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Stellingen behorende bij het proefschrift

Correlative microscopy reveals abnormalities in type 1 diabetes

1. Huidige ontwikkelingen in elektronenmicroscopie maken het mogelijk om steeds
sneller grote hoeveelheden data op te nemen. Deze data krijgen pas optimale
waarde wanneer een goede analyse strategie wordt toegepast. Dit proefschrift.
2. Door verdere ontwikkeling van EDX gebaseerde kleuren elektronenmicroscopie voor
biologische toepassingen zal deze techniek een compleet nieuwe laag van informatie
verschaffen. Dit proefschrift
3. De pathogenese van type 1 diabetes is niet alleen beperkt tot de eilandjes van
Langerhans, maar is een aandoening waarbij de pancreas als geheel betrokken is. Dit
proefschrift
4. Er is niet een oorzaak voor type 1 diabetes die van toepassing is voor elke patiënt. Dit
proefschrift
5. Specifieke immuunlabeling zonder achtergrond is een illusie. Waar achtergrond vaak
goed zichtbaar is bij elektronenmicroscopie is specificiteit bij immunofluorescentie
niet altijd duidelijk, maar hier moet wel sterk rekening mee worden gehouden voor
een juiste data interpretatie.
6. Interdisciplinaire samenwerking is van essentieel belang voor vooruitgang in de
wetenschap.
7. De grenzen van de menselijke kennis wekken altijd de meeste belangstelling,
misschien wel omdat ze zo dicht bij het rijk van de verbeelding liggen. Charles Darwin
8. Als een paradigma niet kritisch benaderd kan worden en uiteindelijk als dogma wordt
gezien zal dit het vrije denken en wetenschappelijke vooruitgang sterk in het gedrang
brengen (Aangepast uit Battaglia M. and Atkinson M.A. Diabetes 2015; 64:1081–
1090).
9. Dat iets moeilijk is zou geen reden moeten zijn om het niet te proberen.
10. Milieuvervuiling en klimaatverandering zijn een probleem voor de hele wereld.
Minder welvarende landen, waarin dit nog vaak tekort schiet, zouden actief
ondersteund moeten worden in het beschermen van het milieu door rijkere,
Westerse landen.
11. Om goed te presteren is het van belang om tijdig rust te nemen. Makkum, Friesland,
aan het IJsselmeer is een uitermate geschikte plek om te ontspannen.
Pascal de Boer, 4 april 2018

