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Stellingen behorende bij het proefschrift 

IN VIVO DOSIMETRY USING MOSFET DETECTORS IN RADIOTHERAPY 

Esther Bloemen- van Gurp 
 
 
 

1. In vivo dosimetrie vormt een essentieel onderdeel van een bestralingsbehandeling: voor het opsporen van 
fouten in dosisafgifte, voor het valideren van een nieuwe behandeltechniek en voor het bepalen van de 
geabsorbeerde dosis in specifieke organen (dit proefschrift).  

2. De nauwkeurigheid bij het aansluiten van bestralingvelden door gebruik van halve bundels, is evenredig met 
het vermogen van een patiënt om stil te liggen gedurende de bestraling (dit proefschrift).  

3. Het verrichten van een 2D dosisberekening voor een bestraling van een 3D patiënt is als het lezen van één 
bladzijde in een boek, je weet wat er op die bladzijde beschreven wordt, echter naar het verloop van de rest 
van het boek kun je slechts raden (dit proefschrift).  

4. Dosisgestuurde brachytherapy (dose-guided brachytherapy) en een routeplanner hebben veel 
overeenkomsten, beiden sturen je op weg naar de juiste eindbestemming (dit proefschrift).  

5. Radiotherapie, een vakgebied dat volop in beweging is, maar waar de patiënt stil moet liggen.  

6. Met het gat in de ozonlaag en het gemiddelde zongedrag van Nederlanders, krijgt in vivo dosimetrie een 
nieuwe dimensie. 

7. Onderwijs en zorg hebben meer recht op aparte verkiezingen dan waterschappen. 
 
8. Het voordeel van parttime werken is dat er voldoende tijd over blijft om het werk af te maken.  

9. Een promotiestelling heeft een korter leven dan een magazijnstelling. 

10. Een promotie is als het beklimmen van een berg, een lange adem is vereist en het laatste stuk blijkt steiler 
dan je dacht.  

11. Een proefschrift over paddo’s verruimt pas echt de geest.  

 

 


