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Pleasure from Food 
Different perspectives on aging 
 
Stellingen | Behorende bij het proefschrift van Heleen R. Hoogeveen 
 
1) 
Smaaksensatie is niet per definitie verschillend tussen jongeren en ouderen (deel 1 van dit 
proefschrift). 
 
2) 
Het bestuderen van emotie en cognitie geeft naast de studie naar smaaksensatie inzicht in 
het effect van veroudering op smaakwaarneming (hoofdstuk 3 en 5).  
 
3) 
De meerwaarde van fMRI en EEG bestaat uit het objectief aan elkaar relateren van bij 

smaakwaarneming betrokken hersenfuncties (hoofdstuk 5). 
 
4)  
De functionele interpretatie van hersenactiviteit gemeten met fMRI en EEG is onlosmakelijk 
verbonden met de taak die proefpersonen uitvoeren tijdens de meting (dit proefschrift). 
 
5) 
Het principe van 'multiple comparisons' zou ook moeten worden toegepast op het aantal 
gerefereerde artikelen, om onderzoekers te beschermen tegen selectie bias.  
 
6) 
Wetenschappelijk onderzoek naar eetgedrag draait niet zozeer om het geven van 
antwoorden, maar meer om het stellen van de juiste hamvragen op basis van theorie en 
praktijk.  
  
7) 
Een PhD traject is vergelijkbaar met mountainbiken: om in de flow te blijven laat je de 
remmen los, maar blijf je het stuur vasthouden.  
 
8) 
Het toetje van een proefschrift (dankwoord) bevordert de samenwerking, wanneer dit ook 
als tussengerecht wordt genuttigd.  
 
  


