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Stellingen 

1. Gezien de directe en indirecte mechanismen waarmee histonmodificaties chromatine en 

transcriptie beïnvloeden is het bestempelen van histonmodificaties als actief of inactief niet 

productief (dit proefschrift) 

2. Chromatine is een dynamische structuur in elke fase van de celdeling (dit proefschrift) 

3. Door vervanging en terugplaatsing van histonen speelt transcriptie een belangrijke rol in de 

dynamiek van de chromatinestructuur (dit proefschrift) 

4. Bij het verklaren van het patroon van histonmodificaties dient men rekening te houden met de 

uitwisseling van de histonen (dit proefschrift) 

5. Korte barcodesequenties in het DNA kunnen gebruikt worden om globale variaties in het 

chromatine te registreren en kunnen derhalve gebruikt worden om te screenen voor 

epigenetische regulatiemechanismen (dit proefschrift)  

6. De locatie van oude histonen in het genoom is het gevolg van histonvervanging, teruglopen 

door transcriptie en celdeling (dit proefschrift)  

7. To do the right assay, you need the RITE tools 

8. Liefde voor benchwerk uit je niet door je bench op te ruimen 

9. Nut-nut-nut is het geluid van het machinegeweer waarmee men zich in de eigen voeten schiet 

(Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden) 

10. Een modelorganisme hoeft niet zelf kanker te krijgen om een bijdrage te leveren aan 

kankeronderzoek  

11. Muzieksmaak zegt niet alles over een persoon, maar wel genoeg om te besluiten of je met zo 

iemand naar de kroeg wil 

12. Als je op (de) hoogte bent hoef je niet uit de hoogte te doen  


