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STELLINGEN 

Behorend bij het proefschrift 

TOWARDS IMAGE-GUIDED RADIOTHERAPY OF PROSTATE CANCER 

MONIQUE SMITSMANS 

1. De ideeën van Hippocrates en zijn medische school zijn nog steeds waardevol en 
inspirerend voor de huidige zeer verfijnde medische wetenschap. 

2. Computergestuurde prostaatregistratie van CT/CT danwel CT/cone-beam CT scans op 
basis van grijswaarden en de visuele beoordeling van de registratie, doet niet onder 
voor computergestuurde registratie van ingetekende prostaatcountouren op deze 
scans. 

3. Cone-beam CT scans zijn bruikbaar voor online en offline positieverificatie van de 
prostaat, zolang de hoeveelheid bewegend gas beperkt blijft. 

4. Bij computergestuurde CT/cone-beam CT registratie van de prostaat op basis van 
grijswaarden is een dieetprotocol vereist om een hoge betrouwbaarheid te garanderen. 

5. Bij het motiveren van patiënten om een dieet vol te houden, is gebruikmaking van iets 
dat tot de verbeelding spreekt, zoals een SAS-dag (Schijt aan Sonja (Bakker) – 
excuses voor het woordgebruik) aan het eind van een bestralingsweek, essentieel. 

6. Door het combineren van cone-beam CT beeldgeleide radiotherapie en het gebruik van 
markers in de prostaat, wordt de efficiëntie van de positiebepaling van prostaat en 
zaadblaasjes verhoogd. 

7. Bij gebruikmaking van elke beeldgeleide radiotherapietechniek is het van groot belang 
de beperkingen van de techniek te kennen, en daarnaar te handelen.  

8. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van deformeerbaar registreren is de magie 
van beeldgeleide radiotherapie het komende decennium nog lang niet uitgewerkt. 

9. Programmeren is als schilderen: je begint blanco en meestal komt er dan iets moois 
tevoorschijn. En anders begin je gewoon weer opnieuw. 

10. De achterkant van iets vertelt meer over de voorkant dan je in eerste instantie 
misschien zou denken. Het omgekeerde is ook waar. 

11. De mooiste spiegel is die van een kind. 


