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Stellingen

Behorende bij net proefschrift "Exercise and Type 2 Diabetes"
van Lars Borghouts.

In net vroegere China betaalde men zolang men gezond was, per maand een vast
bedrag aan een huisarts. Wanneer men ziek werd, hield deze betaling op, totdat .
de geneesheer zijn client weer gezond gemaakt had. Op deze manier is ook voor
departs voorkömen beter dan genezen.

Type 2 diabetes wordt deels genetisch bepaald, maar hangt daarnaast samen met
bewegingsarmoede en een ongezond voedingspatroon. Daarom zou een
illustratievere benaming voor type 2 diabetes "McDrive-ziekte" zijn.

Gegeven de acute daling van de bloedsuikerspiegel tijdens inspanning bij type 2
diabetespatienten (hoofdstuk 3), zou een thesis over inspanning bij type 2
diabetes een hypothesis moeten heten. ,

Serendipiteit is wellicht de belangrijkste gave die een wetenschapper kan bezitten.
Slechts weinigen weten zelfs maar wat het woord betekent. .

Wetenschappelijke vrijheid leidt te vaak tot wetenschappelijke vrijblijvendheid.

Fysieke activiteit speelt een belangrijke rol in de regulatie van spiermetabolisme
en -groei. In dit licht is het verbazingwekkend hoe weinig er bekend is over de
onderliggende moleculaire mechanismen.



De mens is het ingewikkelde verpakkingsmateriaal van zijn genen.
("Selfish-genes" theorie, Richard Dawkins).

Gezien de snelheid waarmee de technologische ontwikkeling voortschreidt, en
gezien de enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur, is het binnen tien jaar
mogelijk een wetenschappelijk artikel te schrijven waarbij het betoog automatisch
wordt onderbouwd met door de computer gevonden artikelen.

£venals het geval is bij voedingsmiddelen, zouden gezondheidsclaims over
'fitness-apparatuur en fitness-programma's alleen toegestaan moeten worden
j/vanneer deze wetenschappelijk onderbouwd zijn.

De mening van de auteur over zaken die geen betrekking hebben op de inhoud
van zijn proefschrift, is voor de lezers hiervan niet relevant.
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