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Stellingen 
 

behorend bij het proefschrift 
“Bacterial interaction forces in adhesion dynamics” 

 
 

1. Een goede definitie van hechten is noodzakelijk in studies naar bacteriële 
adhesie aan oppervlakken. (Dit proefschrift) 

 
2. Bacteriële adhesie en desorptie zijn verschillende en onafhankelijke processen. 

(Dit proefschrift) 
 

3. De affiniteit van bacteriën voor materialen wordt niet weerspiegeld in de 
hechtingskrachten zoals gemeten met Atomic Force Microscopy. (Dit 
proefschrift) 

 
4. Waterstofbruggen spelen een belangrijke rol in bacteriële hechting aan 

oppervlakken. (Dit proefschrift) 
 

5. De overheid dient de lichamelijke integriteit van burgers te allen tijde boven 
orgaandonorschap te stellen. 

 
6. Dat de promovendus zich bij de promotieplechtigheid aan de Rijksuniversiteit 

Groningen (RuG) onderwerpt aan de protocollaire verplichting te buigen voor 
het college van decanen, toont het flexibele karakter van promovendi van de 
RuG. 

 
7. Het bespreken van wetenschappelijke artikelen door promovendi, zoals in 

“journal clubs” gebeurt, is alleen zinvol bij een zeer goede opzet.  
 

8. De nieuwe politieke bewegingen TON en PVV zijn niet veel meer dan een 
respectievelijk Verdonkerde en Verwilder(s)de VVD. 

 
9. Het is een gemis dat De Nederlandse Taalunie het woord “ontsieraad” nog niet 

heeft opgenomen in de woordenlijsten. 
 

10. Omdat men niet kan afzien van het recht op een rookvrije werkplek, zou de 
Tabakswet aangepast moeten worden. 

 
11. Het is jammer dat “het is niet mijn ding” meer ingang heeft gekregen dan het 

vergelijkbare, echte anglicisme, “het is niet mijn kopje thee”. 
 

12. Publiceren in een “international journal of failed experiments” zou de 
wetenschap een stuk efficiënter maken en kan mogelijk leiden tot hogere 
impactfactoren. 
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