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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Microenvironment and anti-CD20 based therapies in CLL 
 
 
 

1. Door het omzeilen van de anti-apoptotische machinerie van CLL cellen, zijn 
zowel rituximab als GA101 effectief in het induceren van celdood in drugs 
resistente CLL cellen. 

 
2. Geactiveerde T cellen bootsen in vitro het meest betrouwbaar de in vivo 

lymfklier situatie na, door naast het induceren van activatie en drugs 
resistentie ook proliferatie inductie te geven in CLL cellen. 

 
3. Regulatoire T cellen in CLL patiënten zijn een potentiële therapeutische target. 

 
4. Gelijktijdige blokkade van IL-21 en CD40 signalering in CLL zal leiden tot een 

kleinere pool prolifererende cellen in vivo.  
 

5. Middelen die lysosomale celdood induceren zijn veelbelovend voor de 
therapie van drugs resistente CLL cellen.  

 
6. De beste manier voor uitbreiding van het TCR repertoire is moeder zijn van 

een kind dat naar de crèche gaat.  
 

7. CLL cellen in vivo sensitiseren voor CD20 geïnduceerde celdood door eerst 
CD40 stimulatie te geven lijkt nog ver weg.  

 
8. Het blijft intrigerend dat van de meest gebruikte target in de immunotherapie 

(CD20), de exacte functie tot op heden niet is opgehelderd. 
 

9. Tussen alle wetenschapsgiganten uit Amerika, voel je je als ‘alleenstaande’ 
Nederlandse arts-onderzoeker als een opgejaagd klein hert bang voor de 
grote scoop.  

 
10. Kwakzalverij is het op een na oudste beroep ter wereld. We zullen er helaas 

nog lang plezier van hebben. (Dr. Cees N.M. Renckens, gynaecoloog en oud voorzitter 
van de Vereniging tegen de Kwakzalverij) 

 
11. De kracht van een compliment is groter dan de moeite die het kost om het te 

maken. 
 
12. De toename van de intellectuele capaciteit van een vrouw tijdens de 

zwangerschap biedt een uitgelezen kans om te promoveren. (The Observer, 15 
januari 2006) 

 
 
 
 
 


