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Stellinge n n 
behorend ee bi j het proefschrift : 

"Designin gg IMRT fo r lung cancer" 

1.. Eenvoudig e inhomogeniteitscorrecti e algoritme s zij n 
ontoereiken dd voor het ontwerpe n van conform e en 
intensiteitsgemoduleerd ee bestralingsplanne n voor patiënte n 
mett  longkanker . 

(bit(bit proefschrift, Hfdst. 2) 

2.. Control e van de ademhalin g van de patiën t tijden s de 
bestralin gg staa t slecht s een gering e reducti e in marges en 
veldgrootte ss toe . 

0it0it proefschrift, Hfdst. 3) 

3.. Toename in de kans op tumorcontrol e bi j een gelijkblijvend e 
kanss op radiatiepneumoniti s kan bi j longkankerpatiënte n 
eenvoudi gg bewerkstellig d worde n zonde r IMRT door het 
toestaa nn  van inhomogen e dosisverdelinge n in het doelvolum e 
enn het optimalisere n van veldgroottes . 

(bit(bit proefschrift, Hfdst. 4) 

4.. Het nut van opscherpe n van de bundelpenumbr a in lage 
dichtheid ss longweefse l hang t ster k af van het wel of nie t 
toestaa nn  van dosisinhomogenitei t in het doelvolume . 

(bit(bit proefschrift, Hfdst. 5) 

5.. Voora l longkankerpatiënte n met grot e ongeperfundeerd e 
gebiede nn in de longe n hebben baat bi j perfusie-gestuurd e 
optimalisati ee van bestralingsplannen . 

(bit(bit proefschrift, Hfdst. 6) 



6.. Het maximalisere n van de kans op tumorcontrol e bi j 
longkankerpatiënte nn vereis t het gebrui k wan IAART, het 
toestaa nn van een inhomogen e dosisverdelin g in het 
doelvolume ,, computergestuurd e optimalisati e wan 
bestraiingsplanne nn en planevaluati e doo r midde l wan 
simulati ee van alle onzekerheden . 

(Öit(Öit proefschrift, Hfdst 7) 

7.. Gezien de opmar s van de compute r zou een typecursu s al in 
hett  basisonderwij s verplich t moete n worde n gesteld . Een 
cursu ss RSI-preventi e echte r evenzeer . 

8.. Natuurlij k moet het theorie-exame n voor het autorijbewij s 
haalbaa rr  zijn , maar het toestaa n van vijf , mogelij k grove , 
foute nn komt de verkeersveilighei d niet ten goede . 

9.. I woul d rathe r die fo r an idea tha t wil l live than live fo r an 
ideaa tha t wil l die. 

SteveSteve Biko, anti-apartheidsactivist 

10.. Op zich is het gebrui k van 'op zich ' vaak overbodig . 

11.. Velen verwarre n het kennen van j e grenze n met het nie t 
meerr  overschrijde n ervan . 

12.. Het is goedkope r om een weddenscha p om een goede fles 
wij nn te verlieze n dan om een fles goede wijn . 

M.M. Engelsman, 17 januari 2002 


