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Targets for the treatment of drug resistant chronic lymphocytic leukemia

 1. In patiënten met indolente B cel maligniteiten zijn de interacties tussen de maligne B 
cellen en gezonde T cellen wederkerig.

 2. Differentiële signalering via het NFkappa-B pad draagt bij aan het verschil in 
ziektebeloop tussen patiënten met CLL mét en zonder B cel receptor genherschikking.

 3. De ongunstige prognose van patiënten met CLL met hoge CD38 expressie kan niet 
verklaard worden door de binding van CD38 aan diens vermeende ligand CD31.

 4.  Cisplatin en aanverwante middelen zijn werkzaam in chemo-resistente CLL.

 5.  Opregulatie van TAp73 leidt ook in p53 dysfunctionele cellen tot gevoeligheid voor  
chemotherapie. 

 6.  De verstoorde redox balans van CLL cellen is een veelbelovend aangrijpingspunt 
voor de behandeling van chemo-resistente CLL.

 7. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker (Nietzsche); dat gaat ook op voor CLL.

 8. We moeten er in het basale biomedische onderzoek voor waken alleen aandacht te 
besteden aan uitkomsten van statistische testen, en niet ook aan de juiste toepassing 
ervan. 

 9.  Verwondering in het onderzoek wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het 
feit dat experimenten regelmatig mislukken zonder dat te achterhalen is wat er is 
gebeurd.

 10.  Hoewel de honorering van medisch specialisten al lange tijd ter discussie staat, is het 
zeker dat de huidige crisis niet is ontstaan door gegraai van déze beroepsgroep. 

 11. Het geloof in de gunstige effecten van marktwerking in de zorg is niet ‘evidence-
based’.

 12. ‘Thee drinken’ heet aan weerszijden van de Atlantische Oceaan de favoriete 
tijdsbesteding te zijn van vertegenwoordigers van beide uitersten van het politieke 
spectrum. 

 13. Het feit dat mensen die zelf kinderen hebben jonge ouders toewensen ‘alleen maar 
te genieten’, bewijst dat ernstige vermoeidheid tot lacunes in het geheugen leidt.

Sanne Tonino, december 2011
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