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Stellingen n 

1.. Ondervoeding van de moeder tijdens de zwangerschap kan blijvende 
gevolgenn hebben voor de gezondheid van haar kind, ook zonder dat dit 
effectenn heeft op de grootte van het kind bij de geboorte, (ditproefschrift) 

2.. De lange termijn effecten van ondervoeding tijdens de zwangerschap 
zijnn afhankelijk van het moment in de zwangerschap waarop de 
ondervoedingg plaatsvindt, (ditproefschrift) 

3.. De bloeddruk van nakomelingen lijk t niet zozeer te worden beïnvloed 
doorr hoe veel de moeder eet tijdens de zwangerschap, maar door wat 
zee eet (dit proef schrift) 

4.. Coronaire hartziekten zouden gezien kunnen worden als de prijs die 
betaaldd moet worden voor succesvolle aanpassingen aan een sub-
optimalee intra-uteriene omgeving, (dit proef schrift) 

5.. Het gezegde 'een goed begin is het halve werk' geldt ook voor de 
preventiee van coronaire hartziekten: gebalanceerde voeding voor en 
tijdenss de zwangerschap en optimale foetale groei zijn hierbij essentieel. 

6.. In ons ontstaan is ons einde. 

7.. Omdat ondervoeding van de moeder tijdens de zwangerschap 
permanentee negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van haar 
kind,, is het beschrijven van de foetus als een perfecte parasiet onjuist. 

8.. De lange termijn effecten van geassisteerde voortplanting moeten 
wordenn onderzocht aangezien het embryo zelfs al voor de implantatie 
gevoeligg is voor invloeden van buiten af. 

9.. De termen aangeboren en erfelijk worden ten onrechte door elkaar 
gebruikt. . 

10.. Mannen met kinderen zijn gemiddeld langer dan mannen zonder 
kinderen:: dit duidt op seksuele selectie. Dat dit verschil niet wordt 
gevondenn in de groep mannen die tijdens of vlak na de Tweede Wereld 
Oorlogg op reproductieve leeftijd was suggereert dat in tijden van een 
tekortt aan mannen ook kleinere mannen de kans krijgen zich voort te 
planten.. (Pawlowski, Nature 2000) 

11.. De spreuk 'early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy 
andd wise*  blijkt niet op feiten te zijn gebaseerd. (Gak and Martyn BMJ 
1998) 1998) 




