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Stellingen behorende bij het proefschrift  “Health on Impulse. Exploring 

Low Self-Control and its Consequences for Food Choice”. 

Stefanie J. Salmon 

 

1. Mensen zijn op een subtiele manier aan te zetten tot het maken van gezonde 

voedingskeuzes op momenten dat zij onvoldoende zelfcontrole tot hun 

beschikking hebben (dit proefschrift). 

 

2. Het effect van lage zelfcontrole op ongezonde voedingskeuzes kan teniet 

gedaan worden door middel van een sociale aanwijzing die in de richting van 

een gezonde voedingskeuze wijst (dit proefschrift). 

 

3. In tegenstelling tot de heersende kijk op zelfcontrole, lijkt mentale inspanning 

geen vereiste te zijn om een gezond product te verkiezen boven een 

aantrekkelijk product (dit proefschrift). 

 

4. Mensen verschillen in hun gevoeligheid voor ego-depletie, oftewel het 

vermogen om herhaaldelijk zelfcontrole uit te voeren (dit proefschrift). 

 

5. Door het meten van individuele verschillen in gevoeligheid voor ego-depletie 

kunnen we het falen van zelfcontrole beter verklaren (dit proefschrift). 

 

6. Mensen die gevoelig zijn voor ego-depletie zijn minder geneigd om 

zelfcontrole uit te oefenen over hun dagelijkse voedingskeuzes (dit 

proefschrift). 

 

7. De ‘bewuste keuze’, door middel van het welbekende vinkje,  zou wel eens 

helemaal niet zo’n bewuste keuze kunnen zijn. 

 

8. Omdat mensen zelf niet altijd in staat zijn om te kiezen wat op lange termijn 

de beste keuze is, mag de overheid mensen een duwtje in de goede richting 

geven. 

 

9. You can’t stop the waves, but you can learn to surf (Jon Kabat-Zinn). 


