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Color seCtIon

Chapter 2 figure 4 page 31. Permutation test of the within-pair-between-pair-scatter ratio (WPBSR). 
The histogram shows the distribution after randomly pairing biopsies, repeated 5000 times. The 
red line represents the WPBPSR of the matched biopsy pairs (WPBPSR = 0.55), showing a highly 
significant difference from the random pairings (p < 0.00001).

Chapter 4 figure 1 page 68. Radiosensitivity index (RSI) is correlated with clinical response to 
concurrent radiochemotherapy in rectal andesophageal cancer patients. (A) The mean predicted RSI 
of responders is significantly lower than in nonresponders in both clinical cohorts (esophageal: p 
= 0.05, rectal: p = 0.03). (B) Predicted RSI of each individual patient in the cohorts (combined: p = 
0.001511).
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Chapter 6 figure 1 page 101. Representative examples of (A) an HPV16-positive OPSCC with a 
strong nuclear and cytoplasmic p16INK4A immunohistochemical staining pattern in all tumour cells, 
(B) an HPV16-positive OPSCC with a punctated FISH pattern, (C) an HPV-negative OPSCC with 
strong EGFR immunostaining of the tumour cell membranes and (D) an HPV-positive, EGFR negative 
OPSCC. 


