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Stellingen 
 
 
 
1. Het meten van impliciete attitudes naast het meten van expliciete attitudes is een zinvolle 

toevoeging voor het voorspellen van gedrag (dit proefschrift). 
 
2. De afwezigheid van een significante relatie tussen impliciete en expliciete attitudes ten 

opzichte van een voedingstechnologie is goed nieuws voor voedingproducenten; het biedt 
namelijk meer ruimte voor succesvolle productinnovaties dan wanneer deze relatie wel 
aanwezig is (dit proefschrift).  

 
3.  Consumenten die een zwakke attitude hebben ten opzichte van een voedingstechnologie 

zullen voor hun evaluatie actiever naar informatie zoeken dan consumenten die een sterke 
attitude hebben ten opzichte van een voedingstechnologie (dit proefschrift). 

 
4. De mate waarin genetische modificatie de evaluatie van een product beïnvloedt, is 

afhankelijk van het type product. Zo worden genetisch gemodificeerde appels minder 
gewaardeerd dan genetisch gemodificeerde chocoladekoekjes (dit proefschrift).  

 
5.  Met experimenten overtuig je jezelf, met statistiek overtuig je anderen. 

 
6. Het uitvoeren van onderzoek kan vergeleken worden met autorijden, soms ga je met hoge 

snelheid maar even later sta je in de file wachtend op enige vooruitgang. 
 

7. Ethisch gemanipuleerde consumenten zijn enger dan genetisch gemanipuleerde producten. 
 
8. Het stellen van lagere eisen aan studenten met een beperking resulteert in ongelijke 

behandeling van studenten en inflatie van de universitaire titel. 
 
9. I have no special talents, I am only passionately curious. (Albert Einstein) 
 

10. Weledelzeergeleerd zegt meer over doorzettingsvermogen dan over geleerdheid. 
 

11. Als men aan een promovendus vraagt wanneer hij of zij afstudeert heeft men eigenlijk 
gelijk. 

 
 
 
 

 
Petra Tenbült, mei 2011. 
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