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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Fatty acids as biomarkers for health status and nutritional intake
Focus on dairy and fish

1. Vetzuren gemeten in plasma blijken geschikte biomarkers  voor 
het meten van de inname van zuivelvet in de algemene bevolking, 
alleen of in combinatie met voedselvragenlijsten (dit proefschrift).

2. Transvetzuren zijn niet per definitie slecht, omdat alleen van 
industrieel gemaakt transvetzuren in het verleden is gevonden dat 
deze mogelijk een bijdrage kunnen leveren  aan het verslechteren 
van de gezondheid (dit proefschrift).

3. Omega-3 vetzuren lijken een positieve bijdrage te leveren aan 
de gezondheid, alhoewel dit niet per sé waar hoeft te zijn voor 
het plantaardige omega-3 vetzuur α-Linolenic acid (ALA) (dit 
proefschrift).

4. De inname van zuivelvet verkleint mogelijk de kans op het 
ontwikkelen van hart- en vaatziekten in de algemene bevolking 
(dit proefschrift).

5. Een dieet waarbij voedingsmiddelen worden uitgebannen is vaak 
niet de oplossing voor een goede gezondheid, liever eet men alles 
met mate.

6. Als je maar lang genoeg zoekt zul je altijd wel een statistisch 
verband vinden, daarom zal men altijd de resultaten moeten 
bediscussiëren en beargumenteren in plaats van meteen voor 
waarheid aan te nemen.

7. Het is niet te begrijpen hoe het is om te promoveren als je het zelf 
niet hebt meegemaakt.

8. I just wished the world was twice as big and half of it was still 
unexplored – David Attenborough

9. De internationalisering heeft zo zijn voordelen, maar mag niet ten 
koste gaan van de lokale identiteit. 

- Ilse Pranger 
Groningen, 23 oktober 2019


