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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

1. Het signaal verkregen bij VEGF PET imaging wordt met name veroorzaakt door 

binding van de tracer aan eel- en matrixgebonden VEGF in de micro-omgeving van de 

tumor. Dit proefschrift en Stallman et al, Cancer Biother Radiopharm, 2009. 

2. De verandering in VEGF PET imaging signaal komen overeen met zowel de anti

angiogene respons alsmede de directe anti-tumor effecten na HSP90 inhibitie. Dit 

proefschrift 

3. De VEGF expressie is verschillend in de rand en het centrum van de tumor tijdens 

sunitinib behandeling. Dit proefschrift 

4. VEGF PET imaging is een gevoelige techniek voor het visualiseren van tumorlaesies. 

Dit proefschrift 

5. De complexe interactie tussen tumorcellen en hun micro-omgeving maakt het doen 

van in vivo experimenten essentieel bij het onderzoek naar angiogene effecten. Dit 

proefschrift 

6. Serendipiteit is een van de fundamenten van wetenschappelijkonderzoek. 

7. Het niet kunnen onderscheiden van subpopulaties kan onnodig tot negatieve 

onderzoeksresultaten leiden in klinische studies. 

8. Bevacizumab, gelabeld met een fluorescentie label, biedt de mogelijkheid om VEGF 

imaging oak toe te passen in de endoscopie. 

9. Het niet accepteren van negatieve onderzoeksresultaten vertraagt de vooruitgang van 

de wetenschap. 

10. ''Too many people die every year worldwide because of drug issues ..... , they don't 

have any" Artsen zonder grenzen 

11. Het opstellen van een hypothese voor het uitvoeren van een experiment is 

onontbeerlijk, echter de uitkomst komt er vaak niet mee overeen. 

12. Wetenschap is soms net het normale leven: het ene jaar kopen we allemaal een witte 

auto, het jaar erop een zwarte. 

13. Met vier vrouwelijke begeleiders heb ik de kabinetsdoelstellingen al gehaald. 

14. ''Yes we can" beschrijft beter het werk van dit proefschrift dan de enkele naam 

prijkend op de voorkant. 

Cl'nL,a!e U 

\IL'J,-;che M 

Bin!:01h-:ck C 

Gto11ing�n G 


