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stellingen behorende bij het proefschrift

Sandra Hazelaar

1. Het ubiquitinatiemechanisme is betrokken bij celwandformatie van diatomeeën.
(Dit proefschrift)

2. Ubiquitinatie van eiwitten tijdens plaatvorming is in diatomeeën een nauwkeurig
getimed proces 
(Dit proefschrift)

3. Tweedimensionale groei van de diatomeeëncelwand verloopt in tegenstelling tot 
de driedimensionale uiterst snel.
(Dit proefschrift)

4. Affiniteit van eiwitten voor silica betekent niet dat deze eiwitten per definitie 
betrokken zijn bij siliciumbiomineralisatie.
(Dit proefschrift)

5. Het rappe tempo waarin de tweedimensionale celwandformatie plaats vindt in 
diatomeeën is een beperkende factor voor het verkrijgen van SDV-rijke extracten. 

6. Diatomeeënsilica is een goede inspiratiebron voor het ontwerpen van nieuwe
silicaprodukten.

7. Onderzoek ten behoeve van nieuwe nanotechnologie lijkt veelbelovend en wordt 
zwaar gesubsidieerd, maar tot dusverre zijn nog nauwelijks beloftes ingelost.

8. Diatomeeën worden niet geheel terecht ‘de thermostaatknoppen van de aarde’ 
genoemd.

9. Research is the art of finding a problem that can be solved (Sir Karl Popper in:  
“Creativity; can it be taught?’)

10. Een verblijf in het buitenland doet je waarderen wat je thuis voor lief neemt.

11. ‘Mineralisatie’ heeft voor ecologen een heel andere betekenis dan voor weten-
schappers die zich met silica-chemie bezig houden.
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