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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Preclinical leads for chemoprevention of colorectal cancer: 

novel strategies to regulate apoptosis and proliferation 

1. De combinatie van sulindac en TRAIL is een effectieve manier om apoptose te induceren in 
colorectale adenoomcellen. (dit proefschrift) 

2. De apoptotische effecten van de combinatie van een NSAID en TRAIL worden gemedieerd 
door de transcriptionele activiteit van TCF-4. (dit proefschrift) 

3. Het analyseren van microarray-expressiedata op het niveau van pathways, leidt tot biologisch 
relevante informatie. (o.a. dit proefschrift) 

4. De opname van 18F-fluorodeoxyglucose in het abdomen kan gebruikt worden als maat voor 
het aantal grote (2'.: 2 mm) adenomen in de darm van de ApcMln muis. (dit proefschrift) 

5. De verschillen tussen sporadische en erfelijke darmtumoren met betrekking tot genetische 
achtergrond en biologie vereisen onderzoek in specifieke preklinische modellen. (o.a. dit 
proefschrift) 

6. Geurdetectie in de ontlasting, uitgevoerd door een hond, is een accurate screeningsmethode 
voor het colorectaal carcinoom. (Sonoda et al, Gut 2011; epub ahead of print) 

7. Dagelijks gebruik van een lage dosis aspirine op populatiebrede schaal vermindert de sterfte 
ten gevolge van veel voorkomende vormen van kanker. (Lancet 2011;377:31-41) 

8. Het feit dat er dagelijks 75 publicaties over resultaten van klinische trials verschijnen, 
benadrukt de relevantie van systematische reviews voor de ontwikkeling van de 
geneeskunde. (gebaseerd op Pies Medicine 2010;7:e1000326) 

9. Ook voor de geneeskundeopleiding geldt: zonder theorie is de praktijk slechts een routine die 
door gewoonten geboren wordt. (gebaseerd op Louis Pasteur) 

10. De menselijke geest behandelt een nieuw idee op dezelfde manier als het lichaam een 
vreemd eiwit behandelt: hij verwerpt het. (Peter Brian Medawar) 

11. The man who has no more problems to solve, is out of the game. (Elbert Hubbard) 

12. De wijze overdenkt zijn eigen fouten, niet die van een ander. 

Dianne Heijlnk 

Groningen, 27 april 2011 Ceni,aJc 
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