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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift 

Programming of adult metabolic health 

Mirjam Lohuis, Juli 2019 

 

1. “Beter worden” begint bij je (groot)ouders – DOHaD concept  
 

2. De bevinding dat cholesterolconcentraties in de moedermelk stabiel zijn, 
ondanks hypercholesterolemie bij de moeder, ondersteunt een belangrijke rol 
van cholesterol in de voeding van de jonge muis – Dit proefschrift  
 

3. De gevoelige periode van ezetimibe-geïnduceerde programmering van 
cholesterolabsorptie bij de muis is beperkt tot de lactatieperiode – Dit 
proefschrift & LG Dimova et al. (Gastro. 2017) 

 
4. De vroege levensfase is een programmeringsperiode voor de interactie tussen 

(het geslacht van) de host en het microbioom, resulterend in seks-specificiteit 
van zowel het intestinale microbioom als de serum galzoutcompositie en  -
concentratie – Dit proefschrift 

 
5. De afwezigheid van bacteriën op vroeg postnatale leeftijd leidt niet tot een 

vergrote gevoeligheid voor dieet-geïnduceerde gewichtstoename op volwassen 
leeftijd – Dit proefschrift 

 
6. Onderzoek naar “Developmental Origins of adult Health and Disease” biedt de 

mogelijkheid preventieve strategieën te ontwikkelen voor de obesitasepidemie.  
 
7. Hoewel cholesterol toediening op vroege leeftijd gezond lijkt, zal het toevoegen 

van vrij cholesterol aan flesvoeding niet effecten van moedermelk nabootsen.– 
Dit proefschrift, TM Bayley et al. (Pediatr. Res. 1998 & Metabolism 2002) & TA 
Demmers et al. (Pediatrics 2005) 

 
8. Als we wisten wat we deden heette het geen onderzoek - Albert Einstein 

 
9. Onderzoek is zien wat iedereen ziet en bedenken wat niemand heeft bedacht –

Albert Szent-Gyorgyi 
 

10. Als je niet bereid bent om ongelijk te hebben zul je nooit iets origineels 
bedenken –Sir Ken Robinson 

 
11. De grote aandacht die in sommige media aan stellingen (uit proefschriften) 

gegeven wordt, is een afspiegeling van de hedendaagse maatschappij waarin 
ingewikkelde vraagstukken moeten worden teruggebracht tot one-liners. - Harry 
Knipschild 


