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Stellingen
behorende bij het proefschrift: Polyunsaturated fatty acids in pro term
infants - Influence of pre- and postnatal supplies.

Toevoeging van docosahexaccn/uur (22:6w-3) en araehidon/uur (2():4M-6) aan
/uigelingenvoeding voor te vroeggeborenen in voor moedermelk kenmerkende
hoeveelheden, doet de gehaltes van de/e vet/uren in de loslohpiden van plasma en
crytrocylen van met kunstvooding gevoede, te vrocggcboien /uigelmgen toenemen
tol waarden /.oals gemeten hij mei moedermelk gevoede, te vrocggehoren kinderen.

Indien relaties worden gelegd tussen de essentiële vet/uurstatus hij de geboorte en
parameters \an intra-utenene gn>ei. dienen de/e gecomgeeid Ie woiden vooi de
/.wangersehapsduur waarhij de gchooric plaatsvond.

Bij de vaststelling van het aantal vet/uren dal /.al worden gepresenteerd in een voor
een wetenschappelijke puhlikalie bestemde label, dient hel uil de semiotiek alkoms-
tige 'less is more' principe voor ogen te worden gehouden.

4. De huidige promovendi (AIOS en oios) worden geacht in een tijdsbestek van vier
jaar hun promotie-onder/oek te verrichten, dit lot een proefschrift Ie verwerken, en
daarnaast onderwijs te geven en te volgen. Het verdient aanbeveling de begeleiders
van dergelijke complexe projecten een projeelmanagementscursus ie luien volgen.

De fuik wordt vaak vergeten nadat de vis gevangen is.



De groei en ontwikkeling van foetale weefsels en organen gaan gepaard met een
verhtxigde docosahexaeenzuur- (22:6/i-3) behoefte tijdens zwangerschap, waarin de
huidige voeding niet lijkt te kunnen voor/ien. F.en specifieke voorkeur van zwan-
gere vrouwen voor het eten van zure haringen kan worden gezien als een natuurlijk
compensatie-mechanisme hiervoor.

7. De verloskundige die op grond van haar ervaring zegt dat ze bij volle maan meer
werk heeft, heeft gelijk maar het is niet waar.

7"M. Cr/xwr/r/JiVA />y w»//r m<Min.'' Wrf ffr/i/it V<JM </

8. Het is anatomisch en linguïstisch verantwoord de begrippen borstvoeding en
moedermelk te verenigen in het. beter bij hel kinderlijk taalgebruik aansluitende.
woord 'mammamclk'.

9. Het Van Wicchenschema is cen "kapstok" waaraan het onderzoek ter onderkenning
van psychomotore ontwikkelingsstoornissen wordt opgehangen, l-.en blanco Van
Wicchenschema is absoluut geen garantie voor de afwezigheid van een stoornis in
de psychomotorc ontwikkeling.

10. "Waaruit een ieder weer kan lez.en
dat men als fee mislukt kan we/en
maar heel geslaagd kan /ijn als spree.
Dit stemt ons dankbaar en levree."

Margret Forcman-van Drongclcn, 14 juni 19%.


