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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift 

"Apoptotic Pathways in (Pre)mallgnant Gastrointestinal 

Tumours: Potentials for Intervention" 

1. De toekomst van darmkanker chemopreventie ligt in hat toepassen 
van combinaties van weinig toxische geneesmiddelen die aangrijpen 
op specifieke signaaltransductieroutes (dit proefschrift). 

2. Het fait dat recombinant humaan TRAIL apoptose kan induceren in 
haag dysplastische colorectale adenomen geeft aan de TRAIL
apoptose route oak in premaligne tumoren functioneel kan zijn (dit 
proefschrift). 

3. De opmerkelijke overexpressie van de pro-apoptotische TRAIL 
receptoren in colorectale adenomen en carcinomen wordt gedeeltelijk 
veroorzaakt door (3-catenine (dit proefschrift). 

4. Aspirine kan intrinsieke en verworven resistentie voor recombinant 
humaan TRAIL-ge"induceerde apoptose in colonkankercellijnen 
opheffen (dit proefschrift). 

5. Hat is niet nodig om patienten die langdurig proton-pomp remmers 
gebruiken te controleren op het ontwikkelen van dysplastische fundic 
gland poliepen (dit proefschrift). 

6. Een aspirine- en statine bevattende cocktail ter voorkoming van 
meerdere zieken, waaronder hart-an vaat ziekten en kanker, is nag 
niet wenselijk (Journal Epidemiology and Community Health 
2006;60:213-7). 

7. In de ontwikkeling van anti-tumor middelen zijn nieuwe, originele 
criteria voor de evaluatie van tumorrespons noodzakelijk (Nature 
Reviews Cancer 2006;6:409-414 ). 

8. De succesvolle ontwikkeling van gerichte therapia, zoals 
bevacizumab en erlotinib, onderstreept het belang van doorlopend 
fundamenteel en translationeel onderzoek. 

9. De aanwezigheid van een moleculair target is geen garantie voor een 
respons op een op dat target gerichte therapia (Journal Clinical 
Oncology 2006;24:213-6). 



10. Het feit dat de biologen-term "arts-achtige" synoniem staat voor 
"compleat gebrek aan moleculaire interesse en kennis" geeft aan dat 
vooroordelen een optimale samenwerking kunnen belemmeren. 

11. Om zijn vooruitstrevendheid te behouden en effectiviteit te verhogen 
meet de Junior Scientific Masterclass verder en breder kijken dan het 
MDPhD programma lang is. 

12. De cultuur van "je hoofd niet boven het maaiveld mogen uitsteken" 
staat haaks op de ambities van Nederland om een kenniseconomie te 
worden. 

13. Een promotie is geslaagd als de uitspraak van W.B. Yeats "Education 
is not the filling of a pail, but the lighting of a fire" ook aan het eind 
nog waar is. 

14. De wereld is een boek, wie niet reist...leest slechts een bladzijde 
(Augustinus, 400AD). 


