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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.


