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1. Bacteriële hechting wordt zowel bepaald door de hydrophobiciteit van het substraat als de bacterie. 

(dit proefschrift)  

2. Hydrodynamische condities beïnvloeden bacteriële hechting in grote mate. (dit proefschrift) 

3. Aangroeiwerende coatings op basis van de fysisch-chemische eigenschappen bestaan niet zolang 

er conditionerende films bestaan. (dit proefschrift) 

4. Marien onderzoek is water uit de zee dragen. (dit proefschrift) 

5. Met behulp van de ‘atomic force microscope’ kan alleen de juiste adhesiekracht tussen een 

bacterie en een oppervlak gemeten worden als het oppervlak vlak is.  

6. Gezien de verhoogde resistentie van bacteriën in een biofilm tegen antibiotica, dient ook bij 

materialen die minder geschikt zijn voor microscopisch onderzoek, zoals botcement, bacteriële 

hechting bestudeerd te worden.  

7. Niet alle wetenschap moet naar de markt. 

8. In de natuur is de oplossing van aangroeiwering al voorhanden.  

9. Een ‘impact factor’ heeft te grote impact. 

10. Aangezien de kennis van de biologische fundamenten, ‘proteomics’ and ‘genomics’, een nieuw 

wetenschappelijk tijdperk aankondigt, zou dit aan ieder wetenschappelijk curriculum toegevoegd 

moeten worden. 

11. Het proces van toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie gaat ten koste van de 

verdieping van de integratie. 

12. Alhoewel de meeste religies de regel kennen ‘heb uw naasten lief’, doen de statistieken over de 

oorzaken van oorlogen anders geloven.  

13. Gezien het moment van medische handeling is een betere term voor gezondheidszorg in 

Nederland: ziekenzorg. 

14. Sportende mensen zijn gelukkiger.  

15. Het afschaffen van het beleid van positieve discriminatie leidt eerder tot een evenredige man 

vrouw ratio dan het in stand houden ervan.  

16. ‘Zich laten hinderen door enige kennis’ is een positieve eigenschap voor een wetenschappelijk 

onderzoeker.  

17. Het tegelijkertijd op groen zetten van alle stoplichten voor fietsers doet afbreuk aan de status 

‘Groningen fietsstad’.  

18. Het kwartje valt steeds minder vaak. 
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