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STELLINGEN N 

1.. IJzer en vitamine A supplementatie-programma's via het schoolsysteem, mits 
goedd uitgevoerd, zijn een goede methode om het hemoglobine-gehalte van 
adolescentenn te optimaliseren, (dit proefschrift) 

2.. Het nalaten te investeren in supplementen zonder bijsmaak en bijwerkingen 
directt bij aanvang van een interventie kan langdurige negatieve consequenties 
hebbenn voor het effect van die interventie, (dit proefschrift) 

3.. Het hebben ervaren van nachtelijke ejaculaties is een bruikbare anamnestische 
indicatorr voor puberteit bij jongens, (dit proefschrift) 

4.. Het sexe-verschil in verzet tegen een als onaangenaam ervaren situatie uit zich 
niett alleen in een grotere vasthoudendheid maar ook in minder openlijkheid onder 
meisjes,, (dit proefschrift) 

5.. De stelling dat ijzersupplementatie tijdens de zwangerschap "top littl e too late" is 
(Yip,, 1997) wordt onderschreven door de hoge prevalentie van anemie onder 
adolescentee meisjes. 

6.. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van interventies 
voorr het terugdringen van deficiënties in micronutriënten. 

7.. Het is mogelijk voor een Griekse landschildpad (Testudo hermanni) om meer dan 
244 uur onder water te overleven (persoonlijke observatie); het is echter niet alleen 
onethischh maar ook strafbaar om verder onderzoek te doen naar de juistheid van 
dezee stelling. 

8.. Als iedereen die niet weet waar hij/zij het over heeft zich zou onthouden van het 
leverenn van commentaar cq het ventileren van een mening, dan zou het een stuk 
rustigerr zijn. 

9.. Gelet op de kosten van communicatie en transport, is het een misvatting te 
veronderstellenn dat een internationale relatie alleen verrijkend is. 

10.. Gezien de relatie tussen voedingstoestand en armoede, en tussen armoede en 
extremisme,, behoren voedingsinterventies waarschijnlijk tot de meest kosten-
effectievee maatregelen voor meer vrede en veiligheid in de wereld. 

Stellingenn behorende bij het proefschrift: 'School-based supplementation studies addressing anemia 
amongg adolescents in Indonesia'. 
Damayantii  Soekarjo, Amsterdam, 1 december 2003 


