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Stellingen behorend bij het proefschrift

GLUCOSE METABOLISM IN CANCER: HETEROGENEITY 
AND POTENTIALS FOR TARGETING IN PATIENTS

1. In patiënten met diabetes mellitus type 2 die sulfonylureumderivaten gebruiken is het 

kankerrisico in retrospectieve studies hoger in gebruikers van glibenclamide dan in 

gebruikers van gliclazide. Dit proefschrift

2. Remming van glycogeenafbraak verhoogt in vitro de gevoeligheid van glioblastoomcellen 

voor hoge dosis radiotherapie. Dit proefschrift

3. Tussen en binnen patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

bestaat een grote heterogeniteit in glucoseopname van tumorlaesies. Dit proefschrift

4. 18F-FDG PET/CT scans kunnen patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom identificeren die een hoge glucoseopname in de meerderheid van hun 

tumorlaesies hebben. Dit proefschrift

5. Glucosetransporter 1, hexokinase 2, gefosforyleerd pyruvaatdehydrogenase en mono-

carboxylaattransporter 4 komen sterk tot expressie in de primaire tumor en metastasen 

van het hooggradig sereus ovariumcarcinoom. Dit proefschrift

6. Na lokale behandeling, bijvoorbeeld met chirurgie of radiotherapie, van een solitaire 

progressieve melanoomlaesie na een initiële respons op immuuntherapie is 44% van 

de patiënten na een mediane follow-up van 23 maanden progressievrij. Dit proefschrift

7. Om in vitro tumormodellen optimaal te benutten in translationeel onderzoek moeten de 

kweekcondities zoals glucoseconcentratie en zuurstofspanning de humane situatie zo 

goed mogelijk benaderen.

8. Bij het karakteriseren van tumormetabolisme moet niet alleen het metabolisme van 

de tumorcellen zelf, maar ook de wisselwerking met omliggende cellen bestudeerd 

worden.

9. Het klieven van het bovenlip- en tongfrenulum heeft een onduidelijk effect op het 

drinkgedrag van neonaten en kan leiden tot ernstige complicaties, daarom zou deze 

ogenschijnlijk onschuldige ingreep niet laagdrempelig verricht moeten worden. 

10. Een betaalbare en eerlijke prijs voor medicijnen is een prijs die redelijkerwijs kan 

worden betaald door patiënten en het gezondheidsbudget, en die tegelijkertijd 

onderzoek en ontwikkeling, productie en distributie van medicijnen ondersteunt. 

Wereldgezondheidsorganisatie

11. Het ongenuanceerd brengen van medisch nieuws leidt vaak tot foutieve interpretatie 

van een wetenschappelijke bevinding door leken resulterend in onnodige onrust in de 

spreekkamer. 

12. Once a task has just begun, never leave it till it is done. Be the labour great or small, do 

it well or not at all. Quincy Jones

13. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Anne Hendriks

13 september 2021, Groningen


