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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

 

Moderate prematurity, socioeconomic status, and 

neurodevelopment in early childhood 
A life course perspective 

 

 

1. Matig te vroeg geboren kinderen die opgroeien in gezinnen met een lage 

sociaaleconomische status verdienen extra aandacht in de preventieve 

jeugdgezondheidszorg. (dit proefschrift)  

 

2. Lage sociaaleconomische status en matige vroeggeboorte dragen elk afzonderlijk bij 

aan het risico op ontwikkelingsachterstand, in het bijzonder wanneer het gaat om 

achterstanden in fijne motoriek, communicatieve vaardigheden en zelfredzaamheid. 

(dit proefschrift) 

 

3. Bij matig te vroeg geboren kinderen is ontwikkelingsachterstand een belangrijk 

signaal om verder onderzoek te doen naar het bestaan van gedrags- en emotionele 

problemen. (dit proefschrift) 

 

4. Lage sociaaleconomische status en matige vroeggeboorte zijn betere voorspellers van 

gedrags- en emotionele problemen  bij meisjes dan bij jongens. (dit proefschrift) 

 

5. Ontwikkelingsproblemen zijn uitdagingen die een groot beroep doen op het 

aanpassings- en zelfreguleringsvermogen van een individu, twee kenmerken van 

chronische gezondheid. (gebaseerd op Huber et al. BMJ, 2011) 

 

6. Beperkte emotieregulatie-vaardigheden bij jeugdigen voorspellen vroegtijdig 

overlijden aan coronaire hartziekte, in ieder geval bij mannen die familiair een hoger 

risico hierop hebben. (dit proefschrift) 

 

7. De neurologische ontwikkeling in het eerste levensjaar is sneller dan 4G. (gebaseerd 

op Holland et al. JAMA, 2014) 

 

8. De wetenschap kan een verklaring bieden, maar ze kan je niet genezen. (Freud) 

 

9. Het combineren van coschappen met promotieonderzoek lijkt in vele opzichten op het 

beoefenen van topsport. 

 

10. It is your reaction to adversity, not the adversity itself, that determines how your life’s 

story will develop. (Dieter F. Uchtdorf) 

 
 

Marieke R. Potijk,  

mei 2015 


