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Stellingen behorende bij het proefschrift

Molecular imaging of immunotherapy biodistribution 
and the tumor immune environment

1. Preklinische moleculaire beeldvorming van T cel bindende bispecifieke antilichamen 
verschaft inzicht in hun complexe verdeling over het lichaam en kan daarmee bijdra-
gen aan hun vertaling naar de kliniek (dit proefschrift).

2. De verdeling van bispecifieke antilichamen met één arm gericht op een tumor eigen-
schap en een ander op T cellen wordt naast opname in de tumor beïnvloed door bind-
ing aan T cellen elders in het lichaam (dit proefschrift).

3. Het gebruik van syngene muismodellen voor evaluatie van leukocyt bindende antili-
chamen is noodzakelijk om hun biodistributie in de mens te kunnen voorspellen (dit 
proefschrift).

4. Het verlengen van de halfwaardetijd verbetert de tumor opname van BiTE moleculen 
(dit proefschrift).

5. Eigenschappen van de tumor kunnen gebruikt worden om met een fluorescente 
tracer het contrast tussen tumor en gezond weefsel intra-operatief te verhogen (dit 
proefschrift).  

6. De aanwezigheid van nieuwgevormde lymfestructuren in de tumor is een voorspeller 
voor tumorrespons van patiënten op immuuncheckpuntremmers (Petitprez et al., Na-
ture 2020).

7. Farmacokinetisch en mechanistisch modeleren gebaseerd op moleculaire beeldvorm-
ing kan het klinisch testen van medicijnen ondersteunen en versnellen (de Greef et al., 
CPT Pharmacometrics Sys Pharm 2017).

8. De snelheid van de evaluatie en beschikbaarheid van de Covid-19 vaccins door intense 
Europese samenwerking moet als model dienen voor het evalueren en uitrollen van 
andere levensreddende medicijnen.

9. Door verbeteringen in isotoopproductie, conjugatie methoden en specifieke targeting, 
kan gerichte alpha therapie nu verder geoptimaliseerd worden voor het behandelen 
van patiënten met kanker. 

10. Met het implementeren van een basisinkomen kunnen landen de economische malaise 
van deze pandemie bij de een gedeelte van de bevolking verlichten.

11. “Een groot boek is een groot kwaad” (Callimachus).

12. “I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I 
shouldn’t wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine” (Bertrand 
Russell).

13. “Erst kommt das Fressen, dan kommt die Moral” (Bertolt Brecht).

14. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” (Johan Cruijff).
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