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Stellingen  

behorend bij het proefschrift 

Maternal Occupational Exposure and Congenital Anomalies 

 
1. Vrouwen die vroeg in de zwangerschap worden blootgesteld aan organische fijnstof of oplosmiddelen 

tijdens hun werk, hebben een verhoogd risico om een kind te krijgen met een neuraal buisdefect, 
hartafwijking, schisis of nier- en urinewegafwijking. 
Dit proefschrift 
 

2. Als vrouwen vroeg in de zwangerschap tijdens hun werk worden blootgesteld aan mineraal fijnstof, 
metalen of pesticiden kunnen deze blootstellingen een verhoogd risico geven op schisis of 
hartafwijkingen in het nageslacht.  
Dit proefschrift 
 

3. Het achteraf karakteriseren van beroepsmatige blootstellingen vroeg in de zwangerschap gaat gepaard 
met onzekerheid. 
Dit proefschrift  
 

4. Correcte en gedetailleerde registratie van aangeboren aandoeningen is essentieel voor het opsporen van 
risicofactoren voor aangeboren aandoeningen. 
Dit proefschrift 
 

5. Als controlegroep in patiënt-controle onderzoek naar beroepsmatige blootstelling en aangeboren 
aandoeningen kunnen zowel kinderen met aangeboren aandoeningen als kinderen zonder aangeboren 
aandoening geselecteerd worden. 
Dit proefschrift 
 

6. Structurele aangeboren aandoeningen ontstaan door verstoringen in het complexe foetale 
ontwikkelingsproces waarbij naast beroepsmatige blootstellingen, ook genetische en levensstijl factoren 
een rol spelen. 
Dit proefschrift 
 

7. In het kader van preventie van aangeboren aandoeningen is het belangrijk dat gezond zwanger worden 
als thema aan bod komt op middelbare scholen. 
 

8. Hoe meer ik leer, des te meer ik besef wat ik (nog) niet weet.  
 

9. If you cannot do great things, you can do small things in a great way.  
Napoleon Hill, aangehaald door Martin Luther King jr. tijdens de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging 
(1954 – 1968) 
 

10. Het bakken van taarten en het snijden van groentes zijn de meest rustgevende bezigheden na een dag 
werken. 
 

Nynke Spinder  
Groningen, 18 november 2020 

 


