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Stellingen behorende bij het proefschrift 

EGFRvIII: molecular insights and therapeutic potential 

 

1. Ondanks dat Cetuximab ontworpen is tegen wildtype EGFR kan het ook gebruikt 

worden voor de behandeling van tumoren met EGFRvIII expressie. (dit proefschrift) 

2. Het selecteren voor een lama afgeleid nanobody specifiek voor EGFRvIII blijkt in de 

praktijk toch moeilijker te zijn dan gedacht. (dit proefschrift) 

3. EGFRvIII expressie leidt niet alleen tot anti kanker therapie resistentie maar draagt 

ook bij aan de resistentie van tumorcellen tegen het agressieve tumor-micromilieu. 

(dit proefschrift) 

4. Inhibitie van autofagie kan een belangrijke bedrage leveren aan de behandeling van 

solide tumoren en in het bijzonder EGFRvIII positieve tumoren. (dit proefschrift) 

5. Chemotherapie is de olifant in de porseleinkast; haar waarde en nut in de 

behandeling van kanker heeft het plafond bereikt. De toekomst is doelgerichte 

therapie waarbij alleen kankercellen worden bestreden. (prof.dr. H. Nortier) 

6. Naast de EGFR status zou de expressie van EGFRvIII standaard bepaald moeten 

worden in dagelijkse klinische setting. 

7. De stelling dat kanker over 20 jaar voor 90% geen dodelijke ziekte is, komt voor veel 

patiënten 20 jaar te laat. 

8. Onderzoekers kunnen misschien beter afzien van de zoektocht naar een ‘silver 

bullet’ tegen kanker want de ‘holy grail’ is waarschijnlijk gevuld met een persoonlijke 

cocktail. 

9. Onderzoekers zouden vaker moeten kijken naar biologische relevantie in plaats van 

de statistische.  

10. Gezien het aantal mensen dat rookt op of nabij een ‘niet roken sticker’ zou de 

tabaksindustrie kunnen overwegen om ook te waarschuwen voor het negatieve 

effect van roken op het gezichtsvermogen. 

11. Zoals een gen heeft een promovendus baat bij een goede promotor. 

 

Barry Jutten, 13 juni 2014 


