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Stellingen
behorende bij het proefschrift
RADIOPHARMACEUTICALS FOR TRANSLATIONAL IMAGING STUDIES
IN THE FIELD OF CANCER IMMUNOTHERAPY
1.

Moleculaire beeldvorming kan tumorcellen, immuuncellen en andere componenten rondom
de tumor visualiseren en zo het inzicht verbeteren in de complexe en dynamische tumor
immuunrespons (dit proefschrift).

2.

De biodistributie van 89Zr-pembrolizumab wordt beïnvloed door PD-1 gemedieerde opname in
lymfeweefsel (dit proefschrift).

3.

Kennis van het preklinische model, eigenschappen van het radiofarmacon en tijdspunten van
beeldvorming is essentieel om preklinische resultaten te kunnen benutten voor het ontwerpen
van een klinische studie (dit proefschrift).

4.

Door het ontbreken van een klinische studie waarbij radioactief gelabelde monoklonale
antilichamen worden vergeleken met radioactief gelabelde kleine moleculen gericht tegen
hetzelfde doeleiwit, is er geen uitspraak te doen over welk type tracer superieur is in de kliniek
(dit proefschrift).

5.

Aluminium mono-18F-fluoride-gelabeld interleukine-2 is een geschikte kandidaat voor klinische
beeldvormingsstudies om immuuncellen die de interleukine-2 receptor tot expressie brengen,
te visualiseren (dit proefschrift).

6.

Het beschrijven van de productie van radiofarmaca voor klinisch gebruik en het delen van
relevante documentatie hiervan, zoals het investigational medicinal product dossier, draagt bij
aan een snellere ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca (dit proefschrift).

7.

Tumoropname van 89Zr-atezolizumab gemeten met PET voorspelt de respons op de behandeling
met atezolizumab beter dan de immuunhistochemische PD-L1 expressie meting in de tumor (dit
proefschrift).

8.

Optimale behandeling van een patiënt met immuuntherapie vereist een multidisciplinair
behandelteam (o.a. Martins et al., Nature Reviews Clinical Oncology 2019).

9.

Muziekonderwijs moet op basisscholen gegeven worden, omdat dit een positief effect heeft op
de motoriek, sensoriek, emotie en cognitie (o.a. Jaschke, et al., Frontiers in Neuroscience 2018;
Dumont et al., Frontiers in Psychology 2017).

10. De ziekenhuisapotheker is de farmaceutisch behandelaar van patiënten die onder behandeling
zijn van een of meerdere medisch specialisten, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt
(Farmaceutisch Specialistische Zorg 2025, meerjarenbeleidsplan Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers).
11.

The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new ways of
thinking about them (Sir William Lawrence Bragg).

12. Het voordeel van tegenspoed is, dat wij erdoor leren anderen te helpen (Vergilius).
13.

To play a wrong note is insignificant, to play without passion is inexcusable (Ludwig van Beethoven).
Elly van der Veen
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