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Stellingen behorende bij het proefschrift 

"The role of ABC-transporters in childhood and 
adult acute lymphoblastic leukemia" 

I. Het verschil in prognose van acute lymfatische leukemie (ALL) tussen kinderen en 
volwassenen kan mede verklaard worden door verschil in origine: ALL op de volwassen 
leeftijd ontstaat in de multipotente stamcel terwijl bet op de kinderleeftijd ontstaat uit de 
rijpere lymfolde voorlopercel. 

MGreaves, dit proefschrift 

2. Functionele activiteit van P-glycoproteine wordt voornamelijk gezien in volwass�nen 
met T-cell acute lymfatische leukemie en heeft een ongunstige invloed op prognose. 

Dil proefschrift 

3. Genetische varian ten in bet MDR-1 gen, dat codeert voor P-glycoproteine, kunnen 
de grote variabiliteit in vincristine fannacokinetiek onvoldoende verklaren. 

Dit proefschrift 

4. Het borstkankerresistentie-eiwit is functioneel aanwezig in voorloper-B-ALL en in 
mindere mate in T-cell ALL. 

Dit proefschrift 

5. Leukemiecellen van patienten met acute lymfatische leukemie die een recidief krijgen, 
hebben een hogere expressie van MRP I, MRP2, MRP3, MRPS en MRP6 dan patienten 
die in complete remissie blijven. 

Dit proefschrift 

6. In toekomstige studies naar ABC-transporters in acute lymfatische leukemiecellen moet 
niet aileen naar ABC-transporters in de grote meerderheid van leukemische blasten 
gekeken worden, maar ook in de leukemische stamcellen. 

Dil proefschrift 

7. Pubers willen bet liefst als volwassenen 'behandeld' worden, maar krijgen zij acute 
lymfatische leukemie, dan kunnen ze beter 'a is kind' worden behandeld. 

8. Door 'fishing expeditions', zoals bet gebruik van DNA microarrays, voor de identificatie 
van genen om inzicht te krijgen in de pathogenese van ziekten, wordt de gebruikelijke 
wetenschappelijke volgorde van hypothese en toetsing omgedraaid. 

9. Het feit dat de kans op emotionele uitputting bij medisch specialisten nog groter is dan bij 
specialisten in opleiding vraagt om des te meer aandacht hiervoor tijdens de opleiding. 

I 0. Liefhebben is meer lief dan hebben. 
Toon Hermans 

II. Een mens lijdt dikwijls het meest, door bet lijden dat hij vreest. 
Nico/aas Beets 

Sabine Plasschaert, 16 maar/ 2005 


