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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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Mapatumumab kan zonder duidelijke toename van toxiciteit gecombineerd warden met 

gemcitabine en cisplatin-bevattende chemotherapie (dit proefschrift). 

Het toevoegen van de VEGF-receptor tyrosine kinase rem mer tivozanib aan de combinatie van 

FOLFOX (fluorouracil, oxaliplatin en leucovorin) geeft niet meer of ernstiger bijwerkingen dan 

FOLFOX of tivozanib a Ileen (dit proefschrift). 

Het combineren van tivozanib met oxaliplatin en fluorouracil geeft geen farmacokinetische 

interacties tussen deze middelen (dit proefschrift). 

Het is mogelijk tumorlaesies met 1111n-mapatumumab scintigrafie in beeld te brengen; de 

eventuele waarde hiervan voor de patient moet nader warden vastgesteld (dit proefschrift). 

Dezelfde biomarker kan zowel prognostisch als predictief zijn (dit proefschrift). 

Het intranasale Norwalk virus-like particle heeft een beschermende werking tegen de 

ontwikkeling van norovirus gastroenteritis en vaccinatie dient daarom te warden overwogen in 

de populatie met een hoog risico (Atmar et al, N Engl J Med 2011). 

7. Dat gletsjers veel langzamer smelten dan tot recent werd gedacht, betekent nog niet dat de 

achteruitgang in omvang niet dramatisch is (o.a. Jacob et al, Nature 2012). 

8. Gedurende een economische crisis wordt juist het onbetaalbare steeds waardevoller. 

9. Het is per definitie onmogelijk om aan te tonen dat iets niet kan (M. Bulnes). 

10. Bij homeopathische middelen is het geloof erin het enige werkzame bestanddeel {M. Houben). 

11. De eerste regel voor klussers 'bewaar alle onderdelen', is ook zeker van toepassing op het 

schrijven van een proefschrift {S. IJzer). 

12. Voor wie wacht komt alles steeds te laat (The Lau). 

Corina Oldenhuis, 18 april 2012 


