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Stellingen behorende bij het proefschrift "Energy restriction in childhood,
physical activity and risk of breast, prostate and colon cancer"

1 Energierestnctie in de jeugd biedt geen beschermende wvriung tagen het kngjen van borst- on
prostaatkanker. maar wel tegen colonkanker (dit proefschnfl).

2. Lichamelijke activrtert in de vorm van elke dag »en uurtje fietsen of wendeten, bescnermt tegen het
krijgen van borstkanker op latere teettijd (dlt proefschnfl)

3. Vrouwen met overgewicht (BMI 25-30) hebben e«n veriaagd borstkankemsico als ze Itchamelijk
actief ZJjn ten opzichte van vrouwen met overgewicht die met actief zijn (dit proefschnft)

4 Resultaten uit dierexpenmenteel onderzoek naar de gevokjen van energierestnctie zijn beperkt
bruikbaar voor de humane situatie aangezien de hoge mate van energierestnctie die toegepast wordt
in het dierexpenmentele onderzoek met te realiseren is in humane studies

5 De uitspraak "handbal is een harde en gemene sport' wordt vooral urlgesproken door men sen die
het handbalspel nooit gespeeld hebben

6 Relativeren van Problemen op je werk is een beiangnjke eigenschap die in grote mate bijdraagt aan
je eigen levensgeluk.

7. Onze eigen wijsheid schiet tekort. zodra het eigenwijsheid wordt

6 Een verminderde toename van kinderen met overgewicht zou bereitet kunnen worden door het
opnieuw mstellen van zwemles en het aanstellen van een vakleerkracht gymnastiek in het
basisonderwijs.

9. Dat onderwijs een ondergeschoven kindje blijft binnen de universitaire wereld blijkt uit het feit dat
het aanvaarden van de functie van onderwijscoordinator door velen als "je bent niet goed WIJS" wordt
betiteld.


