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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Plasminogenn Activator Inhibitor 1: 
Functionn in fibrinolysis and atherosclerosis 

1)) De aanwezigheid van PAI-1, vitronectine en trombine in de atherosclerotische 
vaatwand,, in combinatie met eerdere in vitro interactie studies, suggereren een 
mechanismee waarbij PAI-1/vitronectine complexen locaal de activiteit van 
trombinee reguleren. 

2)) De snelheid waarmee PAI-1 remt wordt niet alleen bepaald door de snelheid 
vann loopinsertie echter ook door de snelheid waarmee de acyleringsreactie van 
hett protease plaatsvindt 

3)) De illusie van het hebben van verstandd van zaken werkt eerder remmend dan 
versnellendd bij de ontwikkeling van eiwitten. 

4)) Moleculaire evolutie is tijdloos. 

5)) Hoe eenvoudiger de selectie, hoe productiever het resultaat. 

6)) Voor het aanpassen van een bepaalde eiwitfunctie, zonder dat dit ten koste 
gaatt van andere eiwitfuncties, bieden verscheidene coöperatieve mutaties een 
uitweg. . 

7)) De evolutie van eiwitten is al lang en breed geoptimaliseerd door de natuur. 

8)) Het economische belang op langere termijn van fundamenteel 
wetenschappelijkk onderzoek wordt consequent onderschat. 

9)) Voor bewondering van natuurschoon in Nederland is een selectief blikveld 
gewenst. . 

10)) De tendens om de prestaties van afdelingen aan de universiteit te beoordelen 
zuiverr op input-output analyses belemmert de omschakeling van onderzoek naar 
vernieuwendee deelgebieden. 
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