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Behorend bij het proefschrift  
 
Short Children Born Small for  
Gestational Age (SGA)  
 
Adrenarche, pubarche, gonadal function, pubertal  
development, food intake, quality of life and  
 
effects of growth hormone treatment  
 
 



 
1. De incidentie van premature pubarche onder te  
kleine kinderen die bij de geboorte reeds te klein  
waren (SGA) is vergelijkbaar met de normale  
populatie. (Dit proefschrift)  
 
2. De leeftijd waarop de puberteit start en de duur  
van de puberteit is bij groeihormoon behandelde  
SGA kinderen gelijk aan die van kinderen met  
een normale geboortelengte en lengte. (Dit  
proefschrift)  
 
3. De normale serum Anti-Müllerian Hormoon spiegels  
van prepubertaire te kleine SGA meisjes en jong  
volwassen SGA vrouwen indiceert dat ze een  
normale ovariële follikelvoorraad hebben. (Dit  
proefschrift)  
 
4. De normale serum inhibine B spiegels van  
prepubertaire te kleine SGA jongens en jong  
volwassen SGA mannen indiceert dat ze een  
normaal aantal sertolicellen hebben. (Dit  
proefschrift)  
 
5. Om het effect van kleine lengte op de kwaliteit van  
leven te meten zijn specifieke vragenlijsten met  
betrekking tot lengte nodig. (Dit proefschrift)  
 
6. Target Height (“doellengte”) dient met grote  
terughoudendheid te worden gehanteerd indien  
één van de ouders een afwijkende lengte heeft op  
basis van een chromosomale afwijking, syndroom,  
chronische ziekte of SGA geboren zijn.  
 
7. Promoveren en meerdere jaren AGNIO-schap als  
voorwaarde voor een opleidingsplaats resulteren in  
een drastische afname van het aantal productieve  
specialistenjaren, mede omdat de opleiding  
daardoor naar een leeftijdsfase wordt verschoven  
waarin vrouwen door gezinsvorming vaker een  
langer durende parttime opleiding volgen.  
 
8. Omdat verzet tegen het moslimextremisme door  
niet-moslims vaak polariserend werkt, zou het  
verzet hiertegen meer van de moslims moeten  
komen.  
 
9. Ontwikkelingshulp is een farce wanneer de rijke  
landen wel gelden doneren maar tegelijkertijd de  
eigen markt beschermen voor goede producten uit  
de ontwikkelingslanden.  
 
10. De stelling: “Het voordeel van het met potlood  
schrijven van een manuscript valt niet uit te  
vlakken” is geschiedenis, tegenwoordig valt het  
voordeel van het werken met een computer  
namelijk niet meer te deleten. (Zie stelling 16  



proefschrift Boonstra H. 1987)  
 
11. Promoveren tijdens een zwangerschapsverlof is een  
bevalling op zich.  
 
 



 
 
 


