
Stellingen behorende bij het proefschrift 

Early-pregnancy Glucose Metabolism and Childhood Health 

1. Hogere maternale glucosewaarden tijdens de vroege zwangerschap zijn geassocieerd met 

een suboptimaal glucosemetabolisme op de kinderleeftijd. (dit proefschrift) 

2. Kinderen die blootgesteld zijn aan hogere maternale glucosewaarden tijdens de 

zwangerschap, zelfs nog onder de drempelwaarde voor de diagnose van diabetes, hebben 

structurele cardiale veranderingen. (dit proefschrift) 

3. Een voedingspatroon met een lage glycemische index tijdens de zwangerschap onder 

vrouwen met overgewicht of obesitas is geassocieerd met verminderd buikvet bij hun 

kinderen. (dit proefschrift) 

4. Bij vrouwen met overgewicht of obesitas kan de voorspelling van een te hoog 

geboortegewicht van de neonaat worden verbeterd door gebruik te maken van informatie 

over maternale metabolieten in de vroege zwangerschap. (dit proefschrift) 

5. Maternale karakteristieken die al bekend zijn voor de zwangerschap kunnen bijdragen aan de 

vroege identificatie van vrouwen met een verhoogd risico op geboortecomplicaties. (dit 

proefschrift) 

6. Voor de verbetering van perinatale uitkomsten is een integrale aanpak met samenwerking 

tussen gemeentes, zorginstanties en het publieke domein noodzakelijk. (Kamerbrief 2019,  

Drs. Tamara van Ark, Minister van Medische Zorg en Sport) 

7. De invloed van sociaaleconomisch ongelijkheid op het risico op hart- en vaatziekten 

benadrukt dat zorg niet alleen een medische-, maar ook een sociale kwestie is. 

8. Om de vertaling van onderzoek naar beleid te verbeteren, moet er meer focus liggen op het 

opleiden van onderzoekers tot generalisten in plaats van specialisten. 

9. Wetenschap gaat over hetgeen wij nog niet weten. Het moet gebaseerd zijn op 

nieuwsgierigheid in plaats van politieke of economische motieven. (Eveline Crone, NRC 

Handelsblad, 4 juni 2021) 

10. Why not be bold and declare The Netherlands as a living laboratory for the world? (Louise O. 

Fresco, 'Bridging the gap between sciences and society', 2 september 2014) 

11. Wees gerust. Wie eenmaal een drang naar het schone heeft gekend zal nooit tot 

alledaagsheid vervallen. En dat is toch ook al iets. (Willem Elsschot, 1959) 
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