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Stellingen
behorende bij het proefschrift:

Energy and protein metabolism in the elderly

1. De onderschatting van de énergie-inname, gcmetcn met bchulp van een eeldag-
boek of met een voedingsvragenlijst, wordt ook bij bejaarden groter naar mate de
body-mass-index toeneemu

2. Hot lagere energiegebruik in rust van bejaarden, in vergelijking met jongvol-
wassenen, kan niet volledig verklaard worden door de lagere vetvrije massa van
bejaarden.
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3. De eiwitturnover van bejaarde vrouwen, gecorrigeerd voor verschillen in
lichaamsgewichl en lichaamssamenstelling, is lager dan de eiwitturnover van be-
jaarde mannen en jonge vrouwen.

4. Een toename in de eiwitinname van 12% naar 21% van de totale energie-inname
heeft geen negatief effect op de calciumbalans van gezonde jonge en bejaarde per-
sonen.
O.a. <tff

5. Tijdens een hoge eiwitinname (21% van de totale hoeveelheid énergie in de
voeding) duiden indicatoren van de vitamine B6-status op een relatief lagere
vitamine B6-behoefte van bejaarden in vergelijking met jongvolwassenen.

6. Met het oog op de veranderingen inzake de AOW is de kan s groot dat niet het
verminderde energiegebruik maar de verlaagde financiële draagkracht leidt tot
voedingstekorten bij ouderen.

7. De huidige schaarste in de gezondheidszorg. paradoxaal het gevolg van een
ongebreidelde groei van technologische mogelijkheden, kan slechts begrepen
worden wanneer men beseft dat de ontwikkeling van de medische kennis en
technologie niet alleen een autonoom procès is, maar in diepste wezen bepaald
wordt door de begeerte om te overleven.



8. Het legaliseren van hard drugs zal tot een vermindering van het maaischappelijk
probleem random de drugscriminaliteit Ieiden.

9. Het idee dat Limburgs-sprekende ouders hun kinderen beter in de Nederlandse
taal dan in het Limburgs dialect kunnen opvoeden is verwerpelijk.

10. De afgunst der geleerden speelt de wetenschap in de kaart.

11. Bij de naamgeving van het kind dient de achtemaam van de moeder tot uitgangs-
punt te worden verheven.

12. Een eigen mening is meestal van iemand anders.

Daphne Pannemans, 9 juni 1994


