
Stellingen behorende bij het proefschrift

Strategies to Improve Adenovirus and Reovirus Vectors  
for Oncolytic Virotherapy

1. De introductie van een stop-codon in de adenovirus i-leader open reading frame 
leidt tot een relatief vroeg vrijkomen van infectieuze virusdeeltjes uit glioma 
cellen zonder dat de uiteindelijke titer omlaag gaat, dit kan de antitumor-
effectiviteit versterken. (dit proefschrift)

2. Ondanks de resistentie van mesenchymale stamcellen voor wild-type reovirus 
infectie kunnen ze na blootstelling aan reovirus het virus afgeven aan ‘gevoelige’ 
buurcellen. (dit proefschrift)

3. Reovirus vermeerdering op cellen die JAM-A niet tot expressie brengen 
stimuleert het ontstaan van mutant reovirussen die JAM-A negatieve celkweken 
kunnen infecteren. (dit proefschrift)

4. In parallel met de ontwikkeling van oncolytische reovirussen moeten nieuwe 
kweekmethoden ontwikkeld worden die een genetisch stabiele virusbatch 
garanderen. (dit proefschrift)

5.	 Reovirus	 infectie	 op	 een	 cellijn	 die	 een	 gemodificeerde	 reovirus	 sigma-1	
segment tot expressie brengt kan resulteren in spike pseudo-getypeerde en 
gemodificeerde	reovirus	nakomelingen. (Dit proefschrift)

6. De communicatieve vaardigheden en presentatie van een behandelend arts 
kunnen de effectiviteit van behandeling tweezijdig beïnvloeden. (J. Jubb and 
J.M Benzing, Neuroscience and Biobehavioral reviews, 2013)

7. Omdat de belasting op het milieu van traditionele en biologische landbouw 
opbrengstafhankelijk	is,	en	niet	per	definitie	in	het	voordeel	van	de	biologische	
variant, zal voor een hogere opbrengst een fusie tussen beide moeten 
plaatsvinden. (H.L. Tuomisto et al., Journal of Environmental Management, 2012)

8. Subletale concentraties van antibiotica in het rioolstelsel hebben een onderschat 
effect op de ongewenste progressie van antibiotica resistentie. (D.I. Andersson 
and D. Hughes, Nature Reviews Microbiology, 2014)

9. Voor beelddenkers is het ontwerpen van een gepaste omslag van het proefschrift 
vele malen eenvoudiger dan het schrijven van zelfs deze stelling. (gebaseerd 
op het werk van L.D. Silverman, Ph.D.)

10. Het klinisch gebruik van virusvectoren als effectief oncologisch medicijn kan 
een positieve impuls geven aan de negatieve ondertoon die de term ‘virus’ met 
zich meedraagt 

11. Er is geen thuis zo thuis als thuis-thuis. 


