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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Riboregulation in Neisseria meningitidis 
 

1. In genetisch onderzoek is bepalen van de nucleotidenvolgorde van 
het unieke genoom van het onderhavige soort een belangrijke maar 
kleine eerste stap. (dit proefschrift) 

2. Naast onderzoek naar klassieke genen die coderen voor eiwitten is 
dat naar kleine niet-coderende RNA-moleculen (sRNA’s) essentieel 
voor het begrijpen van genregulatie van bacteriële stofwisseling. (dit 
proefschrift) 

3. Het extensieve regulon van het chaperonne-eiwit Hfq laat zien dat 
post-transcriptionele riboregulatie een fundamentele rol speelt in 
adaptatie van Neisseria meningitidis aan de verschillende niches in de 
menselijke gastheer. (dit proefschrift) 

4. Twee nauw gerelateerde sRNA’s reguleren de wijze van 
koolhydraatstofwisseling tijdens groei van N. meningitidis in bloed en 
liquor van de gastheer. (dit proefschrift) 

5. N. meningitidis gebruikt tijdens een invasieve infectie een sRNA om te 
schakelen naar een stofwisseling en energieproductie die minder ijzer 
nodig hebben. (dit proefschrift) 

6. Het riboregulon van N. meningitidis zorgt voor een snelle, biologisch 
goedkope en efficiënte reactie op stimuli uit de omgeving. (dit 
proefschrift) 

7. In onderzoek naar soortspecieke antimicrobiële middelen moet het 
riboregulon in ogenschouw worden genomen. (dit proefschrift) 

8. Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science. 
(Reversed Clark’s third law) 

9. There’s no such thing as ‘big gun’ antibiotics, only the right drug for 
the right bug. (Mark Crislip, puswhisperer) 

 

Robert Huis in ‘t Veld 
Amsterdam, November 2017 
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