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Stellingen  
 

behorende bij het proefschrift 
‘Assessing Antioxidant Activity’ 

 

 
1. De matrix is mede bepalend voor het effect van een 

antioxidant. (dit proefschrift) 
 

2. De TEAC is niet geschikt voor het opstellen van structuur-
activiteitsrelaties (SARs). (dit proefschrift) 

 

3. Fytoprostanen zijn geschikte markers voor het detecteren van 
oxidatieve schade aan linoleenzuur in voedingsmiddelen. (dit 
proefschrift) 

 

4. Reactieproducten van antioxidanten kunnen zowel een 
positieve als een negatieve bijdrage hebben aan het 
uiteindelijke gezondheidseffect van een antioxidant. (dit 
proefschrift) 

 

5. Bij radicaal-onderzoek is er onvoldoende aandacht voor het 
specifieke reactieve species dat in het onderzochte proces van 
belang is. 

 

6. Op de lange termijn is de potentiële positieve impact van 
voeding op de gezondheid groter dan die van farmaca. 

 

7. De onjuiste dimensie die veelal aan de TEAC waarde van 
geïsoleerde verbindingen wordt gegeven, draagt niet bij tot de 
correcte interpretatie van deze parameter. 

 

8. De aanbevolen dagelijkse inname van micronutriënten dient 
niet alleen gebaseerd te zijn op het voorkomen van deficiëntie, 
maar ook op te behalen gezondheidswinst.  

 

9. Gebaseerd op de redenen die studenten aanvoeren om uitstel 
te vragen, lijkt de inleverdatum van opdrachten samen te 
vallen met een piek in het overlijden van oma's en andere 
naaste verwanten. Dit geeft het stellen van een deadline een 
macabere lading.  

 

10. Nomen est omen 
 
       Mariken Arts, 31 mei 2007 


