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1. De sterkste voorspeller van calmabisgebmik door de moeder voor en tijdens de 
zwangerschap is het cannabisgebmik van de biologische vader van het kind. (dit proefi-chrift) 

2. Vooral voor vrouwen die aangeven voorafgAand aan hun zwangerschap cannabis gebruikt te 
hebben en vrouwen die vragen over middelengebruik ,,'eigeren te beJntwoorden is naast het 
afnemen van wagenüjsten ook urineonderzoek geïndiceerd. (dit proeftchrift) 

3. Niet alleen langdurende cannabisblootstelling in de baarmoeder, maar ook kondurende 
cannabisblootstelling (alleen tijdens het eerste trimester), dr<lgen onafhankelijk bij aan 
verminderde foetale groei en een kleinere hoofdomtrek tot aan de geboorte. (dit proefschrift) 

4. De associatie tussen intra-uteriene blootstelling aan cannabis en het risico op 
(externaliserend) probleemgedrag bij meisjes Y;lll anderhalf jaar moet voor een belangrijk 
deel worden toegeschreven aan de sociaal economische en psychische problemen van de 
moeders. (dit proefschrift) 

5. Eén methode om het aandeel van de intra-uteriene blootstelling aan calmabis bij het ontstaan 
van probleemgedrag bij de kinderen te bepalen, is vaderlijk cannabisgebruik als vergelijking 
op te nemen in het onderzoek. Met deze methode bleek dat er aanwijzingen waren yoor 
effecten door intra-uteriene blootstelling: alleen cannabisgebruik van de moeder tijdens de 
zwangerschap was gerelateerd aan verminderde foetale groei en gedragsproblemen. (dit 
proeftcImft) 

6. Het rookverbod in de horeca, waardoor het roken van cannabis vermengd met tabak niet 
meer is toegestaan in coffeeshops biedt mogelijkheden om (ook) in Nederland onderzoek te 
doen naar het effect van cannabis zonder confounding door tabaksgebruik. 

7. Het gebruik van medicinale cannabis (mediwiet) blijkt niet alleen een effectief middel te zijn 
tegen misselijkheid en braken bij chemotherapie, maar ook bij misselijkheid en braken 
tijdens de zwangerschap. Echter, gezien de negatieve effecten van intra-uteriene 
cannabisblootstelling op het (ongeboren) kind is het gebruik hiervan niet aan te raden. 
(\ï'estfidl et al. 2009) 

8. In Nederland geldt een tendentie tot gedoogbelcid met betrekking tot riskante gedragingen: 
niet alleen voor het gebruik van cannabis, maar ook telefoneren op de fiets wordt gedoogd, 
ondanks de onderzoeksbeviuding dat telefoneren op de fiets schadelijk kan zijn. Dit komt 
mogelijk voort uit een nationale afkeer van betutteling. (rtlpport Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid, 2004) 

9. De ontwikkeling van het kind beïnvloedt de ontwikkeling van zijn ouders en het kind wordt 
op zijn beurt weer beïnvloed door de veranderingen die hij teweeg heeft gebracht. 
(fmnsrtdionrtl Mode!, SmnerojJ; 1975) 

10. Emoties ervaren we niet alleen met onze hersenen. 

11. The good times of today are the sad thoughts of tomorrow. (Bob Af(lrley) 


