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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Fetal Growth Restriction
Prenatal predictors of neonatal and late functional outcome

1. Nieuwe technieken kunnen bijdragen aan de detectie van subtiele 
groeirestrictie, maar kunnen tevens tijdrovend zijn. Dit proefschrift

2. Indien brain sparing vlak voor de geboorte aanwezig is in de groeivertraagde 
foetus, dan kan dit mechanisme voortduren tot drie dagen na de geboorte. Dit 
proefschrift

3. Doppler parameters die indicatief zijn voor foetale groeivertraging, zijn 
geassocieerd met de kwaliteit van general movements een week na de 
geboorte, maar niet drie maanden post term. Dit proefschrift

4. Vroeggeboorte voor de 32e week draagt meer bij aan verminderd functioneren 
op schoolleeftijd dan de diagnose small for gestational age. Dit proefschrift

5. Kinderen met matige vroeggeboorte die small for gestational age zijn, hebben 
een groter risico op afwijkende test scores voor aandacht. Dit proefschrift

6. Foetale groei kan alleen goed gemonitord worden als de zwangerschapsduur 
juist bepaald is.

7. Dat geeuwen aanstekelijk is, bewijst het beoordelen van video opnamen van 
pasgeborenen.

8. Een mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest.

9. Een weloverwogen keuze is een juiste keuze. Klaas Tanis en Mintsje Tanis-Nauta

10. Only dull people are brilliant at breakfast. Oscar Wilde

Jozien C. Tanis
9 december 2015


