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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

“TAFI, from activation to (self-) destruction” 
 
1 De aminozuren tussen Proline-297 en Tryptofaan-350 zijn 

verantwoordelijk voor het zelfvernietigingsmechansime van actief TAFI. 
(Dit proefschrift) 

 
2 De actieve en geïnactiveerde vorm van TAFIa zijn gemakkelijk te scheiden 

door middel van centrifugatie. (Dit proefschrift) 
 
3 Het aminozuur Arginine-12 speelt een belangrijke rol in trombomoduline-

gemedieerde activatie van TAFI. (Dit proefschrift) 
 
4 Peptiden afgeleid van de TAFI-sequentie, kunnen gebruikt worden om TAFI 

activatie te remmen. (Dit proefschrift) 
 
5 De vaatwand bevat vele macromoleculen die TAFI activatie kunnen 

bevorderen. (Dit proefschrift) 
 
6 Van zo’n 50 verschillende aminozuren in TAFI is bekend waar ze voor zijn, 

voor TAFI zelf bestaat nog twijfel. (Dit proefschrift) 
 
7  Een weloverwogen keuze is een goede keuze, zelfs als deze slecht uitpakt. 

(Poker wijsheid) 
 
8  Een halve waarheid is misleidender dan een leugen. (Poker wijsheid) 
 
9 Als alles goed lijkt te gaan, dan is gewoon nog niet ontdekt wat er 

misgegaan is. 
 
10 Enzymkinetiek is net kwantummechanica; hoe meer je te weten komt hoe 

minder er nog van te begrijpen is. 
 
11  No amount of experimentation can ever prove me right; a single 

experiment can prove me wrong. (Albert Einstein) 
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