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9.. Het idee leeft dat een zichzelf respecterende promovendus, dag en nacht, 7 dagen in de 

week,, aan zijn proefschrift moet besteden. Sommigen proberen dit dan ook krampachtig 

naa te streven. De efficiëntie en opbrengst van een dergelijke werkwijze op de lange 

termijnn moet echter in twijfel getrokken worden. 

10.. Hoogopgeleide vrouwen zien vaak als een berg op tegen het stichten van een gezin, in 

dee veronderstelling dat dit niet te combineren zou zijn met hun werk, Dit is vaak 

onterecht:: de praktijk wijst uit dat na gezinsuitbreiding het 'oude' leven gewoon 

doorgaat,, alleen nu mét kind. 

11.. Alcohol ts niet noodzakelijk om het gezellig te hebben, maar maakt het wel stukken 

makkelijker. . 

12.. Onlangs is een melkproduct op de markt verschenen, waaraan probiotische bacteriën 

zijnn toegevoegd en wat de naam Mrtvmel' heeft meegekregen. Gezien de bevindingen in 

ditt proefschrift, had dit product beter de naam 'Supreme!' of 'RegumeV kunnen krijgen. 

Hermelijnn H. Smits 

Novemberr 2003 


