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SStteelllliinnggeenn  
 

behorend bij het proefschrift 
 

Controling hemidesmosome dynamics by phosphorylation of 

the integrin β4 subunit 
 

 

1. De ontmanteling van hemidesmosomen leidt to minder stevige aanhechting 

van keratinocyten aan de basaal membraan en stimuleert celmigratie. – Dit 

proefschrift 
 

2. PKC is belangrijk, maar niet essentieel, voor de EGF-geïnduceerde 

ontmanteling van hemidesmosomen. – Dit proefschrift 
 

3. Stimulatie van keratinocyten met EGF leidt tot de fosforylering van integrine 

β4 op de residuen S1356 and S1364, maar niet op S1360. – Dit proefschrift 
 

4. Integrine β4 wordt gefosforyleerd op het residue S1356 tijdens de mitose. – 

Dit proefschrift 
 

5. Tyrosine fosforylering van de integrine β4 vindt alleen plaats in carcinoma 

cellen en draagt bij aan de hemidesmosoom ontmanteling geïnduceerd door 

serine fosforylering. – Dit proefschrift 
 

6. Er zijn 18 alpha en 8 beta subunits geïdentificeerd en dus theoretisch gezien 

kunnen er 144 verschillende integrines worden gevormd. In werkelijkheid zijn 

er maar 24 integrines gekarakteriseerd. 
 

7. Je hoeft niet groot te zijn om groots te worden; kijk maar naar Napoleon, 

Beethoven, Michelangelo en Einstein. – Samaras TT, e.a. Birthweight, 

height, brain size and intellectual ability. New York: Nova Science; 2007  
 

8. Er  zouden feeën op de bodem van de tuin kunnen zitten. Er is hier geen 

bewijs voor, maar je kan niet bewijzen dat ze er niet zitten. Zouden we 

daarom niet agnostisch moeten zijn met betrekking tot feeën? – Richard 

Dawkins 
 

9. Wetenschap is slechts een weergave van de werkelijkheid. – Sir Francis 

Bacon 
 

10. Leef alsof je morgen zou sterven. Leer alsof je voor eeuwig zou leven. – 

Mahatma Gandhi  
 

11. Kennis is macht, karakter is meer. – Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) 


