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Stellingen

1. Wanneer de concentratie cortisol in speeksel of plasma wordt gebruikt als
indicator voor chronische stress en verminderd welzijn, is het essentieel om niet
alleen de basaalwaarde op één moment te meten, maar ook de vorm van de
circadiane ritmiek van cortisol te bepalen.

Dit proefschrift; Rushen (1991), Appl. Anim. Behav. Sci. 28: 381-386.

2. Het verdient aanbeveling om bij het moderne vleesvarken te onderzoeken of
door selectie op groei en voederconversie de grenzen van adaptatie van het dier
zijn bereikt.

Dit proefschrift.

3. Lichaamstemperatuur is een nog onbegrepen maar waardevolle parameter voor
het meten van stress bij varkens onder praktijkcondities.

Dit proefschrift.

4. Farmaca, die worden gebruikt om emotionele stoornissen bij mensen te
behandelen, zijn van nut bij het onderzoek naar dierenwelzijn.

Dit proefschrift.

5. Het bestuderen van de relatie tussen stress en cognitieve functie is essentieel
voor het onderzoek gericht op het welzijn van landbouwhuisdieren.

Mendl (1999), Appl. Anim. Behav. Sci. 65: 221-244.



6. Xenotransplantatie is een kort genoegen voor de levensgenieter van nu, maar een
onverantwoorde daad voor toekomstige generaties.

Tj. De Cock Buning (1997), Bionieuws 14: 4.

7. Een grens is vaak een wens om verder te gaan.

Loesje.

8. Het scharnier tussen lichaam en geest is de stress-respons.

Elsevier, 15/4/2000.

9. Het instellen van een siësta bij temperaturen boven de 30°C leidt tot een
verhoging van de arbeidsproductiviteit.

10. De opmars van de 'actieve' vakantie is grotendeels te danken aan de
ontwikkeling van materialen die het comfort en de veiligheid van de
vakantieganger vergroten.

11. Werken in de tuin zou een veelbelovend onderdeel van een anti-stress therapie
kunnen zijn.

12. Het is in de wetenschap net als in de fotografie: de beste resultaten worden
verkregen op de momenten dat je het niet verwacht.

Stellingen behorende bij het proefschrift ‘Chronic stress parameters in pigs – indicators of
animal welfare?’
Ingrid C. de Jong, 29 september 2000.
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