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Stellingen proefschrift J Kerstjens 
 
Matig te vroeg geboren kinderen hebben meer kans op ontwikkelingsproblemen dan eerder werd 
gedacht en verdienen daarom meer geprotocolleerde follow-up van hun (vroege) ontwikkeling. 
(dit proefschrift) 
 
Niet de groep van de  veel te vroeg geboren kinderen maar de groep van  matig te vroeg geboren 
kinderen vormen de” burden of prematurity” wat betreft ontwikkelingsproblemen  
op de kleuterleeftijd. (dit proefschrift) 
 
Bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 25-36 weken is de relatie tussen afnemende 
zwangerschapsduur en kans op ontwikkelingsproblemen op de leeftijd van 4 jaar exponentieel. 
Iedere onderverdeling in subgroepen is daarom arbitrair. (dit proefschrift) 
 
Op de leeftijd van 7 jaar en gemeten met neuropsychologische testen hebben matig te vroeg 
geboren kinderen meer ontwikkelingsproblemen dan op tijd geboren kinderen. (dit proefschrift) 
 
Intra-uteriene groeivertraging, mannelijk geslacht, deel van een meerling zijn, en overgewicht van de 
moeder hangen samen met kans op ontwikkelingsproblemen bij matig te vroeg geboren kinderen. 
(dit proefschrift)  
 
Een lage glucose waarde na de geboorte hangt bij matig te vroeg geboren kinderen samen met  
een hogere kans op ontwikkelingsproblemen op de leeftijd van 4 jaar. (dit proefschrift) 
 
De 48-maanden versie van de Nederlandse Ages and Stages Questionnaire (ASQ) heeft uitstekende 
psychometrische eigenschappen, en kan van nut zijn bij het volgen van de ontwikkeling van risico 
groepen. (dit proefschrift) 
 
Het verdient aanbeveling om actieve behandeling van extreem vroeg geboren kinderen op de grens 
van de levensvatbaarheid te heroverwegen. De balans tussen mogelijke levenslange 
gezondheidswinst ten opzichte van mogelijke levenslange ernstige beperkingen blijft uitermate 
delicaat. De vraag is wat deze kinderen zelf zouden willen, als je hen dat zou kunnen vragen. 
 
De jeugdgezondheidszorg verdient respect voor haar inzet bij het verzamelen van gegevens  
voor wetenschappelijk onderzoek zoals Pinkeltje. 
 
Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. (Vivian Greene) 
 
Onderzoek doen is als het als het beklimmen van de Bibelebonse berg. (Pinkeltje en de  
Bibelebonse pap) 
 
It is good to have an end to journey toward; but it is the journey that matters, in the end.  
( Ursula Le Gun) 
 
 “wouldst thou”- so the helmsman answered “learn the secret of the sea? Only those who brave  
its dangers comprehend its mystery.” (The secrets of the sea, Henry Wadsworth Longfellow) 
 


