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Frederike Bensch
Groningen, 2019

1. Moleculair PET-imaging met gelabelde antilichamen kan worden gebruikt als dynamische 
evaluatie van tracerdistributie en targetexpressie in het hele lichaam (dit proefschrift).

2. Informatie over farmacokinetiek en -dynamiek van verschillende antilichamen in het gehele 
lichaam kan helpen tijdens geneesmiddelontwikkeling (dit proefschrift).

3. Tumoropname van 89Zr-atezolizumab voorspelt therapierespons op atezolizumab beter dan de 
immuunhistochemische bepaling van PD-L1 in de tumor (dit proefschrift).

4. 89Zr-trastuzumab PET kan therapiebeslissingen ondersteunen bij patiënten met een HER2-
positieve tumor, als de behandelaar ondanks standaarddiagnostiek een klinisch dilemma heeft (dit 
proefschrift).

5. Heterogeniteit van tumorcellen, van het omliggende weefsel en van het immuunsysteem moet 
meegenomen worden in trial design om de behandeling te personaliseren (dit proefschrift).

6. De beoordeling van de EGFR-mutatiestatus op basis van analyse van circulerend tumor-DNA kan 
als surrogaat voor analyse van een tumorbiopt gebruikt worden bij patiënten met niet-kleincellig 
longkanker die niet (herhaaldelijk) gebiopteerd kunnen worden (Rolfo et al. J. Thorac. Oncol. 2018). 

7. Antibiotica moeten niet alleen vanwege de potentiële ontwikkeling van resistenties wel overwogen 
worden ingezet, maar ook omdat veranderingen van het microbioom in de darm de effectiviteit 
van anti-tumorbehandeling zoals PD-1 checkpointinhibitoren negatief kan beïnvloeden (Routy et 
al. Science 2018). 

8. Omdat het genotype deels het fenotype bepaald, zou gedetailleerde tumorfenotypering middels 
uitgebreide analyse van radiologische beeldvorming kunnen helpen bij het voorspellen van het 
tumorgenotype (Yang et al. Eur. Radiol. 2018).

9. Aangezien onvoldoende kudde-immuniteit risico’s oplevert voor diegene die niet geïmmuniseerd 
kunnen worden heeft het de voorkeur vaccinaties op kinderleeftijd verplicht te stellen. 

10. ‘Medicine, the only profession that labors incessantly to destroy the reason for its existence’ (James 
Bryce).

11. ‘One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well’ (Virginia Woolf ).
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