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STELLINGEN
1.

De hotspot p53 mutatie op codon 273 kan samen gaan met een toegenomen
gevoeligheid voor rhTRAIL. (Dit proefschrift)

2.

Opregulatie van death receptor expressie in reactie op chemotherapievoorbehandeling
hoeft niet betrokken te zijn bij sensitisering voor rhTRAIL. (Dit proefschrift)

3.

C-FLIP expressie bij een meerderheid van de eierstoktumoren vormt een potentieel
beperkende factor van succesvolle therapie met geneesmiddelen gericht op death
receptoren. (Dit proefschrift)

4.

Radioactief gelabeld rhTRAIL of TRAIL-receptor antilichamen kunnen bijdragen aan
toekomstige tumortherapie op maat. (Dit proefschrift)

5.

lntraperitoneale rhTRAIL therapie bij (intraperitoneale) tumoren leidt tot een hogere
rhTRAIL blootsstelling van de tumor. (Dit proefschrift)

6.

Omdat een preferentiele TRAIL-receptor voor apoptose inductie kan bestaan, hebben
medicijnen gericht tegen DR4 of DR5 niet noodzakelijkerwijs hetzelfde effect. (British
Journal of Haematology 2007; 4: 568-57 7)

7.

Significante invloed van de experimentele condities op een genexpressieprofiel vraagt
om voorzichtigheid bij het bepalen van functionele consequenties van een dergelijk
profiel. (Proceedings of the National Academy of Sciences 2005; 23: 8287-8292)

8.

Een betere overleving na medicamenteuze behandeling van vroege stadia van kanker
wordt ondersteund door de evolutieleer. (Nat Reviews Cancer 2006; 6: 924-35)

9.

In de Nederlandse dienstverlening is verantwoording afleggen een grater begrip
geworden dan verantwoordelijkheid nemen. (NRC 24/11/07)

10. Rook-vrijheid is niet hetzelfde als rookvrij-heid.
11. Men zal een land nooit leren kennen als niet genoten wordt van zijn culinaire tradities.
(Chinees spreekwoord)
12. Een Einstein-generatie die niet kan rekenen is een contradictio in ter 1n1 .
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13. Wie niet door een bril heen kan kijken heeft een gebrekkig (in)zicht.
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