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Stellingen bij het proefschrift: 

SecYEG: Plug-and-Play! 

Jelger Lycklama à Nijeholt, 22 juni 2012 

 

1: Het plug domein van SecYEG dirigeert binnenkomende eiwitsegmenten 
door het centrale kanaal richting het periplasma of lateraal naar de 
membraanlaag (dit proefschrift). 

2: SecE ondersteunt de translocatiefunctie van SecY op een flexibele manier 
(dit proefschrift) 

3: Een AIO moet proberen tijdens zijn aanstelling meer artikelen dan kinderen 
te produceren. 

4: Een wild type lijkt de verkeerde benaming voor een normaal individu. 

5: Interdisciplinaire samenwerking vergt extra tijd, omdat je elkaars taal niet 
spreekt. 

6:  Tijdens het bedenken van stellingen kan men tot de conclusie komen dat 
veel tradities een zinloos tijdverdrijf is. 

7: Zingen tijdens laboratoriumactiviteiten stimuleert de omgeving op een 
positieve manier. 

8: Competitie binnen de wetenschap is een motor om binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap te excelleren en daardoor noodzakelijk. 

9: Populaire talkshows in Nederland bespreken wetenschap op storend laag 
niveau. 

10: Het is een mooie dag! 


