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Stellingen 
 

behorend bij het proefschrift 
 

Innate and adaptive immune effects of chicory root dietary fibers 
 

 
1.  Net als de term probiotica verschillende bacteriestammen beslaat, met verschillende effecten 

op het menselijk lichaam, is de term voedingsvezels een verzamelnaam voor verschillende 
koolhydraat ketens en moeten structuur-effector functies per molecuul worden beschouwd 
(dit proefschrift). 

 

2.  In vitro stimulatie van humane PBMCs met inuline-type fructanen is een goed model voor een 
eerste screening voor biologische effecten van deze voedingsvezels (dit proefschrift). 

 

3.  De interactie van voedingsvezels met receptoren van het aangeboren immuunsysteem in de 
darm is minstens net zo belangrijk voor gezondheidseffecten als de stimulatie van gunstige 
bacteriestammen en hun fermentatieproducten (dit proefschrift). 

 

4.  Het dagelijks blootstellen van darmepitheel cellen aan de juiste voedingsvezels beschermt de 
barrièrefunctie en kan hierdoor het risico op sommige ernstige ziekten verminderen (dit 
proefschrift). 

    

5.  Toll-like receptor 2 speelt een belangrijke rol bij de herkenning van inuline-type fructanen en 
pectines en is bepalend voor de reactie van immuuncellen en darmepitheel cellen op deze 
voedingsvezels (dit proefschrift). 

 

6.  Pectine en cellulose hebben naast de bekende gunstige effecten op de hoedanigheid van de 
darminhoud ook positieve immuunmodulerende effecten en zijn daarom een waardevol 
bestanddeel van de cichorei wortel pulp die ontstaat als bijproduct na extractie van inuline 
(dit proefschrift). 

 

7.  Weet wat je eet, sommige voedingsvezels kunnen de respons tegen een pathogeen 
verminderen (dit proefschrift). 

 

8.  De overheid zou door middel van campagnes de inname van voedingsvezels moeten 
stimuleren. Dit is niet alleen van belang voor het algemene welzijn maar heeft ook 
economische voordelen, omdat het een besparingsslag kan betekenen op de kosten van de 
gezondheidszorg. 

 

9.  De negatieve effecten van suikervervangers zoals isomaltose op de gezondheid zijn nog altijd 
onderbelicht, terwijl isomaltose vaak in grote mate wordt toegevoegd aan steviaproducten, 
die juist als gezonde zoetmiddelen worden aangeprezen. 

 

10.  Als de overheid en NAM éénmalig een omvangrijke investering doen om gebouwen in de 
Noordelijke provincies voldoende aardbeving-proof te maken kan er in de opvolgende jaren 
risico vrij gas gewonnen worden. Een deel van de gasbaten zou moeten worden geïnvesteerd 
in de overstap naar duurzame energiebronnen. 

 

11.  Het regelmatig baden in het thermaalbad in Bad Nieuweschans werkt goed tegen de stress 
die meekomt met het traject van promoveren en zou daarom, naast sporten en massages, 
tevens binnen de opties moeten vallen waaraan het persoonlijk budget van een 
promovendus zou mogen worden besteed. 

 

12.  Do not let the behaviour of others distroy your inner peace. (Dalai Lama XIV) 
 

Leonie M. Vogt, oktober 2015 


