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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Selectivity of the yeast Nuclear Pore Complex - probing transport in vivo 

van Petra Popken, 11 december 2015 

 

1. Uitsluiting van eiwitten op basis van grootte is een bijproduct van de 

belangrijkste functie van het kern porie complex: het scheiden van 

transcriptie en translatie. (hoofdstuk 2) 

2. Om de weg van membraan eiwitten door de kern porie op te helderen is 

meer kennis nodig van de structuur van het complex. De aanwezigheid 

van FG-nups in de laterale kanalen zou veel observaties kunnen verklaren, 

zoals het verschil in maximale grootte van het oplosbare domein waarmee 

actief of passief transport nog plaats kan vinden. (hoofdstuk 2 en 3) 

3. Reporter eiwitten zijn erg belangrijk voor het doen van lokalisatie studies 

met levende cellen. (dit proefschrift) 

4. In vivo studies kunnen vragen beantwoorden, maar laten vaak vooral zien 

wat je allemaal nog niet begrijpt. (dit proefschrift) 

5. Het gebrek aan ‘senior scientist’ posities (ervaren onderzoeker die voor 

langere tijd aan een onderzoeksgroep verbonden is) in het Nederlandse 

wetenschapssysteem is nadelig voor het onderzoek. 

6. Het doen van een (team)sport heeft een positieve invloed op een 

promotieonderzoek. 

7. Dé manier om wel je werk mee naar huis te nemen: je eigen bier brouwen. 

8. “Het maakt niet uit wat je gisteren deed, het gaat om dat wat je morgen 

pas weet. Zwerf’On” (Acda en de Munnik) 

9. “Je moeten gewoon deurrieden tot an de streep” (Daniël Lohues) 


