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1 . 
Gp96/GRP94 kan worden aangetroffen op de plasma membraan; derhalve is de 
cellulaire localisatie van het eiwit niet beperkt tot het endoplasmatisch 
reticulum. 

Dit proefschrift. 

2. 
Vigilin is een zeer onwaarschijnlijk HDL-bindend eiwit. 

3. 

McKnight et al., (1992) Journalof Biologica/ Chem;stry 267: 12131·41. 
Neu-Yilik et al. (1993) European Journalof Biochemistry 213: 727·36. 
Kruse et af. (1996) Biochemica! Journal320: 247-52. 

De vraag naar de betekenis van het door Rodrigueza et al. gepostuleerde 
remodeling and shuttling model voor cellulaire cholesterol-efflux is een 
academische kwestie. 

Rodrigueza et al. (1997) Arteriosclerosis, Thrombosis, end Vascular Bio/agy 17: 383-93. 

4. 
Rönnemaa et al. concluderen op grond van hun tweeling-studies ten onrechte 
dat de expressie van leptin onafhankelijk zou zijn van de genetische 
achtergrond. 

Rönnemaa et al. (1997) Anna/s of Interna! Medicine 126: 26-31. 

5. 
De verscheidenheid van uitkomsten van studies waarin GAP-43 functioneel is 
uitgeschakeld is terug te voeren op methodologische verschillen. 

6. 

Dekker et al. (1989) Nature 342: 74·6. 
Aigner and Caroni (1993J Journalof Cell Bio/agy 123: 417-29. 
Strittmatter et al. (1995) Cel/SO: 445-52. 

De proefdier-studie van Chen et al. sluit niet uit dat de verminderde emesis
inducerende werking van cis-platinum bij alcoholisten wordt veroorzaakt door 
kruis-tolerantie. 

ehen et al. {l997} Life Sciences 60: 253·61. 

7. 
Publicaties zoals die van Kalmijn et al., waarin geen aanwijzingen worden 
gevonden voor een vooronderstelde correlatie, maar deze op statistische 
gronden evenmin kan worden verworpen, dienen achterwege te blijven. 

Kalmijn et al. (1997) Bdtish Medical Journa/314: 34·5. 

8. 
Zes Paulings is voldoende lang voor een transmembraan domein. 

Miller (1997) Nature 385: 385. 
Branden and Tooze (1991) Introduction fo Proteln Structure. Garland Publishing, Inc., New 
Vork. 



9. 
Op grond van het door Hartog geciteerde wetenschappelijke bewijs is 
atherosclerose als doodsoorzaak van de Oud-Egyptische farao Merneptah (XIXe 
dynastie) niet waarschijnlijker te noemen dan een verdrinkingsdood in de Rode 
Zee tijdens de Exodus. 

10. 

Hartogh (1989) Dietary Fish Dil and Experimental Atherosclerosis. Proefschrift Rotterdam, 
stelling 11. 
Shattock (1909) Lancet i 318-9. 

De uitspraak in het Nederlands van het woord "cholesterol" met de klemtoon op 
de tweede lettergreep kan worden beschouwd als een anglicisme. 

11 . 
Frits van Egters begreep niets van erfelijkheid. 

G. Reve (19471 De Avonden. De Bezige Bij, Amsterdam. 

12. 
Het volkomen gebrek aan historische feiten ten spijt, kan op wetenschappelijke 
gronden worden aangenomen dat de Oud-Egyptische pyramiden van het Oude 
Rijk binnen de regeringsperioden van de meeste opeenvolgende farao's zijn 
gebouwd. 

Wier (1996) Cambridge Archaeological Journa/6: 150-63 

13. 
Het bankroet van het totaalserialisme van Boulez en Stockhausen betekent de 
redding van de hedendaagse kunstmuziek. 

Shadwick (1997) Gramophone 74(41: 19-21 

14. 
De "ambulante begeleider", die in het kader van de nota Weer Samen Naar 
School vanuit het speciaal onderwijs ondersteuning geeft aan leerlingen en 
leerkrachten in de basisschool, is bezig zichzelf overbodig te maken. 

15. 
De meest interessante klassieke muziek is die muziek die niet klassiek is. 






