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Stellingen behorende bij het proefschrift

In silico strategies to improve insight in breast cancer
1. Patiënten met in de primaire borsttumor een hoge mRNA expressie van oestrogeenresponsieve genen hebben een verhoogd risico op een laat recidief (dit proefschrift).
2. Op basis van genexpressie verschillen borstkankersubtypen in immuuncelcompositie, wat
gerelateerd is met therapierespons van de primaire tumor, ziektevrije overleving en algehele
overleving van patiënten (dit proefschrift).
3. ‘Transcriptional adaptation to copy number alteration (TACNA) profiling’ verschaft inzicht in
hoe veranderingen in aantallen copy numbers tumorprogressie kunnen stimuleren via
effecten op genexpressie (dit proefschrift).
4. In tumoren worden gemiddeld genomen de effecten van veranderingen in aantallen copy
numbers op de expressie van immuun-gerelateerde genen sterker onderdrukt dan die van
proliferatieve genen (dit proefschrift).
5. Patiënten met HER2-positieve, AR-positieve borstkanker kunnen baat hebben bij een
gecombineerde behandeling van anti-HER2 middelen en AR-antagonisten (dit proefschrift;
Krop et al., Cancer Res 2017).
6. Aneuploïdie kan, samen met andere tumorkarakteristieken zoals tumor mutational load,
bijdragen aan het identificeren van patiënten die kunnen responderen op immuuntherapie
(Davoli et al., Science 2017).
7. Circulerend tumor DNA kan de besluitvorming omtrent het toedienen van adjuvante
chemotherapie bij stadium II colorectaalcarcinoom ondersteunen (Tie et al., Sci Transl Med
2016; Wang et al., JAMA Oncol 2019; Reinert et al., JAMA Oncol 2019).
8. Het gebruik van biosimilars dient gestimuleerd te worden om de zorgkosten te laten dalen en
een betere toegang tot zorg in economisch minder welvarende regio’s te garanderen (WolffHolz et al., ESMO Open 2018).
9. Een landelijk elektronisch patiëntendossier kan leiden tot betere zorg door een betere
samenwerking tussen zorgverleners en het makkelijker verzamelen en analyseren van grote
hoeveelheden real-world data.
10. Intensieve herbebossing is een tijdelijke oplossing voor het compenseren van de CO2
uitstoot en neemt niet weg dat het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd dient te
worden.
11. Torture the data, and it will confess to anything (Ronald Coase).
12. If opportunity doesn’t knock, create a door (Milton Berle).

