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Stellingen behorende bij het proefschrift:

‘Breastfeeding and Infant Atopic Manifestations’
 

1 Indien bij de opzet van een studie geen rekening gehouden is met het voorkómen van 

bias als gevolg van ‘reverse causation’, dan zijn ‘risico-periode specifi eke analyses’ 

waarin alleen individuen ‘at risk’ worden meegenomen, een geschikte methode om de 

relatie tussen determinant en uitkomstmaat te bestuderen. (Dit proefschrift)

2 De relatie tussen borstvoeding en een lagere kans op het ontwikkelen van ‘piepen op 

de borst’ bij het kind is het gevolg van een beschermend effect van borstvoeding tegen 

respiratoire infecties bij het kind. (Dit proefschrift)

3 De richtlijn van de WHO waarin geadviseerd wordt te wachten tot de leeftijd van 6 

maanden voor het introduceren van melkproducten bij borstgevoede kinderen gaat 

voorbij aan het optreden van orale tolerantie, en kan daarom ter discussie worden ge-

steld. (Dit proefschrift)

4 De gehaltes van soluble CD14, TGF-β1 en interleukine-12 in moedermelk hebben geen 

invloed op het ontwikkelen van atopische aandoeningen bij het borstgevoede kind. 

(Dit proefschrift) 

5 Borstvoeding kan worden aanbevolen ongeacht het CD14 genotype van moeder of 

kind. (Dit proefschrift)

6 De registratie als epidemioloog A of epidemioloog B zegt minder dan het Curriculum 

Vitae van desbetreffend persoon.

7 In de huidige maatschappij wordt van adoptiekinderen die nooit op zoek zijn geweest 

naar hun afkomst vaak aangenomen dat er sprake is van ‘verdringing’, indien zich geen 

verschijnselen voordoen van het ‘Geen Bodem Syndroom’.

8 Het effect van homeopathische geneesmiddelen is niet te onderscheiden van het effect 

van een placebo in een gerandomiseerde trial.

 

9 Reizen in gezelschap van een ‘lonely planet’ is minder eenzaam dan de naam van deze 

reisgids doet vermoeden.

 

Bianca E.P. Snijders, 22 februari 2008


