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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift 

"Image-basedd verification of patient setup and 
treatmentt geometry in radiotherapy" 

1.. Doordat een elastisch verband bestaat tussen een enkele 
markeringg op de buik en het doelgebied binnen de patiënt is 
hett raadzaam de methode waarmee de patiënt voor 
radiotherapiee gepositioneerd wordt te verbeteren 
(ditt proefschrift, hoofdstuk 3). 

2.. Conventionele methoden voor het lokaliseren van de 
begrenzingenn van statische bestralingsvelden in 
megavoltbeeldenn zijn niet direct toepasbaar voor dynamische 
veldenn wanneer de megavoltcamera een geheugeneffect 
vertoont t 
(ditt proefschrift, hoofdstuk 5 en 6). 

3.. Door het onderdrukken van delen van megavoltbeelden die 
weinigg variatie bevatten volstaat een eenvoudige functie voor 
hett bepalen van de mate van de overeenkomst tussen een 
megavolt-- en een referentiebeeld die louter op basis van de 
grijswaardess werkt 
(ditt proefschrift, hoofdstuk 7). 

4.. Hoewel al geruime tijd wordt voorspeld dat radiotherapie 
vervangenn zal worden door meer geraffineerde technieken, 
ziett het er toch naar uit dat radiotherapie nog een lange 
toekomstt tegemoet gaat. 

5.. Fabrikanten van tafels die gebruikt worden in de CT-scanner 
enn tijdens de bestraling realiseren zich onvoldoende dat 
verderee conformatie van het stralingsveld aan het 
doelvolumee door middel van dynamische intensiteits-
gemoduleerdee radiotherapie zal worden belemmerd wanneer 
dee manier van uitzakking van beide tafels onder het gewicht 
vann de patiënt verschilt. 



6.. Er komt een moment dat de opslag van alle beelden die 
gebruiktt worden voor de planning, uitvoering, en verificatie 
vann radiotherapie, uitgedrukt in bytes het aantal cellen in het 
doelgebiedd zal overtreffen. 

7.. De tijd die men bespaart met het haastig ontwerpen van een 
computerprogrammaa is een fractie van de tijd die later 
benodigdd is voor lapwerkzaamheden. 

8.. In Afrika gevonden fossielen van de moderne mens bewijzen 
geenszinss dat de moderne mens alleen in Afrika is ontstaan. 

9.. De plaats van de wieg speelt een prominente rol in de 
berichtgevingg over de wederwaardigheden van een volstrekt 
onbekendd individu. 

10.. ledere euro die de muziekindustrie aanwendt voor het 
tegengaann van illegale verspreiding van muziek zal voor de 
meestee muzikanten als verloren beschouwd moeten worden. 

11.. Fanatiek sport kijken is nog ongezonder dan fanatiek sport 
beoefenen. . 

12.. Wanneer verondersteld wordt dat er een negatief verband 
bestaatt tussen de kwaliteit van een film en de benodigde 
hoeveelheidd geld voor de productie, kan het bestaansrecht 
vann dure films alleen verklaard worden doordat een groot 
gedeeltee van het publiek meer van kwantiteit dan van 
kwaliteitt gediend is. 

13.. Doordat supermarkten de duurste merken op gemiddelde 
ooghoogtee zetten, zijn kleine en grote mensen goedkoper uit. 

Lennertt Ploeger 
222 augustus 2003 


