
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rac1 and Rac3 in cell morphology and adhesion : brothers and foes

Hajdo-Milašinović, A.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hajdo-Milašinović, A. (2010). Rac1 and Rac3 in cell morphology and adhesion : brothers and
foes. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rac1-and-rac3-in-cell-morphology-and-adhesion--brothers-and-foes(9a310197-e93b-4008-ab4a-2ae5a83b92c3).html


Stellingen 
 

behorend bij het proefschrift 
 

Rac1 and Rac3 in cell morphology and adhesion: brothers and foes 
 
 

1. Het feit dat Rac3 transcript nagenoeg afwezig is in gedifferentieerde neuronale cellen, alsmede het 
feit dat onderdrukken van expressie van endogeen Rac3 leidt tot neuritogenese, suggereert  dat 
Rac3 essentieel is voor het onderdrukken en/of uitstellen van de neuritogenese (dit proefschrift). 

 
2. De zogenaamde “effector loop” van Rac eiwit is weliswaar belangrijk voor het binden van 

downstream effectoren, maar allerminst allesbepalend voor de gevolgen van die interactie (dit 
proefschrift). 

 
3. De actieve mutant van Rac eiwitten is een onbehouwen gereedschap om de “gain-of-function” van 

Rac eiwitten te bepalen en dient als dusdanig vermeden te worden (dit proefschrift). 
 

4. Aangezien Rac3 evolutionair gezien voor het eerst verschijnt in de vertebraten, is het aannemelijk dat 
dit gen een rol speelt in de late ontwikkeling van de hersens van hogere complexiteit (Corbetta et al, 
FASEB J., 2009).  

 
5. Het placebo-effect zit niet alleen tussen de oren. De placebo bewerkstelligt een aantoonbaar fysiek 

effect op neuronale activiteit in de ruggenmerg (Eippert et al, Science, 2009). 
 

6. Het vermogen om een verleiding te weerstaan komt niet voort uit een krachtige weerstand, maar uit 
de krachteloze verleiding (Greene and Paxton, PNAS, 2009).   

 
7. Het gedrag van de mens in het verkeer, tegenover autoriteiten en tijdens politieke verkiezingen doet 

vermoeden dat het menselijk genoom ook sterk overeenkomt met dat van schaap, naast de 
recentelijk vastgestelde overeenkomsten met het genoom van aap en muis.  

 
8. Als de vrouw niet voortdurend op de man had ingepraat om maar op te houden met dat onnozele 

geslinger tussen de takken en met beide benen op de grond te gaan staan, was Homo sapiens nog 
steeds in de boomtoppen te vinden.  

 
9. Eerste axioma van Sarajevo: de kans om ongedeerd de collegezaal te bereiken is omgekeerd 

evenredig met het aantal kruispunten die men dient te passeren en de waakzaamheid van de 
vijandelijke sluipschutters die desbetreffende kruispunten onder schot houden. 

 
10. Voor een beta-carrière heeft een migrant vooral een flinke talenknobbel nodig.   
 
11. God was in staat zijn werk in zeven dagen te voltooien vooral omdat Hij geen tijd hoefde te verspillen 

aan vergaderingen, werkoverleg of tussentijdse evaluaties.   
 
12. Een schouderklopje wordt doorgaans niet als seksuele intimidatie ervaren, en is derhalve niet 

verboden. 
 
13. Verblijf in een land zonder gebergte kan betrekkelijk uitzichtloos lijken. 
 
14. Bumperklevers zijn uitermate irritant, vooral de soort die zich voor je bevindt. 

 
15. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, ondanks tomeloze inspanning van wetenschappers om ze 

de deur te wijzen. 
 
 
 

 
 

 


