
Propositions accompanying the thesis 
 

Fully automated treatment planning solutions  
for robotic radiotherapy 

 
 

1. A simple quadratic dose difference minimization term complemented with two 
other purpose-specific convex optimization terms can be used to accurately 
reconstruct an input Fluence Map Optimization (FMO) dose distribution during 
segmentation. (this thesis) 

 
2. Compared to 2-dimensional FMO fluence reconstruction for segmentation, a 3-

dimensional multi-criterial dose reconstruction yields enhanced opportunities for 
reconstruction of most important dosimetric features of the FMO dose distribution. 
(this thesis) 

 
3. For similar FMO- and segmented dose distributions, the segmented fluence profiles 

obtained with the proposed 3D MLC segmentation can be different from the 
optimized FMO fluence profiles due to degeneracy of the planning optimization 
problem. (this thesis) 

 
4. The use of a fully integrated clinical dose engine in segmentation can improve 

delivery efficiency. (this thesis) 
 

5. Time-consuming sequential beam angle optimization can be replaced with total-
beam-space FMO followed by MLC segmentation with integrated BAO. (this thesis) 

 
6. The preference for FMO followed by MLC segmentation or DAO for plan 

optimization may depend on the applied planning approach (automated vs. 
manual). 

 
7. Automation can improve radiotherapy treatment planning, but may also cause 

stagnation. 
 

8. Auto-segmentation may reduce contouring variation, but can also result in 
contouring errors. 

 
9. The regulations (EU) 2017/745 on medical devices (Medical Device Regulations) 

promotes patient safety, but appropriate application is needed to minimize 
slowing down progress in medical research and clinical application of developed 
devices. 

 
10. MR-Linacs may enhance geometrical treatment accuracy, but overall dosimetric 

quality could be compromised by absence of non-coplanar beam directions. 
 

11. It’s the job that’s never started as takes the longest to finish. (J.R.R. Tolkien) 

  



Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Volledig geautomatiseerde optimalisatie van 
bestralingsplannen voor robotische radiotherapie 

 
 

1. Een simpele kwadratische doelfunctie aangevuld met twee specifieke convexe 
optimalisatie termen kan een input Fluence Map Optimization (FMO) 
dosisverdeling nauwkeurig nabootsen. (dit proefschrift) 
 

2. In tegenstelling tot 2-dimensionale reconstructie van intensiteitsprofielen voor 
segmentatie, kan er bij 3-dimensionale reconstructie van de dosisverdeling 
gefocust worden op belangrijke dosimetrische kenmerken. (dit proefschrift) 

 
3. De gesegmenteerde intensiteitsprofielen verkregen met het ontwikkelde 

segmentatie-algoritme kunnen verschillen van de geoptimaliseerde 
intensiteitsprofielen terwijl de dosisverdelingen gelijkwaardig zijn, dit is mogelijk 
doordat het optimalisatieprobleem gedegenereerd kan zijn. (dit proefschrift) 

 
4. Volledige integratie van software voor het nauwkeurig berekenen van de 

dosisafgifte in het segmentatie-algoritme verbeterd de efficiëntie van de 
bestralingsplannen. (dit proefschrift) 

 
5. Tijdrovende sequentiële bundelhoekoptimalisatie kan vervangen worden met FMO 

op alle bundelhoeken gevolgd door MLC segmentatie met geïntegreerde 
bundelhoekoptimalisatie. (dit proefschrift) 

 
6. De voorkeur voor FMO gevolgd door segmentatie of DAO hangt af van de 

toegepaste planningsmethode (handmatig vs. geautomatiseerd). 
 

7. Automatisering kan de optimalisatie van bestralingsplannen verbeteren, maar kan 
ook zorgen voor stagnatie.  

 
8. Autosegmentatie kan variatie in contouren verminderen, maar kan ook leiden tot 

foutieve contouren. 
 

9. De regelgeving voor medische hulpmiddelen bevordert de veiligheid van de 
patiënt, echter een geschikte toepassing is nodig om vertraging van de 
ontwikkelingen in medisch onderzoek en de klinische toepassing van ontwikkelde 
hulpmiddelen tot een minimum te beperken. 

 
10. MR-Linacs kunnen de geometrische nauwkeurigheid van de behandeling 

verbeteren, maar de algehele dosimetrische kwaliteit kan achteruit gaan door de 
afwezigheid van niet-coplanaire bundelhoeken.  

 
11. “It’s the job that’s never started as takes the longest to finish.” (J.R.R. Tolkien) 


