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Lieke van der Helm, 2016 

Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

New treatment strategies in myelodysplastic syndromes and acute myeloid 
leukemia - Hypomethylating agents and proteasome inhibitors 

1. Hypomethylerende middelen vormen een goede behandeloptie voor intermediair-2/ 

hoog-risico MDS-patiënten en oudere AML-patiënten, inclusief patiënten met hogere 

blastenpercentages en patiënten met een TP53-mutatie. (dit proefschrift) 

2. Hypomethylerende middelen kunnen voor oudere AML-patiënten een even effectief en 

minder toxisch alternatief zijn voor intensieve chemotherapie. (dit proefschrift)  

3. Onderzoek naar voorspellende factoren maakt een betere selectie mogelijk van 

patiëntengroepen voor wie een behandeling effectief zal zijn, wat onnodige bijwerkingen, 

kosten en inspanningen van patiënten en artsen kan helpen voorkomen. (dit proefschrift) 

4. De proteasoominhibitor carfilzomib is mogelijk effectief in het reduceren van de 

overleving van AML-stamcellen en dient daarom verder onderzocht te worden voor de 

indicatie AML. (dit proefschrift) 

5. In cancer, diversity within tumor cells at the genetic and functional level together with 

their coexistence with the microenvironment increases tumor fitness. More effective 

therapies will require gaining insight into this diversity. (Kreso & Dick, Cell Stem Cell 2014) 

6. De beschikbaarheid van dure geneesmiddelen dient niet op spreekkamer- of 

ziekenhuisniveau bepaald te worden, maar op (inter)nationaal niveau na effectieve 

prijsonderhandelingen en zorgvuldige afweging van de gezondheidswinst tegen de 

kosten. 

7. Waar mensen elkaar vanuit geloofsovertuigingen veroordelen, verachten of zelfs 

bestrijden, verdwijnen waarden als respect en medemenselijkheid, die belangrijk 

gevonden worden in vrijwel elke geloofsovertuiging, paradoxaal naar de achtergrond. 

8. Vriendelijke woorden zijn kort en gemakkelijk uit te spreken, maar hun echo duurt 

eindeloos voort. (Moeder Teresa) 

9. Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap. (Lao Tse) 

10. Gebundelde takken kun je niet breken. (Keniaans gezegde) 

11. Pipetteren kun je leren. 

12. Fluiten relativeert alles. 


