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St llin nSt lling n
behorende bij het proefschrift

1. In glioblastomen zijn tijdens bevacizumab behandeling in�ltrerende beenmergcellen betrokken bij 
de vascularisatie en daarmee zijn deze beenmergcellen een potentieel drug target. [dit proefschrift]

2 Behandeling met de chemokinereceptor 4 (CXCR4)-remmer AMD3100 maakt in de preklinische 
setting tumoren tijdelijk gevoeliger voor bestraling, terwijl de remmer het aantal circulerende 
tumorcellen verhoogt. [dit proefschrift]

3. Het tumormicromilieu beïnvloedt de formylpeptidereceptor-1 (FPR1) expressie op humane 
stamcelachtige cellen. [dit proefschrift]

4.  Eiwitten van bacteriële origine kunnen potentieel ingezet worden als anti-kankerbehandeling omdat 
ze migrerende tumorcellen kunnen remmen. [dit proefschrift] 

5. Tumorcellen die de formylpeptidereceptor-1 (FPR1) tot expressie brengen kunnen worden 
geactiveerd door N-formylpeptiden van zowel humane als bacteriële origine. 
[o.a. dit proefschrift]

6. Om het beschermende e�ect van het micromilieu op kankercellen tegen te gaan moeten cruciale 
communicatiewegen in het micromilieu verlegd worden.

7. Om de zorg voor glioblastoompatiënten te verbeteren zijn geneesmiddelen nodig die niet alleen de 
overleving, maar ook de kwaliteit van leven en neurocognitieve functies van patiënten verbeteren. 
[Chinot et al New England Journal of Medicine 2014; Gilbert et al New England Journal of Medicine 
2014]

8. Weinig stress en meer lichamelijke inspanning bevordert de neurogenese in de hippocampus. 
[Egeland et al, Nature Reviews Neuroscience, 2015; Deng et al, Nature Reviews Neuroscience, 2010] 

9. De link tussen een tweetalige opvoeding en een betere cognitieve prestatie maakt het leren van een 
nieuwe taal een belangrijk aspect van healthy aging.  
[Bak et al, Annals of Neurology, 2014] 

10. De onpubliceerbaarheid van negatieve onderzoeksdata vertraagt de voortgang in onderzoek. 
[Dr. Ben Goldacre, battling bad science, TEDGlobal 2011]

11. Bacteriën en mensen lijken qua overlevingsdrang in één opzicht op elkaar: wat hen niet doodt, 
maakt hen sterker. 

12. De optimalisatie van een laboratoriumprotocol lijkt sterk op de Italiaanse keuken: het vereist 
stapsgewijze verbeteringen, een minimaal aantal variabelen en een druppel van de essentiële 
ingrediënten.
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