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Stellingen behorende bij het proefschrift:

UNDERNUTRITION AND CHRONIC DISEASE
THE 1944-1945 DUTCH FAMINE

1. Ondervoeding van de moeder tijdens de zwangerschap verandert bij haar zonen het verband 
tussen de grootte van de placenta en het latere risico op hypertensie (dit proefschrift).

2. Ondervoeding van de moeder tijdens het eerste trimester van de zwangerschap leidt bij 
haar dochters niet alleen tot een hoger risico op chronische ziekten, maar ook tot eerder 
overlijden als gevolg van deze chronische ziekten (dit proefschrift). 

3. De methodologische kwaliteit van dierstudies kan worden verbeterd door het verplicht 
rapporteren van methoden van randomisatie, blindering en berekeningen van de 
steekproefgrootte (dit proefschrift).

4. Niet alleen prenatale ondervoeding, maar ook een kortdurende periode van ondervoeding 
tijdens de postnatale ontwikkeling leidt tot een hoger risico op verschillende chronische 
ziekten op latere leeftijd (dit proefschrift).

5. Kennis van gezondheidsuitkomsten na historische perioden van ondervoeding zijn direct 
relevant voor samenlevingen waar honger en chronische ziekten nog altijd naast elkaar 
bestaan (dit proefschrift).

6. Preventie van ondervoeding, vooral bij zwangere vrouwen en kinderen, verbetert niet alleen 
de gezondheid, maar kan ook bijdragen aan een vermindering van het aantal mensen met 
chronische ziekten in toekomstige generaties (dit proefschrift).

7. Preventie van hart- en vaatziekten begint bij de geboorte van een kinderwens (Hans Stam, 
gastcolumn Academische Jaarprijs, juni 2009).

8. Een promotieproject bestaande uit een samenwerkingsverband tussen twee universiteiten 
strekt tot aanbeveling: het leidt niet alleen tot meer inhoudelijke verdieping, maar ook 
tot aanzienlijke verbetering van organisatorische, communicatieve en samenwerkings-
vaardigheden van de promovendus.

9. Het juiste woord kan effectief zijn, maar geen woord was ooit zo effectief als de juiste pauze 
(Mark Twain).

10. Het Engelse ‘you’ voor ‘u’ en ‘jij’ werkt bijzonder gemakkelijk. Brabanders realiseren zich dat 
en houden daarom vast aan ‘gij’ (Daniël Schobben).

11. Promoveren is als trouwen met je proefschrift.

Annet van Abeelen
Utrecht, maart 2012


