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Stellingen

behorende bij het proefschrift:

Natural Ah receptor agonists in the human diet:
beneficial food components or unperceived risk factors?

Pim de Waard
Maastricht, 7 november 2008

1 Gezondheidsclaims door fabrikanten van voedingssupplementen met betrekking 
tot sommige natuurlijke AhR-agonisten, zijn aanvankelijk sterk overschat en slecht 
onderbouwd (dit proefschrift).

2 De interpretatie van CYP1A1-inductie als gezondheidsbevorderend effect van 
voedingssupplementen is niet gerechtvaardigd aangezien CYP1A1-inductie het toxisch 
effect van genotoxische PAKs onder bepaalde omstandigheden blijkt te versterken (dit 
proefschrift).

3 Transcriptomics, proteomics en metabolomics: het geheel is meer dan de som van de 
delen en dit proefschrift geeft een voorbeeld dat transcriptomics data op zichzelf niet 
altijd voldoende zijn voor een goede risk-benefit afweging binnen de toxicologie.

4 Indien de aanwezigheid van AhR agonisten in voeding leidt tot inductie van enzymen 
met belangrijke effecten op de gezondheid, kan in sommige gevallen dit effect weer 
teniet worden gedaan door voedingscomponenten die deze enzymen inhiberen (dit 
proefschrift).

5 Het probleem van de wereldwijde obesitas epidemie en de effecten daarvan op de 
menselijke gezondheid rechtvaardigt dat onderzoek naar risico’s van voeding zich steeds 
meer op eetgedrag gaat richten.

6 Het gegeven dat voeding een complex mengsel is van een groot aantal afzonderlijke 
bestanddelen met allerlei verschillende eigenschappen, maakt het noodzakelijk dat in de 
voedingstoxicologie slimme onderzoeksdesigns, met meer aandacht voor kwantitatieve 
analyse, kinetiek en bijbehorende wiskundige modellen, worden gebruikt om uiteindelijk 
zinnige uitspraken te kunnen doen over de gezondheidseffecten van voeding.

7 Mede dankzij de aanvankelijke overschatting van de toxiciteit van xenobiotische AhR 
agonisten voor mensen, gedijt de Hollandse zeehonden populatie weer als vanouds.

8 Een statistisch significant resultaat hoeft nog niet relevant te zijn, en een relevant 
resultaat hoeft nog niet statistisch significant te zijn.

9 Gezien de voorspelbare onuitvoerbaarheid van veel ingediende onderzoeksvoorstellen 
lijken deze eerder tot de poëzie dan tot de wetenschappelijke lectuur te behoren (of in de 
woorden van Stanley Kubrick:“If you can talk brilliantly about a problem, it can create the 
consoling illusion that it has been mastered”).

10 Vrijheid van meningsuiting is zelfs binnen de “objectieve” wetenschap een omstreden 
begrip.

11 Alles is niets wat het lijkt (uit: De Kleine Parade, Utrecht 2008).


