
Stellingen behorende bij het proefschrift 

Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van geautomatiseerde  
behandelplanning voor radiotherapie 

 
1. Het automatiseren van behandelplanning voor MR-linacs waarbij bundelhoekoptimalisatie 

buiten beschouwing wordt gelaten heeft het risico tot suboptimale behandelingen te leiden. 

(Hoofdstuk 7) 

2. Het werken met patiënt-specifieke constraints in behandelplanning kan leiden tot betere 

behandelplannen. (Hoofdstuk 6) 

3. De toegevoegde waarde van niet-coplanairiteit kan zeer patiënt-specifiek zijn. (Hoofdstuk 8) 

4. Om automatische behandelplanning, gebruikt bij patiënt-specifieke NTCP gebaseerde 

planselectie, optimaal te benutten, moeten de onzekerheden in de gebruikte modellen drastisch 

verlaagd worden. (Hoofdstuk 4 & 6) 

5. Verlaagde  inter-patiënt variatie in behandelplankwaliteit als gevolg van meer consistente 

automatische behandelplanning vermindert de mogelijkheden tot het vinden van dosimetrische 

relaties in gerandomiseerde studies. (Hoofdstuk 4) 

6. De resultaten van de FLAME studie zijn een aansporing voor het doen van klinische ‘dose 

painting’ studies voor andere tumor gebieden. (Kerkmeijer et al. 2021, 

doi.org/10.1200/jco.20.02873) 

7. Als flash protonen therapie mislukt, kan de gebruikte extreem hoge dose rate zeer nuttig zijn 

voor lymfocyten sparing. 

8. Biologische MR-beeldvorming met MR-linacs kan een grote verandering teweegbrengen in de 

klinische radiotherapie. 

9. Dagelijkse adaptieve herplanning is voornamelijk relevant voor tumoren met nabijgelegen 

kritische structuren die in verhouding tot hen bewegen. 

10. Sturing van radiotherapie op basis van optische beeldvorming van de huid van de patiënt voor 

tumoren met inwendige bewegingen is enkel mogelijk in combinatie met aanvullende kV 

beeldvorming of met toepassing van grotere marges. 

11. “Het wonder is het uiterlijke gezicht van het geloof, het geloof de innerlijke ziel van het 

wonder.” – Anselm Feuerbach 

  



Propositions accompanying the thesis 

New developments and applications of automated treatment planning in 

radiotherapy 

1. Automation of treatment planning for MR-linacs that does not consider beam angle 

optimization has a risk for suboptimal treatment. (Chapter 7) 

2. Working with patient-specific hard constraints in treatment planning can result in more optimal 

treatment plans. (Chapter 6) 

3. Added value of non-coplanarity can be highly patient-specific. (Chapter 8) 

4. In order to maximally exploit the gains of automated treatment planning in patient-specific 

NTCP model-based plan selection, uncertainties in the models have to be drastically reduced. 

(Chapter 4 & 6)  

5. Reduced inter-patient treatment plan quality variations resulting from consistent automated 

treatment planning limit possibilities of finding dosimetric relationships in randomized trials.  

(Chapter 4) 

6. Results of the Flame trial are an incent for clinical dose painting studies for more tumor sites. 

(Kerkmeijer et al. 2021, doi.org/10.1200/jco.20.02873) 

7. If flash proton therapy fails, the involved ultra-high dose rate may be extremely useful for 

lymphocyte sparing 

8. In-room biological MR-imaging with MR-linacs could become a true game changer in clinical 

radiotherapy. 

9. Online daily adaptive re-planning is mainly relevant for tumors that have critical structures in 

close vicinity that move relative to them. 

10. Surface-guided radiotherapy (SGRT) for tumors with internal motion is only feasible if additional 

kV imaging or extended margins are applied. 

11. “A miracle is the visualization of faith, faith the inner soul of a miracle.” – Anselm Feuerbach 

 

 


