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l. NSAIDs zijn interessante medicijnen voor klinische studies in kankerpati�nten om te 
beoordelen of bet effect van chemotherapie ermee verhoogd kan worden. 
(Dit proefschrift). 

l. Met de opkomst van meer doelgerichte middelen voor het behandelen van solide tumoren 
kunnen op basis van kennis van de werkingsmechanismen van deze middelen rationele 
keuzes voor de te testen combinaties gemaakt worden. 
(Dit proefschrift). 

,. Het multimeriseren van een death ligand levert een potenter apoptose-inducerend ligand op. 
(Dit proefschrift). 

i. De ABC transpoter MRPI, die door verhoogde efflux, resistentie voor meerdere 
chemotherapeutica induceert, is tevens de factor die verworven chemotherapie resistente 
kleincellig longkankercellen gevoelig maakt voor een ontstekingsremmer. 
(Dit proefschrift). 

5. Verhoging van Fas membraanexpressie en Fas Ligand transport over de celmembraan 
verhoogt de apoptose inductie door de combinatie cisplatine en indomethacine in 
ovariumkankercellijnen. 
(Dit proefschrift). 

5. Anti-oestrogenen verhogen het apoptose-inducerende effect van rhTRAIL. 
(Dit proefschrift). 

7. XIAP is de enige echte directe caspaseremmer. 
(Eckelman et al EMBO reports 2006) 

t Het gebrek aan caspase-8 expressie in neuroblastoomcellen is essentieel voor metastasering. 
(Stupack et al Nature 2006) 

�. Het aantonen van een bepaald mechanisme in cellijnen van verschillende tumortypes 
betekent niet dat dit mechanisme een rol speelt in alle betreffende tumortypes. 

l 0. De tijd die een student geneeskunde heeft voor gesuperviseerd patientencontact dient meer 
te zijn dan de tijd nodig voor het verzamelen van handtekeningen. 



11. Een tumorbioloog moet een sadist zijn. Eerst worden met veel liefde kankercellen 

opgekweekt om ze daarna met satanisch genoegen te vergiftigen. 

12. Bet feit dat iemand je de wind uit de zeilen neemt is niet zo erg, het moet je immers eerder 

voor de wind zijn gegaan. 

13. Hockeyballen zijn gemaakt van uitstekend stressabsorberend materiaal. 

14. Noodzaak is de moeder van uitvinding. 

(Plato 427 v. Ch,: - 347 v. Ch,:) 


