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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Growth of Preterm-born Children 

1. Groei bij vroeggeboren kinderen is afhankelijk van de zwangerschapsduur en 

het geboortegewicht (dit proefschrift). 

2. Vroeggeboorte zorgt voor een kortdurende inhaalgroei die de groeiachter

stand vanwege de vroeggeboorte gedeeltelijk compenseert (dit proefschrift). 

3. De groep kinderen met een groeivertraging op de lange termijn bestaat 

uit kinderen met een laag-, normaal-, of hoog geboortegewicht voor de 

zwangerschapsduur en niet alleen uit kinderen met een groeivertraging bij 

de geboorte (dit proefschrift). 

4. Het volgen van groei en het interpreteren van de bevindingen kan vereen

voudigd warden als men de geboortegewichtgroep bepaalt en meeneemt in 

de conclusie (dit proefschrift). 

5. De in dit proefschrift gepresenteerde groeidiagrammen bieden op dit mo

ment de beste leidraad voor het volgen van groei bij vroeggeboren kinderen 

geboren in de westerse wereld (dit proefschrift). 

6. Het risico voor ontwikkelingsachterstanden op de leeftijd van 4 jaar lijkt 

gerelateerd te zijn aan het geboortegewicht van vroeggeboren kinderen (dit 

proefschrift). 

7. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (Einstein). 

8. Kinderen groeien met sprongen, vooral die van de bovenburen (Van Broeck

hoven). 

9. Het geduld van een moeder is als tandpasta. Hoeveel je er ook van gebruikt, 

er is altijd nog een beetje over (Saores). 

10. Voor ik kinderen kreeg had ik drie theorieen over het opvoeden van kin

deren. Nu heb ik drie kinderen en geen enkele theorie (vrij naar Wilmot). 

11. Well behaved women rarely make history (Thatcher). 
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