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Stellingen
behorende bij het proefschri�

Dysregulation of survival and apoptosis pathways in acute myeloid leukemia

1 Genoombrede genexpressiestudies leiden altijd tot interessante lijsten met genen.
Het is echter nodig om ieder gen speci�ek in detail te bestuderen met biochemische
experimenten om te valideren of het verschil in expressie ook een biologische of
klinische betekenis hee� (dit proefschri�).

2 TAK1 is essentieel voor de overleving van acute myeloïde leukemische stamcellen
en is daarom een interessante therapeutische optie (dit proefschri�).

3 Naast het gebruik van proteasoomremmers bij de behandeling van multiple myeloom,
zouden in de toekomst de nieuwe proteasoomremmers wellicht gebruikt kunnen
worden bij de behandeling van acute myeloïde leukemie (dit proefschri�).

4 In een humaan MLL-AF9 leukemie model is celdood geïnduceerd door remming
van NF-κB niet gemedieerd via repressie van HOXA9 en MEIS1 in tegenstelling
tot eerdere bevindingen in muismodellen (dit proefschri�).

5 De gevoeligheid van cellijnen voor chemotherapie kan misleidend zijn en primair
patiëntenmateriaal zal altijd gebruikt moeten worden om de gevoeligheid te
kwanti�ceren (dit proefschri�).

6 Bij het bepalen van de gevoeligheid voor chemotherapie in vitro is het niet alleen
een kunst om de cellen te doden maar ook om de controlecellen in leven te houden.

7 Vanwege de diversiteit in kankersoorten en het verschil in complexiteit moet het
generaliseren van vooruitstrevende resultaten in de behandeling van kanker in
de media vermeden worden.

8 Het verkorten van een PhD-traject is niet alleen nadelig voor de vooruitgang van
de wetenschap an sich maar ook voor de ontwikkeling van de PhD student zelf.

9 Een publieke zender moet meer zendtijd besteden aan een breed scala aan sporten
dan aan praatprogramma’s over sport.

10 Usus magister est optimus. (Cicero, Pro Rabirio Postumo 4;9)

11 Door onwetendheid en onervarenheid van de meerderheid wordt de waarde van
een goede keeper ondergewaardeerd.

12 De tekst ‘Laat ons weer eens juichen’ suggereert dat er veel verloren wordt.


