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Stellingen 
 

Behorende bij het proefschrift 
 

Replication stress-induced mitotic aberrancies in cancer biology 

 
 

1. Replicatiestress in kankercellen kan dienen als achilleshiel om geselecteerde kankersubtypes selectief te 

bestrijden. (Dit proefschrift) 
 

2. De toxiciteit van PARP-inhibitors in kankercellen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie is afhankelijk van het al 

dan niet doorlopen van mitose. (Dit proefschrift) 
 

3. Synergie tussen PARP- en ATR-remmers is een resultaat van het vervroegd ondergaan van mitose, wat 

vervolgens leidt tot genoom instabiliteit en celdood (Dit proefschrift)  
 

4. Kankercellen met replicatie stress als gevolg van verhoogde expressie van het Cycline E-oncogen zijn selectief 

te doden door remming van de ATR en WEE1 cel cyclus checkpoint kinases  (Dit proefschrift)  
 

5. De observaties dat Rif1 lokaliseert op ‘ultra-fine’ DNA-bruggen in anafase, en het inactiveren van Rif1 leidt tot 

meer ‘ultra-fine’ DNA-bruggen suggereren dat Rif1 betrokken is bij de resolutie van deze DNA-bruggen. (Dit 

proefschrift)  
 

6. Het genetisch inactiveren van EMI1 creëert een situatie waarin cellen wel DNA blijven repliceren maar niet 

een mitose ondergaan, en maakt het mogelijk om de effecten van het niet meer ondergaan van een mitose te 

bestuderen. (Dit proefschrift) 
 

7. Tumoren die door een defect in homologe recombinatie genomisch instabiel zijn, ondervinden replicatiestress 

en zijn daardoor selectief gevoelig voor remming van ATR of CHK1. (M Krajewska – Oncogene 2015, and KE 

Mengwasser – Molecular Cell 2019)  
 

8. Het feit dat drie verschillende mechanismen zijn geïdentificeerd die volledig verantwoordelijk zijn voor de 

degradatie van nucleotiden in gestalde replicatie vorken betekent dat deze processen opereren in één 

gezamenlijk signaleringsroute óf duidt op sterke context-afhankelijkheid in de gebruikte model systemen (A Ray 

Chaudhuri – Nature 2016, K Schlacher – Cell 2011, and B Rondinelli – Nature Cell Biology 2017) 
 

9. Mensen kunnen fysiologische en psychologische veranderingen alleen waarnemen door te vergelijken en 

nooit door exact meten. Temperatuur en pijn, maar ook verdriet en geluk, zijn daarom contrastgevoelens die 

afhangen van de referentiewaarde.   
 

10. Ons leven heeft geen ‘zin’. Net als kankercellen, waarvan het excessieve ‘leven’ en groeien uiteindelijk zal 

leiden tot zijn dood, zijn wij door een combinatie van genen en omgeving simpelweg zeer goed geworden in 

‘leven’ wat ook de reden is dat wij dit doen. 
 

11. “I was raised up believing I was somehow unique, (…) and now after some thinking, I'd say I'd rather be a 

functioning cog in some great machinery serving something beyond me.”  (Fleet foxes – Helplessness Blues)  
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