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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

Thrombocidins and honey: mechanisms of action and  
optimization of antimicrobial activity 

 
1. Dat neutralisatie van een bepaalde component in honing geen zichtbaar 

effect heeft op de overleving van bacteriën betekent niet per se dat deze 
component geen activiteit bezit (dit proefschrift). 

 
2. Hoewel het antimicrobiële peptide bee defensin-1 een belangrijke rol 

speelt in de antibacteriële activiteit van honing, kan de activiteit van honing 
niet verbeterd worden door toevoeging van elk willekeurig antimicrobiëel 
peptide (dit proefschrift). 

 
3. Hoewel er op basis van correlatie beweerd wordt dat methylglyoxaal 

verantwoordelijk is voor de niet-peroxide antibacteriële activiteit van 
Manuka honing, blijkt deze honing nog verschillende additionele 
antibacteriële factoren te bevatten (dit proefschrift). 

 
4. Noch de ‘Unique Manuka Factor’, noch de MGOTM schaal is geschikt als 

maat voor de antibacteriële activiteit van Manuka honing (dit proefschrift). 
 
5. Net zoals geldt voor de smaak, wordt ook de antibacteriële activiteit van 

het zuur in honing gemaskeerd door de hoge concentratie suikers (dit 
proefschrift). 

 
6. Je hoeft niet tot de ‘believers’ te behoren om overtuigd te kunnen raken 

van de antibacteriële werking van honing (dit proefschrift). 
 
7. Het beoefenen van wetenschap is niet altijd zo zoet als honing. 
 
8. To bee defensin, or not to bee defensin- that is the question, when rapid 

bactericidal activity of honey is required. (afgeleid van William 
Shakespeare, Hamlet). 

 
9. Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen (Loesje). 
 
10. Niet alle beren lusten honing. 
 
11. Nothing but money is sweeter than honey (Benjamin Franklin), but good 

honey makes a lot of money. 
 
 
 
          Paul Kwakman 
          1 juli 2010 


