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to guide cancer therapy'' 

1. Moleculaire beeldvorming met gelabelde antilichamen draagt bij aan de 

ontwikkeling van nieuwe antikankermedicijnen (dit proefschrift). 

2. Radioactief gelabelde antilichamen kunnen het effect uitlezen van 

medicijnen op processen in een tumorcel, door gebruik te maken van een 

target dat door de eel wordt uitgescheiden, zoals VEGF (dit proefschrift). 

3. Het signaal van een tracer die aan een receptor op de celmembraan bindt is 

afhankelijk van zowel de expressie als de dynamiek van deze receptor ( dit 

proefschrift). 

4. Antilichamen dringen binnen in hersenmetastasen ( dit proefschrift). 

5. Door trastuzumab op kg lichaamsgewicht te doseren wordt bij het 
gemetastaseerde mammacarcinoom (aanvankelijk) een deel van patienten 

onderbehandeld (dit proefschrift). 

6. Het niet specifieke Fc-domein van een specifiek therapeutisch antilichaam 

bepaalt voor een groot deel het gedrag van het antilichaam in mensen. 

7. 89Zr-PET tijdens een fase 1 studie met een nieuw antilichaam kan helpen de 

juiste dosering voor een fase 2 studie te bepalen. 

8. Moleculaire beeldvorming tijdens fase 2 studies kan bijdragen aan het 

identificeren van individuen die het meeste baat zullen hebben en kan zo de 

kans op een negatieve uitkomst tijdens een fase 3 studie verminderen. 

9. Geen enkele tyrosinekinaseremmer of antilichaam is opgenomen op de lijst 

met essentiele geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(versie 2011). 

10. Voor 10 miljard USD per jaar (minder dan 0,5% van de jaarlijkse uitgaven 

aan gezondheidszorg in de VS) kan het wereldwijde aantal sterfgevallen 

door diarree van 1.390.000 in 2010 worden teruggebracht naar 334.000 in 
2015 (Walker et al, PLoS Medicine 2011). 

11. De huidige explosieve toename van de wereldbevolking is een 

demografische transitie tengevolge van een tijdelijke disbalans tussen het 

aantel geboortes en het aantal sterfgevallen (Bloom, Science 2011). 

12. Een te hoge pH in je experiment kan het milieu van een onderzoeker £link 

zuur maken. 

13. Zirconium-89 gelabelde antilichamen zijn 'hot'. 




