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StellingenStellingen behorende bij het proefschrift 
"Fatty"Fatty acid ̂ -oxidation in Saccharomyces cerevisiae: 

newnew insights with implications for human diseases" 
CarloCarlo van Roermund, 26 juni 2002 

1.. De peroxisomale membraan is impermeabel 
voorr NADH, NADPH en acetyl-CoA (dit 
proefschrift). proefschrift). 

2.. De bewering dat de peroxisomale verbranding 
vann vetzuren onafhankelijk is van carnitine 
(Mannaertss et al, 1980) is onjuist (dit 
proefschrift). . 

3.. Het ontbreken van Pex11 p in de peroxisomale 
membraann verstoort de midden langketen 
vetzuurr (MCFA) verbranding in gist (dit 
proefschrift). proefschrift). 

4.. Het verschill in CoA stoichiometrie tijdens de 
peroxisomaleperoxisomale verbranding van oleaat en 
octanoaat,, suggereert een verschil in regulatie. 

5.. Hoewel peroxisomale membranen 
ondoorlaatbaarr zijn voor protonen, blijft deze 
diffuuss voor vrije vetzuren. 

6.. De belangrijkste factor die meespeelt in het 
transportt van vetzuren over de peroxisomale 
membraann is haar oplosbaarheid. 



7.. In tegenstellin g tot human e peroxisome n 
bevatte nn gis t peroxisome n geen carnitin e 
octanoyltransferas ee (Cotp) , waardoo r ze 
vetzure nn volledi g tot acetyl-Co A respectievelij k 
propionoyl-Co AA unit s kunne n verbranden . 

8.. Als de politie k zaak is van de politie k dan gaat 
dee politie k ten onder . Als onderzoe k zaak is van 
politie kk dan gaat onderzoe k ten onder . Als 
onderzoe kk zaak is van onderzoe k dan gaat 
onderzoe kk leven . 

9.. De bevindin g dat tusse n Beverwij k en Corus 
"Dee Binnenduinrand "  het enige gebied in 
Nederlan dd is waar de vogelstan d beperk t is tot 
slecht ss meeuw en kauw is onjuis t (Aanvullinge n 
MERR Westelijk e Randweg , 1999). 

10.. Als in het MER aantoonbaa r de zaken eenzijdi g 
worde nn belich t en/of mooie r voorgestel d worde n 
dann ze in werkelijkhei d zijn dan moet het 
betreffend ee projec t gestop t worden . 

11.. Volgen s voetballer s dien t een hocke y wedstrij d 
tee worde n gekenschets t als één lang 
fluitsignaal . . 

12.. De rest van je leven begin t op dit moment . 


