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Stellingen behorend bij het proefschrift

Influence of micro-environments on
pre-school children's energy balance-related

behaviours and weight status
Jessica Sophia Gubbels

Maastricht, 19 november 2010

1. De samenhang tussen borstvoeding en later snackgedrag biedt een plausibele
verklaring voor de beschermende invloed van borstvoeding op de ontwikkeling van
overgewicht tijdens de kindertijd. (Dit proefschrift)

2.  De relatie tussen ouderschapspraktijken en energiebalans-gerelateerde gedragingen
van het kind is afhankelijk van kenmerken van het individuele kind. (Dit proefschrift)

3.  Sociale en fysieke omgevingskenmerken van het kinderdagverblijf bieden een
verklaring voor lichamelijke inactiviteit, en daarmee het verhoogde risico op
overgewicht bij kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan. (Dit proefschrift)

4.  Onderzoek naar omgevingsinvloeden op gedrag zou zich niet moeten beperken tot
directe associaties tussen predictoren en uitkomstvariabelen, maar ook rekening
moeten houden met moderatie-effecten, gebaseerd op theorie. (Dit proefschrift)

5.  Het verband tussen kinderdagverblijfgebruik en een verhoogd risico op overgewicht
zou ouders niet moeten afremmen om hun kinderen naar het kinderdagverblijf te
brengen, gezien de wenselijke effecten die kinderdagverblijfgebruik kan hebben op de
cognitieve en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. In plaats daarvan moet het
verband gezien worden als aanleiding voor toekomstige gezondheids-bevorderende
interventies.

6.  De huidige overgewichtpreventie loopt achter de feiten aan: Het bevorderen van
gezonde voedings- en bewegingspatronen bij kinderen zou al tijdens de zwangerschap
moeten starten, door ouders voor te bereiden op hun rol in dezen.

7.  Science is built up of facts, as a house is built of stones; but an accumulation of facts is
no more science than a heap of stones is a house. (Henri Poincaré)

8.  Hoewel promotietrajecten door diverse factoren, waaronder de richting waarin de data
sturen en privé-omstandigheden van de promovendus, zelden worden uitgevoerd zoals
van te voren gepland, hoeft dit niet ten koste te gaan van de resultaten.

9. Laat uw voeding uw medicijn zijn. (Hippokrates)

10. Mama worden is een gunst, mama zijn is een kunst. (Gezegde)


