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Type VII collagen in the intraocular environment

Stellingen

1. In de huid lijkt Type VII collageen te vergelijken met een biologisch klittenband, waarbij 
een flexibele laag van visueel herkenbare ankerfibrillen de weefsellagen aan elkaar 
hecht, terwijl deze conformationele hoedanigheid in het intraoculaire en perivasculaire 
milieu niet als zodanig te herkennen is. (dit proefschrift)

2. Als Type VII collageen een hechtende functie bekleedt aan de vitreoretinale overgang, 
zullen de huidige enzymatische therapieën (plasminen) voor het induceren van een 
achterste glasvochtmembraanloslating nooit volstaan. (dit proefschrift)

3. De ciliaire zonula ontstaan als vezels tussen de niet-gepigmenteerde epitheelcellen, 
waarna zij samengevlochten het corpus vitreum oversteken, het oppervlakkige 
lenskapsel penetreren, en dan subcapsulair uitwaaieren richting de voor- of achterpool. 
(dit proefschrift)

4. Bij het testen van antilichamen is het raadzaam om er ook ongefixeerde cryocoupes bij 
te betrekken, omdat de antigeen-antilichaam complexvorming kan worden beïnvloed 
door fixatie. (dit proefschrift)

5. De uitkomst van immunohistochemische kleuringen is zelden zwart-wit.

6. Het woord onderzoek suggereert dat je tóch niet goed genoeg gezocht hebt.

7. Experimentele vrijheid motiveert.

8. Het PhD traject laat zich vergelijken met oeverloos watertrappelen waarbij het hoofd 
nog nét boven kan worden gehouden, waardoor de vluchtige (en goed bedoelde) 
suggestie van derden om ‘het gewoon eens rustiger aan te doen’ zeer onlogisch lijkt. 

9. De PhD ballon stijgt niet het snelste door het bijgeven van meer gas, maar door het 
afkappen van zandzakken. 

10. Het weggooien van wetenschappelijke schrijvens wordt gedaan door hen die niet 
herkennen hoeveel moeite er in hun totstandkoming schuilt, en leidt tot verlies van 
bruikbare data. 

11. De waard vertrouwt zijn gasten zoals hij zelf is, en draagt soms een witte jas.

12. Door bij de patiënten op middelbare en hogere leeftijd periodiek de oogdruk te meten kan 

de (huis)arts een belangrijke bijdrage leveren ter voorkoming van het glaucoma simplex 
(proefschrift F.H. Wullink, 1967)


