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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Rare red blood cell abnormalities 

 
 

1. Rode bloedcellen zijn in simpele beschouwing kleine zakjes met hemoglobine, maar er 
is meer over te zeggen (dit proefschrift). 

 
2. De ernst van een anemisch ziektebeeld zonder meer toeschrijven aan  één 

onderliggend moleculair defect gaat voorbij aan de mogelijke compenserende, dan wel 
verergerende genetische of verworven factoren die het ziektebeeld mede bepalen (dit 
proefschrift). 

 
3. Anemische ziektebeelden benoemen op basis van slechts de morfologie van rode 

bloedcellen is een versimpeling van de werkelijkheid en heeft zijn beperkingen ten 
aanzien van het duiden van de klinische ernst (dit proefschrift). 

 
4. Het concept ‘glycolytic enzyme metabolon’ in rode bloedcellen, waarbij een ruimtelijke, 

van de zuurstofspanning afhankelijke, organisatie van glycolytische enzymen aan de 
membraanzijde van de cel wordt verondersteld (P.S. Low), is elegant maar tot op heden 
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.  

 
5. De mate van vervorming c.q. uitrekbaarheid  van rode bloedcellen gemeten onder 

shear stress in een rheometer heeft een relatie met de mate waarin de membraan kan 
meerollen met de opgelegde beweging, maar heeft niet altijd een relatie tot de mate 
waarin rode cellen in  de milt worden verwijderd.   
 

6. Naar de voordelen van kernloze rode bloedcellen, zoals die voorkomen bij zoogdieren, 
boven rode cellen met een kern, zoals bij vogels, blijft het gissen. 

 
7. Het gezegde ‘de uitzondering bevestigt de regel’ is in de wetenschap niet toepasbaar 

om een regel te bevestigen, maar veeleer de aanleiding om een model te herzien.  
 

8. Als er tijdens een laboratoriumwerkbespreking wordt gelachen, valt er vaak meer te 
ontdekken door de grap in detail te analyseren dan met menig flauwe hypothese die 
met confensionele wijsheid wordt geformuleerd (Naar John Endensor Littlewood,  Pek 
van Andel en Johan Huizinga).  

 
9. Een gratis  ‘app’ om het eigen elektronisch patiënten dossier te kunnen raadplegen, met 

in de gebruiksvoorwaarden vermeld dat toestemming wordt gegeven aan artsen en 
onderzoekers om de medische gegevens anoniem te mogen gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek, als ook het biologische restmateriaal van diagnostisch 
onderzoek,  zal een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg. 

 
10. De omstandigheid dat een beperkt aantal auteurs met regelmaat in toptijdschriften  

publiceert doet vermoeden dat  een klein aantal toponderzoekers de trend in de 
wetenschap bepaalt, maar is geen garantie voor optimale waarheidsvinding.  (NRC juli 
2014) 
 



11. De bewering dat het ‘participerende publiek’ de agenda van de wetenschap mee 
bepaalt, is beleidsbabbelarij. Wetenschap is het beste af met een minimum aan beleid. 
(Marc Chavannes NRC nov. 2014) 

 
12. ‘Eigen volk eerst’ heeft sterke Darwinistische wortels en zal nog vele generaties de 

samenwerking tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond 
beïnvloeden. 

 
13. Dat democratische mogendheden een elitaire meritocratie of dictatoriaal regime in een 

ander land steunen  is een bedenkelijke, maar in het licht van mensenrechten soms 
verdedigbare keus. 

 
14. De ontzuiling van de Nederlandse samenleving wordt gehinderd door het ontbreken 

van een open maatschappelijk debat over de voor- en nadelen van bijzonder onderwijs.  
 

15. Het vermoeden dat er een wet bestaat voor behoud van bureaucratie wordt historisch 
ondersteund  door de omstandigheid dat na de val van ‘de Muur’, en daarmee het 
verdwijnen van omvangrijke burgeradministraties in Oost-Europa, in het Westen een 
enorme groei van kwaliteitsdokumentatie is opgetreden. 

 
16. ‘Hoe ouder hoe wijzer’ betreft een algemeen misverstand dat moet worden gekoesterd. 
 
17. Het doorgroeien van de oren bij oude mannen kan door het ontbreken van 

evolutionaire selectiedruk worden beschouwd als een cadeautje van de natuur. 
 

Rob van Zwieten, juni 2015 


