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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Targeting apoptosis in cancer cells: improving TRAIL death receptor signaling 

1. Caspase 8 speelt een cruciale rol in de verhoging van rh1RAIL gevoeligheid in cisplatine
en rh1RAIL-resistente ovariurnkankercellen na behandeling met cisplatine. (dit 
proefschrift) 

2. Specifieke activatie van wild-type p53 middels nutlin-3 versterkt met name DRS
gemedieerde apoptose-inductie. (dit proefschrift) 

3. Blokkering van de insulinereceptor induceert verhoogde 1RAIL death receptor 
gevoeligheid via een reductie in cellulaire glucose opname. (dit proefschrift) 

4. Beide isovormen van DRS kunnen een apoptotisch signaal initieren na rh1RAIL-binding. 
(dit proefschrift) 

5. Remming van de insulinereceptor client als een potentiele anti-kankertherapie 
beschouwd te worden. (oa dit proefschrift) 

6. Regelmatige fysieke inspanning na de diagnose borstkanker zou overleving kunnen 
verbeteren via verlaging van insulinespiegels. (Holmes et al, JAMA 2005, Ligibel et al, J 
Clin Oncol 2008) 

7. De rol van DR4 en DRS in oncogenese dient nader onderzocht te worden, gezien het feit 
dat het TNF familielid CD95 receptor oncogene activiteit in verschillende kankers blijkt 
te hebben. (Chen et al Nature 2010) 

8. Noordse stormvogels zijn een indicator voor de grote hoeveelheid plastic afval in de 
Noordzee, aangezien bij 95% van de dode Noordse stormvogels aan de Noordzeekust 
plastic in de maag werd aangetroffen. (Franeker et al, Environ Pollut 2011) 

9. Naast het verminderen van het gebruik van het aantal proefdieren dient het verminderen 
van de afvalproductie tijdens preklinisch onderzoek te worden nagestreefd. 

10. Biomedische wetenschap en voetbal kampen in Nederland met hetzelfde probleem; we 
leiden onze beste spelers op tot excellente hoogvliegers, waarna we hen laten uitvliegen 
naar het buitenland. 

11. Aangezien neuronen alleen glucose kunnen opnemen als energiebron, is snoepen tijdens 
het werk zeer verantwoord. 

12. De aanblik van de zee werkt geestverruimend. 

13. Wanneer je de juiste hamer hebt gevonden wordt elk probleem als een willekeurige 
spijker. 

Annemieke Meijer 

Groningen, 30 november 2011 
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