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1. Enzymen die op koolhydraten werken hebben oppervlaktebindingssites (SBS) 
of koolhydraatbindingsdomeinen (CBM) nodig om actief te zijn op onoplosbare 
substraten. 

2. MaAmyA en MaAmyB  in Microbacterium aurum B8.A  zijn evolutionair afkomstig 
van streptomyceten en zijn ontstaan door heterologe gen overdracht, domein 
duplicaties en herschikking van domeinen. 

3. Het feit dat in GH13_42 enzymen additionele domeinen altijd N-terminaal 
geplaatst zijn ten opzichte van het katalytische domein, suggereert dat de functie 
van de C-regio van het katalytische domein belemmerd zou (kunnen) worden door 
additionele domeinen aan de C-terminus.  

4. FNIII domeinen in koolhydraat gerelateerde enzymen fungeren als flexibele linker. 

5. Inzichten en conclusies gebaseerd op (vroege) bioinformatica data zijn niet altijd 
houdbaar met de huidige data, daarom moet meer aandacht komen voor het 
omgaan met (oudere) bioinformatica data in de wetenschap. 

6. Het belang van goede controles (zowel positief als negatief) in experimenten 
wordt vaak onderschat. 

7. De gebruikte materialen en methoden voor het onderzoek zijn een essentieel 
onderdeel van een publicatie en zouden daarom ook volledig en volwaardig in die 
publicatie moeten worden weer gegeven. 

8. Het huidige systeem waarbij wetenschappers vooral worden beoordeeld aan de 
hand van hoeveel artikelen ze publiceren, en de hoogte van hun impact factor, 
beloont wetenschappers onvoldoende voor hun bijdrage aan het wetenschappelijk 
onderwijs. 

9. Binnen de huidige richtlijnen voor het intrekken van artikelen zijn er onvoldoende 
consequenties voor het publiceren van onjuiste data, waardoor zelfkritisch 
onderzoek niet wordt gestimuleerd. 

10. Het wetenschappelijk niveau van HLO studenten wordt op de universiteit vaak 
onderschat. 

11. Hoewel bescheidenheid de mens siert, leidt het in de wetenschap snel tot 
onderwaardering. 

12. Studenten die in tweetallen samenwerken aan een project hoeven niet per 
definitie dezelfde beoordeling te krijgen.
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