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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Starchy foods in the prevention of type 2 diabetes mellitus
Effects of food structure and composition on starch digestibility
and the postprandial metabolic response
1.

De verteerbaarheid van zetmeel en de intestinale opnamesnelheid van glucose worden
niet altijd weerspiegeld door de postprandiale glycemische respons. (dit proefschrift)

2.

Met het oog op de metabole kwaliteit van koolhydraten, zouden naast glucose, ook GIP
en insuline meegenomen moeten worden in een geoptimaliseerd classificatiesysteem
voor complexe, zetmeelrijke producten. (dit proefschrift)

3.

Een meer compacte broodstructuur geeft na consumptie een meer gematigde
postprandiale respons, wat de gezondheid ten goede kan komen en wat vraagt om een
meer traditionele manier van brood maken. (dit proefschrift)

4.

Galzouten lijken een rol te spelen in de glucose-influxonafhankelijke GLP-1-respons.
(dit proefschrift)

5.

Tarweproducten kunnen ook beschikken over de ‘rogge-factor’. (dit proefschrift)

6.

Een simpele manier om de glycemische respons te verlagen is eten doorslikken
zonder te kauwen, hoewel deze manier weer andere uitdagingen kent. (Read NW et al,
Swallowing food without chewing—a simple way to reduce postprandial glycaemia.
British J Nutrition 1986; 55, 43-47)

7.

Bij het al dan niet consumeren van koolhydraatrijke producten zou men meer aandacht
voor kwaliteit dan voor kwantiteit mogen hebben.

8.

Leefstijlgerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2, zouden in de eerste plaats aangepakt
moeten worden met veranderingen in de leefstijl; helaas heeft dit aspect binnen de
opleiding Geneeskunde nog een ondergeschikte rol.

9.

We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen
met spelen. (George Bernard Shaw – Lift in de Brug UMCG)

10. Every breath of air we take, every mouthful of food we eat, depends upon a healthy
natural world. (Sir David Attenborough)
11. Als je wacht tot je er klaar voor bent, wacht je de rest van je leven. (365 dagen succesvol)
12. The best things in life are not things. (unknown)

				

