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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

Towards strategies to stimulate first time trial of unfamiliar healthful food products 

 

1) Het vervangen van een beperkt aantal producten in de dagelijkse voeding door in de supermarkten 
reeds beschikbare vetarme voedingsmiddelen is voor de meeste jong volwassen Nederlanders 
voldoende om aan de aanbeveling betreffende de consumptie van verzadigd vet te voldoen. (Dit 
proefschrift). 

 
2) Nederlanders kennen hun eigen mate van weerstand tegen nieuwe, onbekende voedingsmiddelen 

(voedselneofobie). (Dit proefschrift) 
 
3) Nederlanders die aangeven een hoge mate van voedselneofobie te hebben, kennen minder nieuwe 

producten met een gezondere samenstelling en zijn minder geneigd deze te proberen.  
(Dit proefschrift) 

 
4) Ook kleine aanpassingen in de omgeving, zoals een poster met smaakinformatie of het aanbieden 

van een proefmonster, kunnen er voor zorgen dat meer mensen nieuwe producten met een 
gezondere samenstelling een eerste keer uitproberen. (Dit proefschrift) 

 
5) Zelfs de meest eenvoudige strategie voor gezondheidsbevordering moet systematisch ontwikkeld 

en geëvalueerd worden om de kans op effectiviteit te vergroten. 
 
6) Vanwege de gemiddeld genomen ongunstigere leefstijl kunnen mensen met een lagere sociaal 

economische positie in theorie meer profiteren van gezondheidsbevorderingsinterventies; in de 
praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. 

 
7) Humor is het met elkaar in botsing brengen van twee ongerelateerde betekenisvlaktes. (Fonteijn, 

2001)  
 
8) Een Limburgeringscursus zou een probaat middel zijn om niet-Limburgse medewerkers van de 

universiteit de autochtone bevolking van Maastricht beter te laten begrijpen.  
 
9) Een goede stelling is net als een goede foto – beiden behoeven geen toelichting. 
 
10) Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl! (Grönemeyer, 2000) 
 

 

 

Bilbo Schickenberg, 26 november 
 


