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A-T  Ataxia-Telangiectasia

ALS  Amyotrophic lateral sclerosis

AOA  Ataxia with oculomotor apraxia

AP site  Apurinic/apyrimidinic site

ATLD  A-T like disorder

BER  Base-excision repair

CCC  Cell cycle checkpoint

CNV  Copy number variant

CPT  Camptothecin

CS  Cockayne syndrome

DDR  DNA damage response 

DSB  Double-strand (DNA) break

FTD  Frontotemporal dementia

HD  Huntington’s disease

HGPS  Hutchinson-Gilford progeria syndrome

HR  Homologous recombination

HSP  Heat shock protein

HSR  Heat shock response

ICLR  Interstrand crosslink repair

IDR  Intrinsically disordered (protein) region

ISR  Integrated stress response

JDP  J-domain protein

LLPS  Liquid-liquid phase separation 

MMR  Mismatch repair

NER  Nucleotide-excision repair

NHEJ  Non-homologous end-joining

PQC  Protein quality control

PRR  Post-replication repair

RAN  Repeat-associated non-AUG

ROS  Reactive oxygen species

RQC  Ribosome-associated protein quality control

SCA  Spinocerebellar ataxia

SCAN1  Spinocerebellar ataxia with axonal neuropathy type 1

sHSP  Small heat shock protein

SNP  Single-nucleotide polymorphism

SSB  Single-strand (DNA) break

SV  Structural variant

TLS  Translesion synthesis
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TS  Template switching

UPR  Unfolded protein response 

WS  Werner syndrome

XP  Xeroderma pigmentosum
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THE IMPORTANCE OF PROPER DNA-MAINTENANCE
Every cell in our body contains DNA, stored safely inside the nucleus. DNA can be viewed as a 

vast set of instructions. Cells rely on those instructions, which we call genes, to be functional. 

This is because every gene encodes a specific protein or RNA-product, each of which has its 

own part to play in the cell.

DNA is under continuous threat. To ensure that the information stored in the DNA is kept 

safe, the cell can employ several highly specialized DNA-repair systems. These systems detect 

damaged DNA, remove it, and finally replace it. It is vital that these DNA-repair systems 

function properly, as the DNA-molecule itself cannot be replaced. DNA-repair is very efficient

but it is not always perfect. Moreover, during natural ageing the efficienc of DNA-repair 

systems tends to decline. Together this results in a gradual accumulation of DNA mistakes 

and damage in cells over time. This process is believed to play an important role during 

natural ageing.

The importance of DNA-maintenance is underlined further by a number of rare syndromes of 

which we know that they are caused by heritable defects in DNA-repair systems. These DNA-

repair syndromes are hallmarked by a broad range of partially overlapping symptoms. One 

particularly well-documented symptom is an often increased risk to develop cancer.

Another frequently occurring symptom is a gradual loss of nerve function and a decay of 

nervous tissue (neurodegeneration). Several of these syndromes are also associated with 

accelerated ageing. The underlying cause of this is still poorly understood.

One example of such a DNA-repair disease is Ataxia-Telangiectasia (A-T). A-T is caused by a 

mistake (a mutation) in the gene that encodes the protein ATM. ATM plays a key role in the 

response to DNA-damage: it decides whether the damage can still be repaired, of that cell 

death should be initiated. A-T patients are extremely sensitive to DNA damage and often 

develop cancer. In addition, A-T patients age very fast, and suffer from neurodegeneration 

already at an early age.

AGGREGATING PROTEINS
Here, we need to make a small side-step to proteins in general. Most proteins need to be 

folded in a specific 3D-shape before they become functionally active. This shape can be 

altered by mutations in the corresponding gene. Throughout the life of a protein, its shape 

can also be affe ted when it is damaged. In both cases, a protein can lose its function. There 

is also another reason why improperly folded proteins are problematic: they can become 

aggregated.
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Protein aggregation can severely affecta cell. It can trigger a chain reaction, driving more and 

more proteins into aggregates. This disrupts the overall protein balance in cells (the protein 

homeostasis). As a result, cells will lose their function, and the involved tissue will ultimately 

succumb to degeneration.

Several well-documented neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s, Parkinson’s, 

and Huntington’s diseases, as well as ALS, are hallmarked by such an accumulation of protein 

aggregates (primarily in the brain). A disruption of protein homeostasis is also believed to 

play a fundamental role in normal ageing.

The consequences of improper DNA-maintenance overlap – at least partially – with those of 

a disrupted protein homeostasis. Indeed, both are associated with neurodegeneration, and 

both are thought to play an important role in ageing. Could this mean that improper DNA-

maintenance leads to a disruption of protein homeostasis? And could this then form a link 

with neurodegeneration and ageing?

IMPAIRMENTS IN SEVERAL DNA-REPAIR SYSTEMS CAUSES THE AGGREGATION OF 

VULNERABLE, SUPERSATURATED PROTEINS
In our study we found that various defects in DNA-maintenance, including a loss of ATM, 

indeed leads to a disruption of protein homeostasis. Exposure to so-called topoisomerase-

poisons (TPs) had a particularly disruptive impact. These chemicals cause breaks in the DNA 

molecule.

We discovered that the proteins that aggregate after exposure to a TP or after a loss of ATM 

are not random proteins. The vast majority of these proteins aggregate highly consistently, 

across multiple independent experiments.

So why do these particular proteins aggregate? While most proteins are in principle soluble 

inside the watery environment in a cell, some need to be present in a very high concentration 

to perform their function. This causes these proteins to exist close to their maximum 

solubility. You can compare this to sugar in a cup of tea: while the first lump dissolves fast, 

each additional lump will dissolve more slowly. At a sufficientl high concentration, the sugar 

will no longer dissolve. The tea is dan said to be saturated.

Similarly, every protein also has its own solubility limit. When the concentration of a protein 

is very high, we refer to this as supersaturation. Supersaturation makes a protein vulnerable 

to aggregation. We found that many of the proteins that aggregate after a loss of ATM or 

exposure to a TP are supersaturated.
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UPON IMPAIRED DNA-MAINTENANCE, PROTEIN CHAPERONES ARE NO LONGER ABLE 

TO GUARD PROTEIN HOMEOSTASIS
Normally, proteins are protected against aggregation by a group of highly specialized 

guardian proteins, called chaperones. Chaperones aid in the proper folding of other proteins 

(their clients), and help them refold when they are damaged. Clients that can no longer be 

folded properly or that are no longer necessary can be directed towards protein degradation 

pathways.

Proteins that aggregate after a loss of ATM or exposure to a TP are enriched for chaperone 

clients. Moreover, in the protein aggregates themselves we found several chaperones. 

Together, this indicates that chaperones tried to counteract aggregation, but were 

insufficientl capable of doing so, causing them to become trapped in the aggregates as well.

If insu� cient chaperone capacity is the reason that vulnerable proteins start to aggregate 

under these conditions, then increasing this capacity in cells should mitigate aggregation. In 

one of the cell types that we investigated we found that a loss of ATM leads to an increased 

production of one p

articular chaperone, HSPB5. In our lab we generated cells that continuously produce even 

more HSPB5. In these cells, a loss of ATM was far less disruptive to protein homeostasis.

These findings show that upon impaired DNA-maintenance, a cell’s chaperone capacity 

is overwhelmed. How this happens exactly is still unclear. The cell tries to adapt to this by 

actively increasing chaperone capacity, but is insufficientl able to do so. Eventually this leads 

to a situation where more and more proteins succumb to aggregation.

A DISRUPTED PROTEIN HOMEOSTASIS RESULTING FROM IMPAIRED DNA-

MAINTENANCE ACCELERATES AGE-RELATED DEGENERATION
To determine the relevance of this process for age-related degeneration, we made use of 

small roundworms (C. elegans, ~1 mm in length). Worms have been shown to gradually lose 

their ability to crawl during ageing. It is known that a disrupted protein homeostasis plays an 

important role in this.

We discovered that in these worms, a loss of ATM also leads to an increase in protein 

aggregation. We also found that impairments in several other DNA-maintenance systems 

have a similar impact. Moreover, worms that suffer from impaired DNA-maintenance lose 

their ability to crawl faster than normal worms.
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Worms have their own variant of the chaperone HSPB5, called hsp16.2. From previous research 

we know that hsp-16.2 can slow down ageing in these animals. We discovered that worms 

that have an extra gene for hsp-16.2 (and therefore produce twice as much of this chaperone) 

no longer exhibit increased protein aggregation upon impaired DNA-maintenance. Moreover, 

the presence of this extra hsp-16.2 is sufficien to largely prevent the accelerated crawling 

decline.

IN SUMMARY
The fin ings of our study point at a crucial two-stage mechanism: various impairments in 

DNA-maintenance result in a disrupted protein homeostasis, and this in turn accelerates age-

related degeneration. Our data also indicate that DNA-damage itself can trigger this process.

Although more research is needed, this knowledge promises to contribute greatly to our 

understanding of DNA-repair syndromes. It is also highly relevant for the general population. 

It puts the spotlight on a long underexposed, but potentially very important role of DNA-

damage and compromised DNA-repair, both in common neurodegenerative diseases and in 

normal ageing.
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HET BELANG VAN GOED DNA-ONDERHOUD
Iedere cel in ons lichaam bevat DNA, veiliggesteld in de celkern. DNA is in feite een enorme 

verzameling instructies. Cellen gebruiken die instructies, die we genen noemen, om functies 

uit te voeren. Elk gen codeert namelijk voor een bepaald eiwit of RNA-product, die allemaal 

een eigen rol vervullen in de cel.

Het DNA wordt vrijwel continu bedreigd. Om de kwaliteit van het DNA te bewaken beschikt 

de cel over gespecialiseerde DNA-reparatiesystemen. Deze systemen detecteren een 

beschadigd stuk DNA vroegtijdig, verwijderen dit en vervangen het. Het is cruciaal dat de 

DNA-reparatiesystemen goed werken, want het DNA-molecuul zelf kan niet vervangen 

worden. DNA-reparatie werkt zeer efficiënt maar is niet altijd foutloos. Bovendien neemt 

tijdens normale veroudering het vermogen van cellen om DNA-schade te repareren af. Samen 

zorgt dit ervoor dat fouten en beschadigingen langzaam ophopen in het DNA van een cel. Dit 

fenomeen lijkt een belangrijke rol te spelen in het natuurlijke verouderingsproces.

Het belang van DNA-onderhoud wordt verder onderstreept door een aantal zeldzame 

ziektes, waarvan we weten dat ze veroorzaakt worden door erfelijke fouten in DNA-

reparatiesystemen. Deze DNA-reparatieziektes worden gekenmerkt door een grote 

verscheidenheid aan deels overlappende symptomen. Een symptoom dat vaak voorkomt is 

een verhoogd risico op kanker.

Een ander, veelvoorkomend symptoom bij deze ziektes is een geleidelijk verlies van 

zenuwfunctie en afbraak van zenuwweefsel (neurodegeneratie). Ook gaan een aantal van 

deze ziektes gepaard met een versnelde veroudering. Hoe dit precies komt, begrijpen we 

nog niet goed.

Een voorbeeld van zo’n ziekte is Ataxia-Telangiectasia (A-T). A-T wordt veroorzaakt door een 

fout (een mutatie) in het gen dat codeert voor het eiwit ATM. ATM speelt een sleutelrol in de 

beslisboom na DNA-schade: het bepaalt of DNA-schade nog gerepareerd kan worden, of dat 

celdood in gang moet worden gezet. A-T patiënten zijn extreem gevoelig voor DNA-schade 

en ontwikkelen vaak kanker. Daarnaast verouderen A-T patiënten erg snel en lijden ze al 

vroeg aan neurodegeneratie.

SAMENKLONTERENDE EIWITTEN
Hier maken we even een korte stap zijwaarts naar eiwitten in het algemeen. Voor de meeste 

eiwitten geldt dat ze eerst in een bepaalde 3D-vorm moeten worden gevouwen voordat ze 

hun rol kunnen vervullen. Deze vorm kan veranderen door mutaties in het betreffende gen. 

Gedurende het leven van een eiwit kan de vorm ook aangetast worden door beschadigingen. 
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Beide situaties kunnen leiden tot een verlies van functie van het eiwit. Echter, onjuist 

gevouwen eiwitten zijn ook om een tweede reden zeer problematisch: ze kunnen gaan 

samenklonteren.

Eiwitklontering kan zeer nadelig zijn voor een cel. Het kan namelijk een sneeuwbaleffect

tot gevolg hebben, waarbij steeds meer eiwitten samenklonteren. Hierdoor raakt de totale 

balans van eiwitten in een cel (de eiwithomeostase) verstoord. Cellen functioneren daardoor 

steeds minder goed, wat uiteindelijk leidt tot degeneratie van de betrokken weefsels.

Een flink aantal neurodegeneratieve ziektes, zoals de ziektes van Alzheimer, Parkinson, 

Huntington en ALS worden gekenmerkt door zo’n ophoping van geklonterde eiwitten 

(vooral in de hersenen). Een verstoring van de eiwithomeostase vindt niet alleen plaats bij 

ziektes, maar lijkt ook een grote rol te spelen in het normale verouderingsproces. 

De gevolgen van onvoldoende DNA-onderhoud overlappen – in ieder geval deels – met die 

van een verstoorde eiwithomeostase. Immers, beide zijn geassocieerd met neurodegeneratie 

en beide lijken een belangrijke rol te spelen bij veroudering. Zou het dan zo kunnen zijn dat 

een verslechterd DNA-onderhoud leidt tot een verstoorde eiwithomeostase? En zou dit dan 

een schakel met neurodegeneratie en veroudering kunnen vormen?

MANKEMENTEN IN VERSCHILLENDE DNA-ONDERHOUDSSYSTEMEN LEIDEN TOT HET  

SAMENKLONTEREN VAN KWETSBARE, SUPERVERZADIGDE EIWITTEN
In ons onderzoek ontdekten we dat verschillende mankementen in DNA-onderhoud, 

waaronder een verlies van ATM, inderdaad leiden tot een verstoorde eiwithomeostase. 

Daarbij bleek een tijdelijke blootstelling aan topoisomerase-remmer (TRs) een bijzonder grote 

impact te hebben. Deze chemische stoffen veroorzaken breuken in het DNA.

We ontdekten dat de eiwitten die samenklonteren na blootstelling aan een TR en na een 

verlies van ATM geen willekeurige eiwitten zijn. Een groot aantal van hen klontert zeer 

consequent samen, over meerdere experimenten.

Waarom klonteren deze eiwitten samen? Terwijl de meeste eiwitten in principe goed 

oplosbaar zijn in de waterige binnenkant van een cel, moeten sommige voor hun functie in 

een hoge concentratie aanwezig zijn. Hierdoor zitten ze dicht bij hun maximale oplosbaarheid. 

Vergelijk dit met suiker in een kop thee: het eerste schepje lost makkelijk op, maar ieder 

volgend schepje steeds moeilijker. Bij een voldoende hoge concentratie zal de suiker niet 

langer oplossen. De thee is dan verzadigd.
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Ook ieder eiwit heeft zo zijn eigen maximale oplosbaarheid. Als de concentratie van een eiwit 

in de cel erg hoog is, dan noemen we dit ook wel superverzadiging. Superverzadiging maakt 

een eiwit kwetsbaar voor klontering. Wij vonden dat veel eiwitten die samenklonteren na 

een verlies van ATM of na behandeling met een TR superverzadigd zijn.

NA VERSLECHTERD DNA-ONDERHOUD ZIJN CHAPERONNES ONVOLDOENDE IN 

STAAT OM DE EIWITHOMEOSTASE TE BEWAKEN
Normaal gesproken worden eiwitten tegen samenklonteren beschermd door een groep 

gespecialiseerde eiwitten, genaamd chaperonnes. Chaperonnes helpen andere eiwitten (hun 

cliënten) goed te vouwen, of te hervouwen als ze beschadigd zijn. Cliënten die niet langer 

goed gevouwen kunnen worden of overbodig zijn kunnen door chaperonnes overgedragen 

worden aan eiwitafbraak systemen.

Onder de eiwitten die samenklonteren na blootstelling aan een TR of na een verlies van ATM 

vonden wij veel chaperonne-cliënten. In de eiwitklonteringen zelf vonden we bovendien 

meerdere chaperonnes terug. Samen suggereert dit dat chaperonnes wel hebben geprobeerd 

om de klontering tegen te gaan, maar dat ze er niet tegen opgewassen waren en uiteindelijk 

zelf ook vast kwamen te zitten.

Als een tekort aan chaperonnecapaciteit ervoor zorgt dat kwetsbare eiwitten nu wél 

samenklonteren, dan zou het verhogen van de chaperonnecapaciteit in de cel de 

eiwitklontering tegen moeten gaan. In een van de celtypes die we bestudeerden ontdekten 

we dat een verlies van ATM ertoe lijdt dat van één specifieke chaperonne, HSPB5, meer wordt 

geproduceerd. In ons lab genereerden we cellen die continu nóg meer HSPB5 aanmaken. In 

deze cellen bleek een verlies van ATM de eiwithomeostase veel minder te verstoren.

Deze data laten zien dat na verslechterd DNA-onderhoud de chaperonnecapaciteit in de 

cel overvraagd wordt. Hoe dit precies gebeurt is nog onduidelijk. De cel probeert dit te 

corrigeren door zelf actief deze capaciteit te vergroten, maar is hiertoe onvoldoende in staat. 

Uiteindelijk leidt dit ertoe dat steeds meer kwetsbare eiwitten samenklonteren.

EEN VERSTOORDE EIWITHOMEOSTASE  NA VERSLECHTERD DNA-ONDERHOUD 

VERSNELT  BEPAALDE VEROUDERINGSPROCESSEN
Om de relevantie van dit proces voor verouderingsprocessen te bestuderen, maakten we 

vervolgens gebruik van kleine rondwormen (C. elegans, ~1 mm groot). Wormen die ouder 

worden gaan steeds langzamer kruipen en het is bekend dat een verstoorde eiwithomeostase 

hierin een belangrijk rol speelt.
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We ontdekten dat in deze wormen een verlies van ATM ook leidt tot een verergerde 

eiwitklontering. Ook vonden we dat een verlies van verschillende andere DNA-

onderhoudssystemen een vergelijkbaar effect heeft. Wormen met gemankeerde DNA-

onderhoudssytemen verliezen bovendien sneller hun vermogen om goed te kruipen dan 

normale wormen.

Wormen hebben een eigen variant van de chaperonne HSPB5, genaamd hsp-16.2. Uit 

eerder onderzoek weten we dat hsp-16.2 veroudering kan afremmen in deze diertjes. Wij 

ontdekten dat wormen die een extra gen hebben voor hsp-16.2 (en dus dubbel zoveel van 

dit chaperonne eiwit hebben) niet langer verergerde eiwitklontering hebben na verslechterd 

DNA-onderhoud. De aanwezigheid van dit extra hsp-16.2 gen blijkt bovendien voldoende om 

ook het kruipvermogen van deze wormen vrijwel volledig normaal te laten verlopen.

SAMENVATTEND
De resultaten van ons onderzoek lijken een cruciale tweetrapsraket te onthullen: verschillende 

mankementen in het DNA-onderhoud leiden tot een verstoorde eiwithomeostase, wat op 

zijn beurt bepaalde verouderingsprocessen versnelt. Onze data suggereren dat ook DNA-

schade zelf dit proces in gang kan zetten.

Alhoewel meer onderzoek nodig is, belooft deze kennis van grote waarde te zijn voor ons 

begrip van DNA-reparatieziektes. Ook voor de algemene bevolking zijn deze bevindingen 

uitermate relevant. Ze vestigen de aandacht op een lang onderbelichte, maar mogelijk zeer 

belangrijke rol van DNA-schade en verslechterd DNA-onderhoud, zowel bij vaak voorkomende 

neurodegeneratieve aandoeningen als bij normale veroudering.
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The data and ideas that are presented in this thesis took significantly longer than 4 years 

to generate. Literally days before I started my PhD project in July 2016, I finished my final

6-month Master’s research project on the same topic in the labs of dr. Steven Bergink and 

prof. dr. Ellen Nollen. And after my PhD contract ended in July 2020, I was very lucky to get 

a total of 10 months extension. Actually, as I am writing this, I am still finishing up some final

bits before I move on. It has been quite a journey, one that I completed only through the help 

of some very talented, supportive, patient and loving people.

First, I want to express my deepest gratitude to my supervisor and co-promotor dr. Steven 

Bergink. Steven, ik heb ontzettend veel geleerd van het werken met jou aan dit (grote) 

project. Je zou kunnen zeggen dat je een kleine gok nam toen je mij aannam – ik had per slot 

van rekening een vrij ongebruikelijke aanloop voor een carrière in de moleculaire celbiologie. 

Het feit dat je het met me zag zitten (en dat je het liefst ook gelijk met me van start wilde) 

zie ik als een reflectie van een van je grootste kwaliteiten: je ziet snel wetenschappelijke 

kansen en laat je daarin minder van de wijs brengen door mogelijke obstakels. Je hebt er 

ogenschijnlijk weinig moeite mee om in het ‘wetenschappelijke diepe’ te springen. Dit leverde 

tussen ons wel eens een stevige discussie op over de koers die we moesten varen, maar dat 

scherpte mij ook – en vaak kwamen we er wat mij betreft beter uit. Jouw enthousiasme 

en optimisme hierin, maar ook je wetenschappelijke creativiteit en enorme kennis hebben 

mij door de jaren heen absoluut geprikkeld. Wat ik misschien wel het leukste vond is dat 

er ook een grote ‘Steven buiten de wetenschap’ is. Als alles weer eens tegenzat in het lab, 

was jij er om te zeggen dat ik er maar om moest proberen te lachen, thuis een koud biertje 

moest pakken, om na het weekend met frisse moed opnieuw te beginnen. Je hebt een hele 

brede interesse en een sterke mening, wat het erg leuk maakt om met jou te sparren over 

allerlei zaken. Op maandag maakte jij grappen over (FC) Twente, spotte ik met Feyenoord en 

Brabant en discussieerden we over politiek, eten, reizen en de natuur. In het bijzonder vond 

ik het inspirerend om te zien dat je duidelijk tijd inruimde voor je gezin (alhoewel ongetwijfeld 

minder dan Milena had gewild) en dat je daar zoveel vreugde aan beleefde. Je sprak het 

meest gepassioneerd wanneer je het had over je prinses Iris en je (inmiddels niet meer zo) 

kleine dondersteen Igor. Steven, ik ben oprecht dankbaar voor de kansen en de enorme 

vrijheid die je me gedurende meer dan 5 jaar hebt gegeven als onderdeel van jouw groep.

Second, I want to thank my promotor prof. dr. Harm Kampinga. Harrie, jouw aanstekelijke 

enthousiasme en creatieve inzichten hebben mij meerdere malen over een dood punt heen 

geholpen. Net zoals bij Steven stond ook jouw deur altijd open. Gedurende mijn tijd op de 5e 

verschoven jouw werkzaamheden steeds meer richting de afdeling, en steeds ietsje verder 

weg van het onderzoek in jouw eigen groep. Dat vond je zichtbaar jammer. Er was en is 

bij jou namelijk nog steeds totaal geen sprake van dat het onderzoek zélf een gepasseerd 
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station zou zijn, iets voor de jongere generatie. In tegendeel: een ‘vrij’ uur spendeerde je het 

liefst in het lab. Weliswaar niet met een pipet in je handen, maar je ging wel bij ieder van ons 

langs om te vragen hoe het ervoor stond. Die honger en bevlogenheid voor de wetenschap, 

maar vooral ook voor de ontwikkeling van jouw mensen waren prachtig en inspirerend om 

te zien. Discussie werd door jou altijd aangemoedigd, en (zelf)spot trouwens ook. Van dat 

laatste maakte ik uiteraard veelvuldig dankbaar gebruik. Dank ook voor je mentorschap en je 

toewijding, voor het in dienst stellen van jouw functie en jouw netwerk voor de carrières van 

je studenten, waaronder ook zeker ik. Lieve Paulien, ook jij bedankt voor alles.

Next, I would like to thank prof. dr. Ellen Nollen. Ellen, in feite heb ik ook 5 jaar bij jou in het 

lab mogen rondlopen, een periode waarin je me deel uit liet maken van jouw groep. Dank 

je voor die enorme gastvrijheid (niet alleen in het lab maar ook thuis, tijdens Sinterklaas en 

BBQ), de ondersteuning die je me gaf en de uiterst waardevolle feedback. Ook wij konden op 

het scherpst van de snede discussiëren. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. Together with 

prof. dr. Fulvio Reggiori you also made up my PhD council, for which I want to thank both 

of you. Particularly during the first few years of my PhD, you provided me with invaluable 

feedback and support. 

To my PhD-thesis reading committee, prof. dr. Zuzana Storchová, prof. dr. Ineke Braakman, 

and prof. dr. Marcel van Vugt, and to my PhD assessment committee, prof. dr. Ellen Nollen, 

prof. dr. Fulvio Reggiori, prof. dr. Rob Henning, and prof. dr. John LaCava. Please accept my 

thanks and great appreciation that you have taken the time to critically review and assess my 

work.

Next, I really want to thank my paranymphs, Els and Suzanne. Lieve Els en Suus, jullie waren 
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STELLINGEN
Horend bij het proefschrift:

The impact of genotoxic stress on protein homeostasis 
A study on an emerging theme and its relevance for age-related degeneration

WOUTER HUITING

1. Onder diverse genotoxische omstandigheden kan het vermogen van een cel om eiwitaggregatie tegen te gaan – 
dan wel op te vangen – overvraagd worden. Als gevolg hiervan valt een groot deel van het proteoom geleidelijk 
ten prooi aan aggregatie, beginnend bij de intrinsiek meest kwetsbare eiwitten (dit proefschrift).

2. Het verlies van eiwithomeostase na genotoxische stress is waarschijnlijk zeer relevant voor pathologie en 
veroudering (dit proefschrift).

3. Alhoewel cellen eiwitaggregatie onder bepaalde omstandigheden gecontroleerd kunnen laten plaatsvinden, 
is het nogal misleidend om dit proces als ‘gunstig’ te bestempelen (o.a. Arrasate et al. Nature. 2004 Oct 14; 
431(7010):805-10 & Espay et al. Neurology. 2019 Feb 12; 92(7):329-337). Volgens deze logica zou het activeren van 
een sprinklerinstallatie tijdens een brand gunstig zijn voor het gebouw en het uitklappen van airbags tijdens een 
ongeluk gunstig voor de auto.

4. Dezelfde krachten die evolutie stuwen in eencelligen zijn nog steeds aanwezig in de soma van meercelligen: 
genetische variatie én selectiedruk. Kanker kan worden gezien als een falen van het systeem om evolutie binnen 
een meercellige af te remmen.

5. In het afgelopen decennium hebben ontdekkingen op het gebied van biomoleculaire fasescheiding (Shin & 
Brangwynne, Science. 2017 Sep 22; eaaf4382), prionen (Chakravarty & Jarosz, J Mol Biol. 2018 Nov 2; 430(23):4607-
4618) en de cellulaire rol van RNA (Ganser et al. Nat Rev Mol Cell Biol. 2019 Aug; 20(8):474-489) ervoor gezorgd dat 
een binaire kijk op moleculaire biologie, waarin de cel wordt gezien als een klassieke computer en de eiwitten 
voornamelijk als enen (aan) en nullen (uit), definitief overboord kan.

6. We moeten stoppen met studenten aanleren om voornamelijk kennis te reproduceren, en veel meer inzetten op 
het ontwikkelen van hun nieuwsgierigheid en verbeelding.

7. Het introduceren van marktwerking in onze universiteiten is een van de grootste beleidsblunders van de afgelopen 
decennia geweest. Het heeft niet alleen van onderzoekers producten gemaakt, maar het zal ook het fundament 
van onze wetenschap – de hoge kwaliteit van ons onderwijssysteem – doen afbrokkelen.

8. De energietransitie in de Westerse wereld is, hoe cruciaal ook, moreel niet te verantwoorden wanneer deze 
afhankelijk blijft van de systematische uitbuiting van mensen en de vernietiging van ecosystemen in ‘verre’ oorden.

9. Een aspirant moleculair bioloog zonder enige interesse in bioinformatische analyses kan beter een ander 
carrièrepad kiezen, maar hetzelfde geldt voor een die zich erop blindstaart.

10. Als wetenschap is als het lopen van een marathon, dan is het doen van een PhD te vergelijken met een zeer 
intensieve intervaltraining. Rust en herstel tussendoor is cruciaal. 

11. Een wetenschapper zijn is zowel een dramatische carrièrekeuze als een groot voorrecht.

12. We zijn zo goed geworden in het meten van dingen dat we de neiging hebben te vergeten dat het leven veel meer 
is dan empirische data. Inderdaad, ‘niet alles dat telt kan worden geteld’ (William Bruce Cameron, vaak foutief 
toegewezen aan Albert Einstein).

13. Kennisontwikkeling volgt een exponentiele groeicurve, maar ieder nieuw inzicht werpt meerdere nieuwe vragen 
op. Hieruit volgt dat ons huidig begrip van het universum tot nul nadert.

14. Een van de grootste denkfouten in de moderne wetenschap is het wijdverbreide gebruik van alcohol om lab 
apparatuur schoon te maken, terwijl een stortvloed aan bewijs ons laat zien dat boenen met een simpel sopje 
vaak vele malen beter werkt.
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