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StellingenStellingen , behorend bij het proefschrift "Activity ofHindlimb muscles. " 

I I 

Niett  alleen het gaan liggen, maar  ook het blijven liggen vergt de nodige 
activiteitt  van de onderbeen spieren. 

(dit(dit proefschrift) 
II I 

Verschillenn worden pas dan opgemerkt wanneer  gedefinieerd is wat gelijk 
is. . 

(dit(dit proefschrift) 
II I I 

Taak-gerelateerdee verdeling van EMG lijk t niet alleen voorbehouden te zijn 
aann spieren die anatomisch gezien geschikt zijn om via dergelijke 

intramusculairee EMG variaties verschillende torques tot stand te brengen. 

(dit(dit proefschrift) 
IV V 

Hett  solderen van roestvrijstaal-draadjes geschiedt aanmerkelijk beter 
wanneerr  in plaats van S39 als flux, gebruikt gemaakt wordt van IL3 . 

(Biliton(Biliton Witmetaal Naarden, en N. Vendrik) 

V V 

Dee minst coöperatieve proefdieren kunnen de meest verrassende resultaten 

opleveren. . 

VI I 

Sindss de invoering van het AlO-stelsel, lijken de data op de kalender  een 
prominenteree rol te spelen in de afronding van het project dan de data die 

voortkomenn uit de experimenten. 



VII I 

Dee spaarzame minuten tijdwinst die de HO V-lij n in Utrecht ooit zal gaan 
bewerkstelligenn voor  haar  passagiers, moeten nu eerst door  de toekomstige 
gebruikerss worden opgebracht middels de gigantische vertragingen die zij 

momenteell  veroorzaakt. 

VII I I 

Fietserss dienen te allen tijd e een afweging te maken russen de risico's van 
stoppenstoppen voor een rood stoplicht en rijden door een rood stoplicht. 

IX X 

Hett  is opmerkelijk dat de meeste 6-jarigen gemotiveerd blijven om te leren 
lezen,, ook al worden zij  langdurig geconfronteerd met literatuur  die zij 

inhoudelijkk  al sinds hun peuterjaren zijn ontgroeid. 

X X 

Err  spreekt een zekere contradictie uit het feit dat voor  een steeds groter 
wordendd publiek de toegankelijkheid tot medische informati e is 

toegenomen,, en de nog steeds algemeen gangbare opvatting omtrent de 
oorzakelijkee relatie tussen "tocht "  en "verkoudheid" . 

XI I 

Hett  geeft te denken dat in een tij d waarin milieu-eisen steeds verder  worden 
aangescherpt,, er  nog steeds ruimt e is voor  een discussie over  de 

voorwaardenn waarbinnen hondenpoep op straat toelaatbaar  wordt geacht. 

Utrecht,Utrecht, 6 september 2000 EricaErica Hensbergen 


