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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift 

The composition and dynamic nature 

of the N-linked glycoprofile of bovine milk serum and its individual proteins 

A structural and functional analysis 

1. Het aantal citaties en de reputatie van een gepubliceerd gegeven geeft geen garantie voor de 
juistheid.

2. Het grote aandeel van oligomannosestructuren op koeienlactoferrine zorgt ervoor dat kleine, 
maar belangrijke veranderingen in zijn overige glycaanstructuren moeilijk te detecteren zijn.

3. Minimale variaties in glycaanprofielen kunnen een groot effect hebben op de functies van 
glycoproteïnes.

4. Het koemelkeiwit GlyCAM-1 verdient meer aandacht te krijgen, gezien zijn concentratie, 
glycosylering en gebruik in weipoeders en producten waar deze poeders in verwerkt zijn.

5. De extra tijd die benodigd is voor het uitgebreid opzetten en testen van een robuuste 
analysemethode betaalt zich uiteindelijk meervoudig terug.

6. De activiteit van geïsoleerde glycanen op het immuunsysteem is niet gelimiteerd tot een 
enkele patroonherkennende receptor (Toll-like receptor 8).

7. De variatie die kan optreden in de fucosylering van GlyCAM-1 suggereert een belangrijkere 
functie voor dit eiwit dan tot nu toe is verondersteld.

8. Een beschrijving van de stappen die genomen zijn om een goed werkend protocol voor een 
analysemethode te ontwikkelen, verdient een eigen publicatie.

9. Het is belangrijk om niet alleen ingezoomd naar data te kijken, maar om ook het 
overzichtsplaatje voor ogen te houden.

10. Ga er niet van uit dat alles hetzelfde zal blijven, je wereld kan zomaar ineens veranderen.

11. Hollandse nuchterheid is niet altijd een goede eigenschap, we dienen ervoor te waken dat 
ernstige zaken niet worden onderschat.

12. De hoeveelheid buitenlandervaring op een CV van een wetenschapper is niet 
noodzakelijkerwijs een goede graadmeter voor de kwaliteit.

13. Of het nu gaat om een onderzoeksgroep of om een promotietijd, aan alle goede dingen komt 
een eind (maar het is tevens een nieuw begin).




