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1. Moeders met een laag opleidingsniveau,
moeders die roken tijdens de zwangerschap
en moeders met obesitas starten minder
vaak met het geven van borstvoeding, en
houden er ook sneller mee op. (dit proefschrift)
2. Na 2 maanden is het percentage
moeders dat borstvoeding geeft in de
meeste gevallen niet meer hoger bij
moeders met een niet-Nederlandse achtergrond in vergelijking met moeders met een
Nederlandse achtergrond. (dit proefschrift)
3. Borstgevoede kinderen hebben een
minder snelle gewicht- en lengtetoename
in het eerste half jaar na de geboorte, maar
dit leidt niet tot een lagere prevalentie van
overgewicht op de peuterleeftijd. (dit proefschrift)
4. Dat kinderen van laag opgeleide
moeders vaker meer dan 2 uur per dag televisie kijken dan kinderen van hoog opgeleide
moeders betekent niet dat zij ook minder
vaak buiten spelen. (dit proefschrift)
5. Kinderen van ouders met een lage
sociaal-economische status hebben niet
vaker overgewicht op de peuterleeftijd dan
kinderen van ouders met een hoge sociaaleconomische status. (dit proefschrift)

6. Het bewijs volgt uit de proefneming
en niet uit de redenering. (Blaise Pascal,
1623-1662)
7. Ondanks een sterk sociaal stelsel en
gelijke onderwijskansen voor iedereen is het
spreekwoord ‘wie voor een dubbeltje geboren
is, wordt nooit een kwartje’ in zekere zin nog
net zo actueel als in de 17de eeuw.
8. Herinneringen kunnen zijn vervormd
en zijn slechts een interpretatie van de
werkelijkheid. Ze zijn niet geregistreerd
en worden irrelevant als je de feiten kent.
(Memento, Dir: Christopher Nolan,
Newmarket Capital Group, 2000)
9. Wetenschap heeft al vele mooie
resultaten opgeleverd, maar we moeten
oppassen dat zij haar eigen goede werk
niet teniet doet. (Brave New World, Aldous
Huxley)
10. Fruit is een overschat icoon van
gezonde voeding. (Martijn Katan, hoogleraar
Voedingsleer Vrije Universiteit Amsterdam)
11. Build bridges when you want to build
walls (Blood Red Shoes, The. “Say Something
Say Anything” Box of secrets. CD. Mercury,
2008)
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