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Stellingen behorende bij het proefschrift

EpidEmiology of mEtabolic hEalth

Lifestyle determinants and health-related quality of life

1. Rekening houdend met leeftijd en geslacht, varieert de metabole gezondheid van obese mensen sterk 
over verschillende Europese cohorten. (dit proefschrift)

2. Hoewel gedacht wordt dat rokers gemakkelijker afvallen, heeft bij obese vrouwen roken een averechtse 
werking op de vetopslag in de buik. (dit proefschrift)

3. Het incidenteel drinken van alcohol lijkt de negatieve gezondheidsassociaties van roken te verminderen. 
(dit proefschrift)

4. In mensen met obesitas kunnen kleine aanpassingen in de voeding mogelijk de metabole gezondheid 
positief beïnvloeden. (dit proefschrift en Bell et al. Nutrients 2015)

5. Aandacht voor de verminderde kwaliteit van leven in obese mensen -met name op het gebied van 
dagelijkse activiteiten- creëert ruimte om persoonlijke doelen te stellen in de behandeling van obesitas. 
(dit proefschrift)    

6. Het creëren van lichamelijke- en mentale compositie scores maakt analyseren gemakkelijker, maar zorgt 
ervoor dat interessante bevindingen met betrekking tot kwaliteit van leven verloren kunnen gaan. 

 (dit proefschrift en Nigatu et al. PLoS One 2016)

7. Een verhoogde ‘normale’ bloeddruk komt relatief vaak voor bij jonge mannen. Of deze mannen op de 
lange termijn (ernstige) complicaties ontwikkelen dient onderzocht te worden. (dit proefschrift)

8. De paradox waarbij genetische predispositie voor een verhoogde BMI ook geassocieerd is met een 
lagere bloeddruk en bloed glucose (na een orale glucose tolerantie test), verdient meer aandacht. 

 (van Vliet-Ostaptchouk et al.  Diabetologia 2013)

9. Combinatie van insuline met een GLP-1 receptor agonist bij mensen met type 2 diabetes leidt tot betere 
glucose regulatie en gewichtsafname, in tegenstelling tot de gewichtstoename bij therapie met insuline 
alleen. (van der Klauw en Wolffenbuttel, Neth J Med 2012 en Buse et al. Diabetes Care 2014) 

10. Goede uitvoer van onderzoek begint met begrip van de methodologie.  

11. ‘Moeten’ is van een ander, ‘willen’ is van jezelf. (Mijn vader, Rindert A. Slagter)

12. Kijk eens wat vaker om je heen als je naar boven aan het klimmen bent, want het uitzicht is net zo mooi 
halverwege als helemaal boven. (Jochem Myjer, College Tour)

Sandra N. Slagter, Groningen, 11 januari 2017


