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1. Moedermelk is de wereldwijd erkende gouden standaard voor babyvoeding. In 
tegenstelling tot goud is de samenstelling van babyvoeding niet inert, maar wordt 
beïnvloed door recente veranderingen in het voedingspatroon (Kuipers et al, 
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2005; Muskiet et al, Prostaglandins Leukot 
Essent Fatty Acids, 2006) 

2. Optimalisatie van voedingsvetten in zuigelingenvoeding omvat niet alleen hun 
compositie en kwantiteit maar ook hun kwaliteit, zoals de grootte van de vetdeeltjes (dit 
proefschrift) 

3. “What doesn’t kill you makes you stronger” gaat niet op voor het “Developmental 
origins of adult health and disease” concept (Hales & Barker, Br Med Bull, 2001; 
McMillen & Robinson, Physiol Rev, 2005) 

4. De vroeg postnatale periode vormt een “critical window” voor het risico op obesitas 
later in het leven, zelfs in een populatie gezond geboren muizenpups (dit proefschrift)  

5. Het kunnen publiceren in vooraanstaande tijdschriften is een kwestie van keuzes en van 
acceptatie.  

6. Voedingsfactoren bepalend voor postnatale programmering zijn grotendeels onbekend, 
in tegenstelling tot omgevingsfactoren voor prenatale programmering (dit proefschrift) 

7. De huidige obesitas “pandemie” is beter verenigbaar met de “thrifty phenotype” dan 
met de “predictive adaptive response” hypothesis, maar moet eigenlijk gezien worden 
als een “developmental deficit”. (Hales & Barker, Br Med Bull, 2001; Gluckman & 
Hanson, Trends Endocrinol Metab, 2004McMillen & Robinson, Physiol Rev, 2005)  

8. De kern van dit proefschrift laat zich heel simpel omschrijven; een goede basis vergroot 
de weerstand tegen latere tegenslagen (dit proefschrift). 

9.  “Conflict of interest” (COI) als gevolg van financiële ondersteuning door industrie is een 
risico met betrekking tot “research bias”, maar andere COI factoren in zowel 
academische als commerciële R&D setting moeten niet onderschat worden (Cope & 
Allison, Int J Obes, 2010; Cope & Allison, Acta Paediatr, 2010) 

Stellingen behorend bij het proefschrift: 
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