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Stellingenn behorende bij  het proefschrift 
"Hyperthermi cc treatment planning for  the AMC-4 system using the 

WF-CGFFTT method' 

1.. Verwacht mag worden dat het A MC-8-hyperthermic systeem, in 
vergelijkingg met het A MC-4-hyperthermiesysteem, in staat zal zijn 
tumorenn tot een hogere temperatuur op te warmen, (dit proefschrift) 

2.. Het is jammer genoeg eenvoudiger een klhot spot" te veroorzaken dan er 
eenn te voorkomen, (dit proefschrift) 

3.. De kwaliteit van een prototype schept verwachtingen die niet 
geschondengeschonden zouden mogen worden door het eindproduct. 

4.. Voor de validatie van een rekenmodel dat de elektromagnetische velden 
berekentt in een hyperthermiesysteem met meerdere elektromagnetische 
bronnen,, moet zowel de amplitude als de fase van deze velden gemeten 
worden,, (dit proefschrift) 

5.. Het optimaliseren van de SAR verdeling op basis van de SAR in een 
beperktt aantal anatomische locaties is niet voldoende, (dit proefschrift) 

6.. De voordelen van het AMC-8-hyperthermiesysteem met axiale sturing 
gaann enigszins verloren als axiale sturing noodzakelijk is. (dit 
proefschrift) ) 

7.. File rijden is lang niet zo'n negatieve ervaring als het beschouwd wordt 
alss een vorm van gedwongen collectief onthaasten. 

8.. Het uiterlijke verschil tussen degene die hardop in zichzelf praat en de 
gebruikerr van een moderne mobiele telefoon is langzaam aan het 
verdwijnen. . 

9.. Uit het niveau waarmee soms gesprekken met mobiele telefoons gevoerd 
worden,, zou afgeleid kunnen woorden dat aan microfoon en luidspreker 
nogg het een en ander mankeert. 

10.. Daar waar automobilisten de neiging hebben een zebrapad te negeren is 
hett veiliger om het pad op te heffen of uit te breiden met stoplichten. 

11.. All e toekomstige kruisingen met een snelweg zouden als tunnel onder de 
snelwegg door moeten worden uitgevoerd. 

12.. Het voorkomen van beboeten of schorsen van voetballers op basis van 
televisiebeeldenn is een reden om scheidsrechters met televisiebeelden te 
ondersteunen. . 

Jann Wiersma, 13 april 2005 




