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In foetal life and in early childhood, rapid developmental processes in the central 
nervous system enable a child to adapt to the demands of the environment. 
However, if children are exposed to early adversities, such as preterm birth and low 
socioeconomic status (SES), the normal neurodevelopmental processes may come 
under threat. Early adversities may cause permanent changes in brain and body 
functions, potentially affecting the foundations of mental and physical health. The 
main aim of this thesis was to determine the associations between moderate to late 
prematurity, SES, and pre-school neurodevelopmental problems, and to consider 
the underlying neurodevelopmental processes from a life course perspective. We 
translated this overall aim into the following five research questions:

1. Are moderate prematurity and low SES independently associated with 
developmental delay at pre-school age, or do they have joint effects? 

2. What is the prevalence of behavioural and emotional problems in four-year-
old, moderately preterm-born children, compared to the prevalence in full-
term children? 

3. Are moderate prematurity and low SES independently associated with 
behavioural and emotional problems at pre-school age, or do they have joint 
effects? 

4. What is the prevalence of developmental delay co-occurring with behavioural 
and emotional problems in four-year-old, moderately preterm-born children 
compared to the prevalence in full-term controls? 

5. Does poor emotion regulation in 18-year-olds predict the risk of coronary 
heart disease? 

In Chapter 1 we describe the main topics of this thesis which led to the research 
questions mentioned above. In order to answer the first four research questions, we 
used data from the Longitudinal Preterm Outcome Project (LOLLIPOP), a Dutch 
prospective cohort study designed to investigate the growth and development 
of children born preterm, with a special focus on moderate to late preterm 
children, born between 32 and 37 weeks of gestation. Participating children were 
recruited from thirteen preventive child healthcare centres in the Netherlands, in 
the years 2006 and 2007. For the fifth and final research question, we used data 
from a nationwide survey of over 45,000 Swedish males who were conscripted for 
compulsory military service in 1969/1970. This register-based study lent itself very 
well to examine the effects of emotional functioning in youth on cardiovascular 
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health in adulthood. More knowledge on this subject may help to unravel disease 
mechanisms that may have their roots in early child development. 
 In Chapter 2 we answer the question whether diff erences in SES could partly 
explain the association of moderate prematurity with developmental delay. We 
assessed SES on the basis of educational and occupational level of both parents 
and family income. Th e Ages and Stages Questionnaire (ASQ) was used to assess 
developmental delay of 926 moderately preterm and 544 full-term born children, 
at the age of four years. We computed scores for ASQ total problems and for the 
fi ve developmental domains on which the overall score is based, i.e. fi ne and gross 
motor functioning, communication, problem-solving, and personal-social skills. 
Parents were asked to evaluate whether their child had achieved certain milestones 
on these domains. We found that prevalence rates for overall developmental 
delay were 12.5%, 7.8%, and 5.6% in moderately preterm-born children with 
low, intermediate, and high SES, respectively, and 7.2%, 4.0%, and 2.8% in term-
born children, respectively. Th e risk of developmental delay increased more with 
decreasing SES than with decreasing gestational age: odds ratios (ORs) for a 
one standard deviation decrease were 1.62 (95% confi dence interval [CI] 1.30-
2.03) and 1.34 (95% CI 1.05-1.69), respectively. No interactions between SES and 
gestational age regarding their associations with developmental delay were found 
except for delay in communication skills. We concluded that low SES and moderate 
prematurity are separate risk factors with multiplicative eff ects on developmental 
delay. Th erefore, moderately preterm-born children with low SES have a double 
jeopardy, which needs special attention in paediatric care.
 In Chapter 3 we compare 995 moderately preterm and 577 full-term children 
regarding the prevalence of behavioural and emotional problems at four years of 
age, overall and by gender. Behavioural and emotional problems were measured 
using the Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1.5 to 5 years. Th e CBCL 
consists of 100 items on children’s behaviour which are rated by parent as not true 
(0), somewhat/sometimes true (1), or very/oft en true (2). By summing the ratings 
for the items we computed seven syndrome scales, internalizing, externalizing, 
and total problems. Internalizing problems of the CBCL 1.5-5 consist of the 
syndrome scales emotionally reactive behaviour, anxious/depressed behaviour, 
somatic complaints, and withdrawn behaviour. Externalizing problems consist 
of the syndrome scales attention problems and aggressive behaviour. We found 
that moderately preterm-born children had poorer scores on all CBCL syndrome 
scales, and on the internalizing, externalizing, and total problems scales than 
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full-term controls. Prevalence rates of elevated externalizing problem scores 
were highest in boys (10.5%) and rates of internalizing problems were highest in 
girls (9.9%). Moderately preterm-born children were at greater risk for somatic 
complaints (OR 1.92, 95% CI 1.09-3.38), internalizing problems (OR 2.40, 95% 
CI 1.48-3.87), externalizing problems (OR 1.69, 95% CI 1.07-2.67), and total 
problems (OR 1.84, 95% CI 1.12-3.00). We concluded that moderately preterm-
born children are more likely to have behavioural and emotional problems at pre-
school age than full-term children. Therefore, moderately preterm-born children 
could be a potential target group for the prevention of mental health problems, 
since behavioural and emotional problems in early childhood tend to persist in 
later childhood and adolescence.
 In Chapter 4 we assess to what extent low SES contributes to higher rates of 
behavioural and emotional problems in moderately preterm-born children. 
Therefore, we assessed separate and joint effects of moderate prematurity and SES 
in 915 moderately preterm and 543 full-term children. We found that moderately 
preterm-born children with low SES had significantly higher total problems-scores 
on the CBCL than those with high SES (11.3% vs. 5.1%). Each standard deviation 
decrease in SES was associated with 42% higher odds of elevated total problem-
scores. No joint effects between SES and gestational age were found, which meant 
that lower gestational age independently added to the risk of behavioural and 
emotional problems. Furthermore, in line with the gender differences found in 
Chapter 3, girls were also more vulnerable to the effects of low SES than boys were. 
Especially the difference between moderately preterm-born girls from low and 
form high SES families was great: 13.0% of the low SES girls had elevated scores 
on total problems, compared to an average of 4.9% in all girls participating in the 
study. We concluded that moderate prematurity and low SES multiply the risk 
of behavioural and emotional problems and that the combination of these risk 
factors identifies children who could benefit the most from early interventions. 
 In Chapter 5 we aimed to determine the co-occurrence of developmental 
delay and behavioural and emotional problems in moderately preterm and full-
term children. We hypothesized that moderately preterm-born children would 
have an increased risk of developmental delay co-occurring with behavioural 
and emotional problems, because of a biologic adversity in comparison with full-
term children. A composite measure of co-occurrence was used combining the 
ASQ (an abnormal total or domain score) and the CBCL (a score above the 84th 
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percentile on total problems, internalizing or externalizing problems). Among 
moderately preterm-born children with overall developmental delay, behavioural 
and emotional problems were more prevalent than among full-term children, in 
particular regarding externalizing problems (34% vs. 24%). Th e risk of any type 
of co-occurrence was higher for moderately preterm than for full-term children 
(OR 1.86, 95% CI 1.14-3.03). Independent risk factors for co-occurrence were 
male gender, low SES, and low maternal age. From these fi ndings we conclude 
that a quarter to a third of moderately preterm children with developmental delay 
also have behavioural and emotional problems. Th erefore, in preventive child 
healthcare, paediatrics and child psychiatry, increased awareness is warranted for 
behavioural and emotional problems in moderate and late preterm-born children 
with developmental delay. We recommend to do further research in order to 
investigate the added value of addressing co-occurring neurodevelopmental 
problems at pre-school age.
 In Chapter 6 we describe the role of young individual’s emotional functioning 
for lifelong health. Specifi cally, we investigated the association between emotion 
regulation, which is one dimension of emotional functioning, and the long-term 
risk of coronary heart disease. Th e study comprised a population of 46,393 men 
who were conscripted for compulsory military service in Sweden, over 40 years 
ago. Psychologists assessed emotion regulation at conscription (age 18 to 20 
years), in a 20-30 minutes-long semi-structured interview. Th e psychologists were 
instructed to ask the conscripts how they emotionally responded to important 
situational-dependent events (e.g. in the family, at school or at work) which they 
had experienced in childhood and adolescence. Th e results showed that 2,456 
incident cases of coronary heart disease had occurred, aft er 38 years of follow-up 
(from 1971 until 2009). We found that men with poor emotion regulation skills 
had an increased risk of coronary heart disease (hazard ratio [HR] 1.31, 95% 
CI 1.18-1.45), aft er adjustment for childhood socioeconomic position, anxiety, 
depression, and parental history of coronary heart disease. Full adjustment for 
lifestyle-associated factors, e.g. smoking, attenuated the HR to 1.08 (95% CI 0.97-
1.21). In stratifi ed analyses, the fully adjusted HR for poor emotion regulation 
remained increased among men with a parental history of coronary heart disease 
(HR 1.49, 95% CI 1.11-2.01). We concluded that in the total study population poor 
emotion regulation was associated with coronary heart disease only via lifestyle-
associated factors. Mediators of the association were smoking, education, and 
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cardiorespiratory fitness. Specifically in men with a parental history of coronary 
heart disease, poor emotion regulation in adolescence directly predicted the long-
term risk of coronary heart disease. 
 Finally, in Chapter 7 we discuss the main findings of this thesis. From our 
results it follows that the combined biological and social risk of moderately 
preterm-born children with low SES translates into a substantial increased risk 
for developmental delay and behavioural and emotional problems. This implies 
that increased awareness is warranted for the relatively large group of moderately 
preterm-born children with low family SES. Regarding this implication, we 
recommend to refine the current multidisciplinary guideline concerning the 
early identification of developmental and psychosocial problems in preterm-born 
children. Professionals should know which children are most at risk, since the 
majority of moderately preterm-born children, approximately 80% to 90% will 
not have significant developmental or psychosocial problems. In addition, child 
healthcare professionals should be aware of the high probability of co-occurring 
behavioural and emotional problems in moderately preterm children with 
developmental delay. 
 Our findings also provide more insight into the pathways via which moderate 
prematurity and low SES lead to neurodevelopmental problems and via which 
emotion regulation may promote long-term health. Further research is needed to 
reveal the clinical implications of these insights and should be focused on a better 
understanding of: 1) associations between antenatal maternal stress, low SES, 
preterm birth, and neurodevelopmental problems, 2) the effectiveness of early 
interventions in moderately preterm-born children with low SES and/or those 
with multiple developmental and behavioural problems, 3) the pathophysiology 
of specific neurodevelopmental problems seen in moderately preterm-born and 
low SES children, and 4) the pathways between children’s emotion regulation 
skills, affective disorders and coronary heart disease. Summarizing, this thesis 
shows that moderate prematurity and low SES have multiplicative risks of pre-
school neurodevelopmental problems and that early acquired social-emotional 
competencies may promote long-term health.
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Tijdens het foetale leven en in de vroege kindertijd vinden snelle 
ontwikkelingsprocessen plaats in het centrale zenuwstelsel om een kind voor te 
bereiden op het leven buiten de baarmoeder. Wanneer kinderen echter worden 
blootgesteld aan ongunstige omstandigheden, zoals vroeggeboorte en een lage 
sociaaleconomische status (SES), kunnen deze ontwikkelingsprocessen verstoord 
worden. Vooral in de eerste levensjaren zou een dergelijke verstoring kunnen 
leiden tot blijvende veranderingen in hersenfuncties en regelsystemen van het 
lichaam, oftewel in fundamenten van psychische en lichamelijke gezondheid. Het 
doel van dit proefschrift was om de associaties te onderzoeken tussen matige tot 
late vroeggeboorte, SES en ontwikkelings- en gedragsproblemen op voorschoolse 
leeftijd, en om onderliggende neurologische processen te plaatsen in het kader 
van een levensloopperspectief. Dit algemene doel leidde tot de volgende vijf 
onderzoeksvragen:

1. Hebben matige vroeggeboorte en lage SES onafhankelijke associaties 
met ontwikkelingsachterstand op voorschoolse leeftijd of zijn er 
gemeenschappelijke effecten? 

2. Wat is de prevalentie van gedrags- en emotionele problemen in matig te vroeg 
geboren kinderen op 4-jarige leeftijd, in vergelijking met de prevalentie in à 
terme geboren kinderen?

3. Hebben matige vroeggeboorte en lage SES onafhankelijke associaties met 
gedrags- en emotionele problemen op voorschoolse leeftijd of zijn er 
gemeenschappelijke effecten?

4. Wat is de prevalentie van het gelijktijdig voorkomen van ontwikkelingsachterstand 
en gedrags- en emotionele problemen op 4-jarige leeftijd in matig te vroeg 
geboren kinderen vergeleken met à terme geboren kinderen?

5. Voorspellen beperkte emotieregulatie-vaardigheden van 18-jarigen het risico 
op coronaire hartziekte? 

In hoofdstuk 1 beschrijven we de belangrijkste onderwerpen van dit proefschrift 
die de basis vormen van bovenstaande onderzoeksvragen. Om de eerste vier 
onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we gebruik gemaakt van gegevens van 
de Pinkeltje studie, in het Engels aangeduid als ‘Longitudinal Preterm Outcome 
Project’ (LOLLIPOP). Deze prospectieve cohortstudie werd opgezet om de groei 
en ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen te onderzoeken, met een speciale 
focus op kinderen die matig tot laat prematuur geboren zijn, dat wil zeggen tussen 
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32 en 37 weken zwangerschapsduur. Deelnemende kinderen werden geworven 
via dertien preventieve jeugdgezondheidszorginstellingen in Nederland, in 2006 
en 2007. Voor de vijfde en laatste onderzoeksvraag gebruikten we de gegevens van 
een Zweeds onderzoek met informatie over meer dan 45.000 mannen die waren 
opgeroepen voor verplichte militaire dienst in 1969 en 1970. Deze studie  leende 
zich er goed voor om te onderzoeken of het emotioneel functioneren van de toen 
18-jarige mannen invloed heeft  gehad op hun latere cardiovasculaire gezondheid. 
Deze kennis zou kunnen helpen bij het ontrafelen van ziektemechanismen die hun 
oorsprong hebben in de vroege sociaal-emotionele ontwikkeling.
 Hoofdstuk 2 richt zich op de vraag of verschillen in SES (deels) kunnen 
verklaren waarom er een samenhang is tussen matige vroeggeboorte en 
ontwikkelingsachterstand. We stelden de SES vast op basis van het opleidings- 
en beroepsniveau van beide ouders en het gezinsinkomen. De Ages en Stages 
Questionnaire (ASQ) gebruikten we om ontwikkelingsachterstand vast te 
stellen in 926 matig prematuur en 544 à terme geboren kinderen, op de leeft ijd 
van vier jaar. We berekenden scores voor ASQ totale problemen en voor de vijf 
ontwikkelingsdomeinen waarop de totale probleemscore is gebaseerd, dat wil 
zeggen fi jne motoriek, grove motoriek, communicatie, probleemoplossende 
vaardigheden en persoonlijk-sociale vaardigheden. Aan ouders werd gevraagd om 
te beoordelen of hun kind bepaalde mijlpalen van deze ontwikkelingsdomeinen 
had bereikt. We vonden dat algehele ontwikkelingsachterstand meer voorkwam 
naarmate de SES lager was, in beide groepen. De betreff ende prevalentiecijfers 
voor kinderen met een lage, gemiddelde en hoge SES waren respectievelijk 12,5%, 
7,8% en 5,6% in matig te vroeg geboren kinderen en 7,2%, 4,0% en 2,8% in à 
terme geboren. Het risico op ontwikkelingsachterstand nam meer toe naarmate 
de SES lager was dan naarmate de zwangerschapsduur lager was. Odds ratio’s 
(OR’s) voor één standaarddeviatie afname waren respectievelijk 1,62 (95% 
betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,30-2,03) en 1,34 (95% BI 1,05-1,69). Interactie-
eff ecten tussen SES en zwangerschapsduur werden alleen gevonden in relatie 
tot communicatieve vaardigheden. We concludeerden dat lage SES en matige 
vroeggeboorte afzonderlijk werkende risicofactoren zijn met multiplicatieve 
eff ecten op ontwikkelingsachterstand. Matig te vroeg geboren kinderen met een 
lage SES hebben daarom een substantieel grotere kans op ontwikkelingsachterstand 
dan kinderen met slechts één van beide risicofactoren. Dit vereist speciale aandacht 
in de kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg.
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 In hoofdstuk 3 onderzoeken we de prevalentie van gedrags- en emotionele 
problemen op 4-jarige leeftijd in 995 matig te vroeg en 577 à terme geboren 
kinderen, in totaal en afzonderlijk voor jongens en meisjes. Gedrags- en 
emotionele problemen werden gemeten met behulp van de Child Behavior 
Checklist (CBCL) voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar. De CBCL bestaat uit 100 items 
over gedrag van kinderen die worden beoordeeld door de ouders als helemaal niet 
aan de orde (0), een beetje of soms (1), of duidelijk of vaak (2). Door het optellen 
van de scores voor bepaalde items kunnen scores op zeven syndroomschalen 
en op internaliserende, externaliserende en totale problemen worden berekend. 
Internaliserende problemen van de CBCL 1.5-5 zijn een optelling van de scores 
op de syndroomschalen emotioneel reactief gedrag, angstig of depressief gedrag, 
somatische klachten en teruggetrokken gedrag. Externaliserende problemen 
zijn een optelling van de scores op de syndroomschalen aandachtsproblemen en 
agressief gedrag. We vonden dat matig te vroeg geboren kinderen slechtere scores 
hadden op alle CBCL syndroomschalen en op internaliserende, externaliserende 
en totale problemen ten opzichte van à terme geboren kinderen. Prevalentiecijfers 
van externaliserende problemen waren het hoogst bij jongens (10,5%) en die van 
internaliserende problemen bij meisjes (9,9%). Matig te vroeg geboren kinderen 
hadden een groter risico op somatische klachten (OR 1,92, 95% BI 1,09-3,38), 
internaliserende problemen (OR 2.40, 95% BI 1,48-3,87), externaliserende 
problemen (OR 1,69, 95% BI 1,07-2,67 ), en totale problemen (OR 1,84, 95% 
BI 1,12-3,00). We concludeerden dat matig te vroeg geboren kinderen meer 
kans hebben op gedrags- en emotionele problemen op voorschoolse leeftijd dan 
à terme geboren kinderen. Matig te vroeg geboren kinderen zijn daarom een 
potentiële doelgroep voor de preventie van psychosociale problemen, omdat 
gedrags- en emotionele problemen in de vroege jeugd vaak een voorbode zijn van 
psychosociale problemen in de latere kindertijd en adolescentie.
 Hoofdstuk 4 richt zich op de vraag in hoeverre lage SES bijdraagt   aan de hogere 
prevalentie van gedrags- en emotionele problemen bij matig te vroeg geboren 
kinderen. Daarom onderzochten we de afzonderlijke en gecombineerde effecten 
van matige vroeggeboorte en SES in 915 matig te vroeg geboren en 543 à terme 
geboren kinderen. We vonden dat matig te vroeg geboren kinderen met een lage 
SES significant vaker een verhoogde totale probleemscore hadden op de CBCL dan 
kinderen met een hoge SES (11,3% versus 5,1%). Elke standaarddeviatie daling 
in SES hing samen met een 42% hogere odds op een afwijkende score op totale 
problemen. Er werden geen interactie-effecten tussen SES en zwangerschapsduur 
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gevonden. Dit betekent dat matige vroeggeboorte extra risico geeft  op gedrags- en 
emotionele  problemen, los van de eff ecten van lage SES. Bovendien vonden wij, 
in lijn met de sekseverschillen die beschreven werden in hoofdstuk 3, dat met 
name meisjes gevoelig waren voor de eff ecten van matige vroeggeboorte en lage 
SES: 13,0% van de lage SES meisjes had afwijkende scores op de totale problemen, 
in vergelijking met gemiddeld 4,9% van alle meisjes die deelnamen aan de studie. 
We concludeerden dat de risico’s van matige vroeggeboorte en lage SES wat betreft  
gedrags- en emotionele problemen vermenigvuldigen en dat de combinatie van 
deze risicofactoren die kinderen identifi ceert die veel profi jt zouden kunnen 
hebben van vroegtijdige interventies.
 Hoofdstuk 5 richt zich op de vraag hoe vaak ontwikkelingsachterstand 
gepaard gaat met gedrags- en emotionele problemen, in matig te vroeg geboren 
kinderen en in à terme geboren kinderen. Onze hypothese was dat matig te vroeg 
geboren kinderen een verhoogd risico hebben op het gelijktijdig voorkomen van 
ontwikkelingsachterstand en gedrags- en emotionele problemen, vanwege een 
biologische achterstand ten opzichte van à terme geboren kinderen. We gebruikten 
een samengestelde maat voor het bepalen van gelijktijdig voorkomen van 
ontwikkelings- en gedragsproblemen door een combinatie van scores op de ASQ 
(een abnormale totaal- of domeinscore) en de CBCL (een score boven het 84ste 
percentiel op totale problemen, internaliserende en externaliserende problemen). 
Bij matig te vroeg geboren kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand 
kwamen gedrags- en emotionele problemen vaker voor dan bij à terme geboren 
kinderen, in het bijzonder geldend voor externaliserende problemen (34% vs. 24%). 
Het risico op verschillende combinaties van ontwikkelings- en gedragsproblemen 
was hoger voor matig te vroeg geboren dan à terme geboren kinderen (OR 1,86, 95% 
BI 1,14-3,03). Onafh ankelijke risicofactoren voor het gelijktijdig voorkomen van 
ontwikkelingsachterstand en gedrags- en emotionele problemen waren mannelijk 
geslacht, een lage SES en jonge leeft ijd van de moeder. Uit deze bevindingen 
concludeerden wij dat een kwart tot een derde van de matig te vroeg geboren 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand tevens gedrags- en emotionele 
problemen heeft . In de preventieve jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde 
en kinderpsychiatrie is daarom extra aandacht nodig voor het gelijktijdig 
bestaan van gedrags- en emotionele problemen naast reeds gesignaleerde 
ontwikkelingsachterstand bij matig te vroeg geboren kinderen. Nader onderzoek 
is nodig om de toegevoegde waarde te bepalen van vroegsignalering op zowel 
ontwikkelingsachterstand als gedragsproblemen.
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 In hoofdstuk 6 beschrijven we de invloed van emotioneel functioneren op 
jonge leeftijd op cardiale gezondheid op de lange termijn. We onderzochten de 
samenhang tussen emotieregulatie (een dimensie van emotioneel functioneren) en 
het risico op coronaire hartziekten. Het onderzoek bestond uit een populatie van 
46.393 mannen die waren opgeroepen voor verplichte militaire dienst in Zweden, 
meer dan 40 jaar geleden. Psychologen beoordeelden destijds de emotieregulatie-
vaardigheden bij de screening voor de dienstplicht toen de dienstplichtigen 18 
tot 20 jaar oud waren. Dit deden zij aan de hand van een 20-30 minuten durend 
semigestructureerd interview. De psychologen werden geïnstrueerd aan de 
dienstplichtigen te vragen hoe ze emotioneel reageerden op belangrijke situatie-
afhankelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld in de familie, op school of op het werk) 
die zij hadden ervaren in de kindertijd en adolescentie. De resultaten toonden aan 
dat er 2456 gevallen van coronaire hartziekte hadden plaatsgevonden na 38 jaar 
follow-up (van 1971 tot 2009). We vonden dat mannen met slechte emotieregulatie-
vaardigheden een verhoogd risico hadden op coronaire hartziekten (hazard ratio 
[HR] 1,31, 95% BI 1,18-1,45), na correctie voor SES op kinderleeftijd, angst, 
depressie, en familiaire belasting voor coronaire hartziekte. Volledige correctie 
voor aan levensstijl geassocieerde factoren, zoals roken, verzwakte de HR tot  1,08 
(95% BI 0,97-1,21). In gestratificeerde analyses bleek dat de volledig gecorrigeerde 
HR verhoogd bleef bij de mannen met slechte emotieregulatie-vaardigheden én 
een familiaire belasting voor coronaire hartziekte (HR 1,49, 95% BI 1,11-2,01). 
We concludeerden dat slechte emotieregulatie-vaardigheden geassocieerd zijn 
met coronaire hartziekten, voornamelijk via de invloed van leefstijlfactoren. 
Mediatoren van de gevonden associatie waren roken, opleidingsniveau en 
lichamelijke conditie (‘cardiorespiratory fitness’). Bij mannen met een familiaire 
belasting voor coronaire hartziekten werd ook een directe associatie gevonden 
tussen slechte emotieregulatie-vaardigheden en een hoger risico op coronaire 
hartziekten.
 Ten slotte biedt hoofdstuk 7 een bespreking van de belangrijkste bevindingen 
van dit proefschrift. Uit onze resultaten volgt dat de gecombineerde biologische 
en sociale risico’s van matig te vroeg geboren kinderen met een lage SES vertaald 
worden in een substantieel hoger risico op ontwikkelingsachterstand en gedrags- 
en emotionele problemen. Dit betekent dat er meer aandacht nodig is voor deze 
problematiek in de relatief grote groep van matig prematuur geboren kinderen 
met een lage SES. Ten aanzien van deze implicatie lijkt het gewenst om de 
huidige multidisciplinaire richtlijn met betrekking tot de vroegtijdige opsporing 
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van ontwikkelingsstoornissen en psychosociale problemen bij te vroeg geboren 
kinderen aan te scherpen. Het is belangrijk dat professionals weten welke 
kinderen het meeste risico lopen, omdat de meerderheid van de matig prematuur 
geboren kinderen, ongeveer 80% tot 90%, geen signifi cante ontwikkelings- of 
psychosociale problemen heeft . Bovendien is er meer aandacht nodig voor het 
frequent voorkomen gedrags- en emotionele problemen bij matig te vroeg geboren 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
 Onze bevindingen geven ook meer inzicht in de mechanismen waardoor matige 
vroeggeboorte en lage SES kunnen leiden tot ontwikkelings- en gedragsproblemen 
en waardoor emotieregulatie-vaardigheden de gezondheid op de lange termijn 
kunnen beïnvloeden. Echter, nader onderzoek is nodig om deze mechanismen te 
verhelderen en om de consequenties voor de klinische zorg van de resultaten uit dit 
proefschrift  duidelijker te krijgen. Vervolgonderzoek kan zich bijvoorbeeld richten 
op een beter begrip van: 1) de samenhang tussen prenatale maternale stress, lage 
SES, vroeggeboorte en ontwikkelings- en gedragsproblemen, 2) de eff ectiviteit van 
vroegtijdige interventies bij matig te vroeg geboren kinderen met een lage SES 
en/of met meerdere ontwikkelings- en gedragsproblemen, 3) de pathofysiologie 
van de specifi eke ontwikkelingsproblemen die worden gezien bij matig te vroeg 
geboren en lage SES kinderen, en 4) verklaringen voor de samenhang tussen 
emotieregulatie-vaardigheden van kinderen, aff ectieve stoornissen en coronaire 
hartziekten. Samenvattend laat dit proefschrift  zien dat matige vroeggeboorte en 
lage SES gecombineerd substantiële eff ecten hebben op ontwikkelingsachterstand 
en gedrags- en emotionele problemen op 4-jarige leeft ijd en dat vroeg verworven 
sociaal-emotionele competenties bevorderend kunnen zijn voor de latere 
cardiovasculaire gezondheid.
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Zonder de medewerking en steun van velen zou dit proefschrift nooit geschreven 
zijn. Graag wil ik iedereen bedanken die op enige manier betrokken is geweest bij 
het onderzoek. Enkelen wil ik hier in het bijzonder noemen.

Om te beginnen de ouders en kinderen die deelnamen aan LOLLIPOP, in 
Nederland bekend als het Pinkeltje onderzoek. Fantastisch dat zovelen bereid 
waren om mee te doen! Verder ben ik de jeugdartsen en alle andere medewerkers, 
die geheel belangeloos meewerkten aan het opzetten van deze studie, veel dank 
verschuldigd. Zonder jullie inzet was het Pinkeltje onderzoek nooit van de grond 
gekomen.

Dan allereerst dank aan mijn promotoren, Prof. dr. S.A. Reijneveld en Prof. dr. 
A.F. Bos. Beste Menno, als ik het mij goed herinner, maakten wij kennis in februari 
2010 en lag er eind mei 2010 een MD/PhD aanvraag en een compleet nieuw 
artikel klaar. Wat mij betreft kenmerkend voor de verdere efficiënte en prettige 
samenwerking. Bij het schrijven van de artikelen stimuleerden jouw commentaren 
mij altijd om nog net even dat onderste uit de kan te halen, als ik er eerlijk gezegd 
soms wel even klaar mee was. Ik ben je erg dankbaar dat ik zoveel van jou heb 
kunnen leren op het gebied van preventieonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. 
Beste Arie, al snel ‘schoof ’ jij mij door naar de afdeling sociale geneeskunde. Ik 
kwam bij jou via Jorien, legde uit wat ik wilde doen en zo geschiedde. Tijdens 
het promotietraject zijn jouw vakkennis en ervaring zeer waardevol gebleken. Ik 
had me geen betere 2e promotor kunnen wensen. Hoewel er hard gewerkt moest 
worden – het is tenslotte een MD en PhD ineen – was er ook regelmatig aanleiding 
om te lachen tijdens de besprekingen, wat ik zeker heb gewaardeerd! Bedankt 
Menno en Arie voor de inspirerende tijd die ik als promovenda onder jullie hoede 
heb mogen doorbrengen.

Dr. A.F. de Winter, mijn copromotor, wil ik vervolgens ook bedanken. Beste Andrea, 
dankzij jou is mijn kennis op het vakgebied van de epidemiologie naar een hoger 
niveau getild. Ik herinner mij nog goed hoe jij uitlegde hoe ik naar relaties tussen 
bepaalde factoren moest kijken. Mede op advies van jou heb ik een intensieve 
cursusweek epidemiologie gevolgd, in het Rolduc klooster in Kerkrade. Dit is een 
erg goede basis geweest voor mijn verdere wetenschappelijke denkwijze. Verder 
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heb ik jouw kritische kijk op de data en artikelen altijd erg gewaardeerd (soms 
niet direct maar bij voortschrijdend inzicht zeker!). Je liet mij vaak kennismaken 
met nog weer andere invalshoeken, die de artikelen ten goede kwamen. Bedankt 
daarvoor!

Dr. J.M. Kerstjens, coauteur en drijvende kracht achter het Pinkeltje onderzoek. 
Beste Jorien, via jou ben ik betrokken geraakt bij dit onderzoek. Ik reageerde op 
jouw onderzoeksvoorstel voor een stage wetenschap dat op de website van de JSM 
stond. Je enthousiasme over het project werkte zeer aanstekelijk! Het heeft  ook 
zeker een positief eff ect gehad op mijn motivatie voor het schrijven van de MD/
PhD aanvraag. Ook gaf je mij begin 2010 de voorzet tot het onderwerp van dit 
proefschrift . Ten slotte heb ik altijd genoten van de inspirerende gesprekken met 
jou, die ons altijd weer op veel nieuwe onderzoeksplannen brachten. Bedankt voor 
de fi jne samenwerking de afgelopen jaren.

Dr. D. Falkstedt and Prof. dr. I. Janszky, main supervisors of my research project 
in Stockholm. Dear Daniel, dear Imre, it was wonderful to collaborate with you. 
I have learned a lot from you both, from your useful questions, comments, and 
suggestions. For me it is almost unbelievable how everyone of us, including 
Menno, worked together on this project, and how everything fi t together. You were 
great supervisors! Daniel, you have been a real mentor to me during my research 
period in Stockholm. Tack så mycket!

De leden van de leescommissie, Prof. dr. K. Hoppenbrouwers, Prof. dr. J.B. van 
Goudoever en Prof. dr. P. de Jonge wil ik hartelijk danken voor het kritisch 
doorlezen en beoordelen van het proefschrift . 

Programmagroep JSM, MD/PhD commissie, bedankt voor het mogelijk maken 
van dit speciale promotietraject. Het was op mijn lijf geschreven en ik heb er 
volledig mijn eigen invulling aan kunnen geven.

Alle collega’s van de afdelingen gezondheidswetenschappen en neonatologie 
in het UMCG, bedankt voor de leuke tijd op het werk en voor de gezelligheid, 
onder andere bij de koffi  etafel en bij congresbezoeken. Speciale dank aan mijn 
kamergenoten door de jaren heen met wie ik, ondanks het vrij ‘onrustige’ bestaan 
van een MD/PhD-er, een leuke tijd heb gehad en met wie ik heb kunnen sparren 
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over van allerlei dingen die promovendi kunnen frustreren. Dear Astri and beste 
Karin, thank you for the best company during the final part of my PhD project. I 
wish you good luck finishing your theses! Ten slotte, Tjitske, bedankt voor de fijne, 
relativerende gesprekken tijdens de lunch of bij een kop koffie. 

Colleagues at Karolinska Institutet, Stockholm, ‘tack så mycket’ for your hospitality 
and for an unforgettable time. Professor Allebeck, thank you that you gave me the 
opportunity to gain research experience at your department. Dear Sara, thank you 
for being a wonderful roommate, for all inspiring conversations and shared silences, 
and for showing me some of the nice (cultural) things Stockholm has to offer, not to 
forget the jazz-evenings. Stockholm really became like my second home! 

Vervolgens wil ik graag de sponsors bedanken die de onderzoeksperiode in 
Stockholm mede mogelijk gemaakt hebben: de Fundatie van de Vrijvrouwe van 
Renswoude te ’s-Gravenhage en de dr. L.A. Buma Stichting te Sneek. Dankzij deze 
fondsen, en tevens een bijdrage van de Graduate School of Medical Sciences, heb 
ik mij zorgeloos op het onderzoek kunnen richten.

Titia van Wulfften-Palthe, mijn hartelijke dank voor de nauwkeurige correcties 
van het Engels, die je waar nodig snel, adequaat en met vakkennis toelichtte. 

Kirsten, Nienke en Jorijn, als paranimfen staan jullie letterlijk en figuurlijk aan 
mijn zijde. Bedankt voor alle steun en begrip, en vooral ook voor het hebben van 
een leuke tijd buiten de studie en het onderzoek om. Ook zeker dankzij jullie is dit 
resultaat er nu. 

Anne-Sophie, bedankt voor je onvoorwaardelijke vriendschap, steun, interesse en 
de fijne tijd in Emmen! 

Dear Marian, in whatever part of the world you are, it feels like you are always 
near. Thank you for your loving support and for being my friend, in Stockholm 
and thereafter.

Lieve heit, mem, Teake, Sjoukje (& Niek) en Jan-Douwe, jullie zijn mijn thuis. 
Daar zijn geen woorden voor. Beppe Feikje en beppe Roelofje, wat is het mooi om 
zo’n goede band met jullie te hebben! Bedankt dat jullie altijd belangstellend waren 
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over mijn studie en het onderzoek. Ik hoop dat jullie allebei bij de verdediging van 
het proefschrift  aanwezig kunnen zijn. 

Andere familieleden, vrienden en belangstellenden, bedankt voor jullie interesse! 

Clelia en Jan-Egbert, jullie zijn als een tweede familie en vormen een grote bron 
van liefde en steun, dank daarvoor.
 
En tot slot, Michele-Freerk. Op een onverwachts moment troff en wij elkaar in 
Emmen en sindsdien kan ik mij een leven zonder jou niet meer voorstellen. Grazie 
per l’amore incondizionato e il sostegno che mi date. Ti amo, mille baci!
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