
 

 

 University of Groningen

Automation and individualization of radiotherapy treatment planning in head and neck cancer
patients
Kierkels, Roel Godefridus Josefina

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kierkels, R. G. J. (2019). Automation and individualization of radiotherapy treatment planning in head and
neck cancer patients. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/4fe7b399-d3c2-4b45-91d4-3bfa21fb5d37


Stellingen behorend bij het proefschrift:

Automation and  individualization of 
radiotherapy treatment planning in head 

and neck cancer

1. Het gebruik van multivariabele NTCP-modellen tijdens de optimalisatie van een 
bestralingsplan is een (enorme) stap in de richting van individualisatie van de 
radiotherapeutische behandeling - dit proefschrift

2. Objective functies voor bestralingsplan optimalisatie waarin NTCP-modellen 
met meerdere dosisparameters zijn opgenomen zorgen voor een substantiële 
vereenvoudiging van het optimalisatieproces - dit proefschrift

3. Analyse van de kwaliteit van niet-rigide beeld registratie is complex, maar een belangrijke 
vereiste voor deformatie van dosisverdelingen ten behoeve van adaptieve radiotherapie 
- dit proefschrift

4. Robuuste minimax bestralingsplan optimalisatie in combinatie met plan adaptatie voor 
fotonen radiotherapie resulteert in een substantieel lagere kans op normale weefsel 
schade in een geselecteerde groep patiënten met hoofd-hals kanker ten opzichte van 
optimalisatie op basis van het planning target volume - dit proefschrift

5. Een algoritme dat een fotonen dosisverdeling nabootst, omzet in een robuust protonen 
plan en vervolgens de dosis vermindert in de kritieke organen kan in combinatie met 
de ‘model-based approach’ worden ingezet om volledig automatisch patiënten te 
selecteren voor protonentherapie  - dit proefschrift

6. Automatische en semiautomatische bestralingsplanning voor intensiteitsgemoduleerde 
radiotherapie leidt tot tijdwinst en daarmee directe besparing van kosten in de zorg - dit 
proefschrift 

7. Een bestralingsplan dat door de bestralingsplanner ‘handmatig’ wordt  geoptimaliseerd 
wordt veelal ten onrechte in studies gebruikt als gouden standaard - dit proefschrift

8. E-mails en sociale media bekijken is een automatische en onbewuste neiging geworden 
en geen bewuste keuze. Een penalty op deze activiteit zetten zal ons meer tijd opleveren 
voor wat we werkelijk willen.

9. Hardware en software zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De software bepaalt 
uiteindelijk de grens van de mogelijkheden van de hardware, niet andersom.

10. Simplicity is the ultimate sophistication (Leonardo DaVinci)
11. Vertrouwen is goed, controleren is beter (Socrates)


