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Stellingen behorende bij het proefschrift

Biological and translational implications of enteric nerves in colorectal cancer
– When tumors get nervous –
1.

Het ‘enterisch zenuwstelsel’, oftewel het zenuwstelsel van de darm, lijkt een rol te
spelen in de ontwikkeling en progressie van darmkanker. -Dit proefschrift-

2.

De toename in grootte en agressiviteit van darmtumoren in afwezigheid van NDRG4
is mogelijk een gevolg van de verhoging van de extracellulaire matrix eiwitten:
nidogen-1 en fibulin-2. -Dit proefschrift-

3.

DNA promoter methyleringsmarkers voor vroegdetectie van darmkanker vertonen
opmerkelijk veel associaties met neuronale pathways en processen. -Dit proefschrift-

4.

De aanwezigheid van zenuwvezels binnen een darmtumor, welke geïdentificeerd
kunnen worden via de neuronale markers, NF en PGP9.5, zijn geassocieerd met een
slechtere prognose voor darmkankerpatiënten. -Dit proefschrift-

5.

Neuronale genen en eiwitten zijn niet alleen geschikt als potentiële diagnostische en
prognostische biomarkers maar zullen in de toekomst mogelijk ook een rol krijgen bij
de ontwikkeling van nieuwe therapieën. -Valorisatie van dit proefschrift-

6.

Publieke databases zoals The Cancer Genome Atlas (TCGA) zijn een goede bron voor
de identificatie en validatie van potentiële biomarkers en tonen het belang aan voor
open access van onderzoeksresultaten/wetenschappelijk databases.

7.

Bij het opzetten van biomarkeronderzoek is het van belang om vooraf al na te
denken over de klinische toepasbaarheid van de biomarker; o.a. relevantie t.o.v.
huidige testen, kosten-effectiviteit en implementeerbare technologie.

8.

Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het soms nodig niet de ‘hersenen
in je hoofd’ te volgen maar de ‘hersenen in de buik’.

9.

Een PhD is als het lopen van de Vidden Trail (Bergen, Noorwegen). Je start met volle
moed, je komt onverwachtse obstakels tegen, maar bij de finish overheerst een
enorme trots.

Glenn Rademakers
15 mei 2020

