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Stellingen behorende bij het proefschrift
Stability of development and behavior of preterm children

1. Problemen met gedrag en ontwikkeling zijn niet stabiel rond het eerste schooljaar, zeker niet 
bij prematuur geboren kinderen. (Dit proefschrift)

2. Problemen met ontwikkeling en gedrag vóór schoolleeftijd verdwijnen frequent na het starten 
met school, zowel bij prematuur geboren als op tijd geboren kinderen. (Dit proefschrift) 

3. Aandacht voor de sociale omgeving waarin prematuur geboren kinderen opgroeien 
binnen onderwijs en zorg is essentieel, omdat dit samenhangt met het hebben van 
ontwikkelingsproblemen die persisteren en ontstaan rond het eerste schooljaar. 

(Dit proefschrift)

4. Problemen bij matige en late prematuren persisteren of verdwijnen vaker dan bij op tijd 
geboren kinderen, terwijl problemen bij vroege prematuren vaker persisteren of ontstaan. 
(Dit proefschrift)

5. Matige en late prematuren verschillen niet zozeer van op tijd geboren kinderen in de algehele 
ontwikkeling, maar meer op specifieke domeinen. (Dit proefschrift)

6. De Ages and Stages Questionnaire is een kwalitatief goed instrument om te bepalen welke 
kinderen een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen hebben, daarom zou gebruik van 
dit instrument serieus overwogen moeten worden in onder andere de jeugdgezondheidszorg. 
(Dit proefschrift)

7. Mogelijk is het executief functioneren van matige en late prematuren in de adolescentie 
grotendeels vergelijkbaar met dat van op tijd geboren kinderen. (Dit proefschrift)

8. Pas op de jeugd. Je weet niet hoe ze zich ontwikkelen zal. (Confucius)

9. Intellectuele groei dient te beginnen bij de geboorte en eindigt pas bij de dood. (Albert Einstein)

10. We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, maar we worden oud omdat we stoppen 
met spelen. (George Bernard Shaw, Lift in het Brug-gebouw van het UMCG)

11. Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons “het universum” genoemd wordt. Onze 
taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de 
gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden. (Albert Einstein) 

12. Kijk altijd naar de zonnige kant van het leven. (Monthy Python)

13. Als er tegenwind is fiets ik gewoon wat harder. (Jan Peter Balkenende)

14. Verbeteringen komen niet alleen door te kijken wat nog beter kan maar ook door stil te staan 
bij wat al goed gaat.


