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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Dynamics of Highly Charged Ions
Interacting with Surfaces.

door Erwin Bodewits,

1 Een minimale verontreiniging (<5%) aan een oppervlak kan leiden tot
grote veranderingen in elektronenopbrengst bij beschieting met ionen.

2 Ionengeleiding door een nanocapillair kan bijdragen aan het radiothera-
pieonderzoek omdat het gerichte bestraling van specifieke celonderdelen
mogelijk maakt.

3 De MECS-techniek (Unipan et al, Phys. Rev. Lett. 96, 2006, 177601) is te
gevoelig om routinematig te gebruiken voor het meten van de magnetisatie
aan een oppervlak.

4 Het promovendibeleid wordt te vaak behandeld als financiële sluitpost
hetgeen leidt tot verspilling van kennis en ervaring.

5 Vrije-elektronenröntgenlasers zullen de komende decennia wetenschappe-
lijke doorbraken in de fysica, chemie en biologie aandrijven en zouden een
speerpunt van het Nederlandse onderzoeksbeleid moeten zijn.

6 Nederland dient te investeren in de ontwikkeling van een eigen vrije-
elektronenröntgenlaser.

7 Grafieken waarin natuurkunde wordt verklaard en die zijn geproduceerd
door fysici, zijn voor niet-fysici vaak niks anders dan punten in een grafiek.

8 De onderzoekswereld heeft soms veel weg van een dierentuin waarin de
soorten zijn samengebracht in aparte kooien.

9 De goed bedoelde intentie van wetenschappers om een ingewikkeld project
’simpel’ uit te leggen (bijvoorbeeld de LHC) leidt soms tot ongewenste
bijwerkingen.


