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Stellingen behorend bij het proefschrift getiteld

1. Remming van de mitogen activated protein kinase-signaleringsroute voorkomt 
immuun- en groeifactorgemedieerde opregulatie van programmed death-ligand 1 in 
vitro in longadenocarcinoomcellen met wild-type epidermale groeifactor receptor (dit 
proefschrift).

2. Kwantificatie van opname van de adnectine-gebaseerde tracer 18F-BMS-986192 in 
tumoren met positronemissietomografie kan worden gebruikt om in vivo programmed 
death-ligand 1 membraanexpressie te bepalen (dit proefschrift).

3. Een intratumoraal proces met overeenkomsten met neuronale ontwikkeling speelt een 
rol in de overleving van patiënten met hooggradig sereus ovariumcarcinoom die zijn 
behandeld met platinumbevattende chemotherapie (dit proefschrift).

4. Gevoeligheid voor remming van de ATR-signaleringsroute in cellijnen van het heldercellig 
ovariumcarcinoom wordt niet bepaald door mutaties in het ARID1A-gen (dit proefschrift).

5. Door de grote variatie in genetische achtergrond van tumorcellijnen is het verrichten 
van knock-out experimenten in een enkele tumorcellijn onvoldoende om de rol van een 
eiwit of gen in tumorbiologie aan te tonen (Williamson C, et al. Nature Communications 
2016; 13837).

6. Het afleiden van de activatiestatus van signaleringsroutes uit genexpressiedata is alleen 
betrouwbaar als de gebruikte methodes zijn ontwikkeld voor het weefsel van interesse 
(Dry J, et al. Cancer Research 2010; 70: 2264-2273).

7. De respons van preklinische tumormodellen met deficiënte DNA-reparatie op immuun-
checkpoint remmers wordt vergroot door PARP-remmers (Ding L, et al. Cell Reports 
2018; 25: 2972 - 2980).

8. Bij het ontwikkelen van experimentele therapieën voor het heldercellig ovariumcarcinoom 
moet rekening gehouden worden met de moleculaire karakteristieken van tumoren, 
zoals ARID1A mutatiestatus (Berns K, et al. Oncogene 2018; 37: 4611 - 4625).

9. Pulskorvissen had op Europees niveau niet verboden moeten worden, aangezien 
concreet bewijs voor toename van milieuschade ten opzichte van traditioneel vissen 
ontbreekt (International Council for the Exploration of the Sea. ICES advice 2020).

10. Zolang er naast preventie geen gerichte behandeling voor roest bestaat, is vroegtijdige 
en complete verwijdering van het aangedane metaal de enige methode om een auto te 
preserveren.

11. Ook in de palliatieve setting speelt aanvullende diagnostiek, zoals radiologisch onderzoek, 
een belangrijke rol in patiëntvoorlichting en optimale behandeling van symptomen.

Thijs Stutvoet, December 2020


