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1. De complexe relatie tussen eigenschappen, structuur en synthese van het
LaAlO3/SrTiO3 grensvlak maken het systeem interessant voor onderzoek
en weinig beloftevol voor toepassingen. (Hoofdstuk 1 en 2)

2. De aanwezigheid van een magnetisch moment op het grensvlak tussen
niet-magnetische materialen LaAlO3 en SrTiO3 kan afgeleid worden uit
het gedrag van de magnetoweerstand. (Hoofdstuk 3)

3. Het LaAlO3/SrTiO3 grensvlak is niet perfect atomair abrupt zoals gewenst,
het kenmerkt zich door atomaire vermenging en tekorten waardoor een
polaire discontinuïteit niet slechts elektronisch opgelost hoeft te worden.
(Hoofdstuk 5)

4. Gelijktijdige gaten- en elektronengeleiding in separate grensvlakken op
subnanometer afstand in SrTiO3/LaAlO3/SrTiO3 bi-lagen, is af te leiden
uit scanning tunnelling spectroscopie experimenten. (Hoofdstuk 6)

5. Het vergelijken van eigenschappen in complexe materialen is maar beperkt
nuttig zonder volledige kennis over hoe die materialen tot stand zijn
gekomen.

6. Het begrip, en daarmee ook de aantrekkingskracht, van de natuurkunde
kan sterk verbeterd worden door een meer moderne visualisatie van de
complexe onderwerpen.

7. Uitgebreid reflecteren op het verleden verheldert de koers voor de toekomst.

8. Het stimuleren van ondernemerschap tijdens een opleiding is risicovol
voor het individu, maar essentieel voor de gemeenschap.
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1. The complex relationship between properties, structure and synthesis of
the LaAlO3/SrTiO3 interface make this an interesting system for research,
but not very promising for applications. (Chapter 1 and 2)

2. The existence of magnetic moments at the interface between non-magnetic
materials LaAlO3 and SrTiO3 may be deduced from the behaviour of the
magnetoresistance. (Chapter 3)

3. The LaAlO3/SrTiO3 interface is not atomically abrupt as desired, it is
characterized by intermixing and deficiencies which provide alternative
means of mitigating the polar discontinuity other than solely by electronic
reconstruction. (Chapter 5)

4. Simultaneous hole and electron conduction in interfaces separated at
subnanometer distance in SrTiO3/LaAlO3/SrTiO3 bi-layers, may be de-
duced from scanning tunnelling spectroscopy experiments. (Chapter 6)

5. The comparison of properties in complex materials is of limited use with-
out detailed knowledge on how the materials were realized.

6. The understanding, and therefore also the attraction, of physics may be
strongly improved by more modern visualisation of the complex topics
involved.

7. A thorough reflection on the past clarifies the path for the future.

8. The encouragement of entrepreneurship during an education is risky for
the individual, yet essential for the community.
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