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Stellingen behorende bij het proefschrift Loco-Regional Hyperthermia Treatment
Planning: Optimisation Under Uncertainty

1. De axiale positie van een patiënt ten opzichte van het 3D AMC-8 systeem kan
binnen een ruime marge vrij worden gekozen, mits hiervoor elektronisch gecor-
rigeerd wordt. (Dit proefschrift)

2. De heterogeniteit van tumoren zorgt er voor dat bij dezelfde gemeten tem-
peraturen, een totaal verschillende thermische dosis kan zijn afgegeven. (Dit
proefschrift)

3. De kwaliteit van een hyperthermie behandeling kan niet worden afgeleid van de
gemeten temperaturen omdat fysiologische en anatomische kenmerken van de
patiënt de grenzen bepalen aan de thermische dosis.

4. Vanuit onderzoeksperspectief gezien is het meten van de temperuurverdeling en
fysiologische parameters in 3-D en tijdens hyperthermie behandelingen essen-
tieel. De hiervoor benodigde technologie kan echter een barrière opwerpen voor
instituten waar men hyperthermie wil introduceren.

5. ”Hyperthermie treatment planning” is een suggestieve term waar men om his-
torische redenen helaas niet aan ontkomt.

6. ‘Hope is not a strategy’. (Benjamin Ola Akande)

7. Er bevindt zich een dunne scheidslijn tussen opportunisme en optimisme.

8. ‘Le mieux est l’ennemi du bien.’ (Voltaire)

9. Goed wetenschappelijk onderzoek is gebaat bij het nemen van risico’s. Effectieve
financiering beloont dit en ontmoedigd risico mijdend gedrag.

10. ‘For a successful technology, reality must take precedence over public relations,
for nature cannot be fooled.’ (Richard P. Feynman)


