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Stellingen behorende bij het proefschrift:
‘Preclinical evaluation and molecular imaging of HER family dynamics

to guide cancer therapy’
1.

Het combineren van twee anti-EGFR-antilichamen gericht tegen niet-overlappende epitopen van EGFR
verlaagt tumor-EGFR en remt tumorcelgroei in vitro beter zonder nadelig effect op de antilichaamafhankelijke immuuncelgemedieerde celdood. (dit proefschrift)

2.

Veel vrij, door de tumor uitgescheiden, EGFR in het bloed van tumordragende dieren vermindert de
beschikbaarheid van het radioactief anti-EGFR-antilichaam 89Zr-imgatuzumab in het bloed en reduceert
de traceropname in de tumor. (dit proefschrift)

3.

Remming van de MAPK-signaaltansductieroute verlaagt PD-L1 expressie in EGFR wild-type
longadenocarcinoomcellen en verbetert potentieel het effect van immunotherapie. (dit proefschrift)

4.

De kwantitatieve reverse-transcriptiepolymerasekettingreactie (RT-qPCR) wordt ten onrechte gebruikt
voor het bepalen van veranderingen in transcriptie, indien er geen rekening wordt gehouden met
mRNA stabiliteit, afbraak en post-transcriptionele modificaties. (Mittendorf et al., Cancer Immunol Res
2014, Garrett et al., Proc Natl Acad Sci U S A 2011)

5.

De snelle internalisatie van HER3-antilichamen door HER3 membraanpositieve tumorcellen maakt
HER3 een interessant doelwit voor HER3-antilichaam-drug-conjugaten. (Yonesaka et al., Oncogene
2018)

6.

Interacties tussen monoklonale IgG-antilichamen en Fcγ-receptoren op macrofagen worden
onvoldoende meegenomen in farmacologische modellen voor zowel diagnostische als therapeutische
toepassingen van deze biologicals. (Arlauckas et al., Sci Transl Med 2017)

7.

PET-imaging van PD-L1 expressie in tumoren is een veelbelovende niet-invasieve biomarker om
tumorrespons op PD-L1 immuun-checkpointremming te voorspellen. (Bensch et al., Nat Med 2018)

8.

Dat off-target effecten bij CRISPR/Cas9-gemedieerde genetische manipulatie in humane embryo’s niet
waargenomen worden, wil nog niet zeggen dat ze niet bestaan. (Callaway. Nature 2018)

9.

Grootschalige CO2-afvang, ook wel direct air capture (DAC) genoemd, is een haalbare en betaalbare
benadering voor het verminderen van klimaatrisico’s. (Kieth et al. Joule 2018)

10. If your experiment needs statistics, you ought to have done a better experiment. (Ernest Rutherford)
11. Het publiceren van negatieve onderzoeksresultaten is van groot belang voor de vooruitgang van de
wetenschap.
12. Wetenschappelijke uitgevers zouden non-profit moeten zijn.
13. Zonder tegenwind stijgt geen enkele vlieger op.

