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Stellingen
behorende bij het proefschrift

'Pattern of food intake, diet composition and
human energy metabolism: An experimental approach'

Het energiegebruik van patiënten met levcrcirrhose is onvoldoende nauwkeurig
te voorspellen met behulp van antropometrische formules.
- Bosar/ 5, A/arrad/ C, CTi/ara O, Bev/7acaua C and Atopo/; A f/984): £h?r&v
^jrpend/Ture /n CI>/7IO/IC paf/VnM. /n: i4</vanc» /n ««"/wiric pnc^pna/opaf/iy and
«rea cyc/e afriarej, eds C K/e//i/>erger e/ at , pp. 674-65/. Base/: Afarger

II Personen met een geremd eetgedrag hebben, vergeleken met ongeremde eters,
een verlaagde vctverbranding bij gebruik van een vetrijke voeding.
- D/f/woe/sc/in/f

III Varkens die in groepen zijn gehuisvest hebben een hogere vocropnamcsnclhcid,
minder voeropnamelijd en gebruiken minder en grotere maaltijden per dag dan
individueel gehuisveste varkens. Voor mensen geldt dat er meer gegeten wordt
in gezelschap dan wanneer men alléén een maaltijd nuttigt.
- De //aer LCAf f / 992): /??/<• vancf o/eaf/'n,j? poHem /or se/ecf/on o/grow/'ng

De Cas/ro £5 f/989j: 5/7onfaneo«j m?a/ paWfrnj o/
j : /n/7«ence o/r/if presence o/ofner peop/e. Am 7 C7/n M/fr 50: 257-

247

IV Met betrekking tot het verminderen of handhaven van het lichaamsgewicht is de
beoefening van klassiek ballet inefficiënt.

r; PG and Aifrand PO C/9<W,): Pn_V5;«/og/ca/ c/iaracfemricj o/c&m/ca/
r. A/edSc/ 5/wrK Ererc /6 : 472-476

V De gemeentelijke afvalstoffenheffing dient gerelateerd te worden aan de
hoeveelheid geproduceerd afval.

VI Gezondheidsmotieven blijken voor veel mensen secundair te zijn bij de keuze
van leefgewoonten. In het kader van promotie van bewegingsactiviteiten dient
men zich daarom te richten op de plezierbeleving die voor iedere persoon
specifiek is. Elke bewegingsactiviteit is beter dan helemaal geen.
- Vertrappen F77, Bovenj /WPAf Vr«ie*en 7CPA/, W/ynen .MG en Van

(Z992): 5por//ned/5cne 5creen/'n^ en adV/'ser/ng van spor/ende 40-
s. A/aasrr/cn;: /n.vf/fuur Sporf^enees/tunde Zj'mZ?Mrg, /njf/7uu/ voor



Vu Vooral in situaties waarin men ervaart dat het 'met ons goed gaat' zal de neiging
bestaan om milieuproblemen die niet direct waarneembaar, maar wel zeer
waarschijnlijk zijn, te negeren en te ontkennen.

W en V/e* C (7992): Winder, jf/rw MI gedrag a/j reacrie op
^. Gedrag en Gc:o/u//j«'/rf20: / / J - /27

VIII Ondanks een toegenomen levensverwachting, neemt de bezorgdheid over de
invloed van het milieu op onze gezondheid toe.

IX Het veelvuldig gebruik van proefpersonen voor wetenschappelijk onder/.oek uil
de populatie medewerkers en studenten van bij het onderzoek betrokken
faculteiten, leidt tot een niet verwaarloosbare t /as in de uilkomsten van het
onderzoek.
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