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Stellingen behorende bij het proefschrift:  

Data collection on risk factors in pregnancy. 

 

1. Aangezien verreweg de meeste vrouwen al voor hun zwangerschap 

gehoord hebben over het belang van het gebruik van foliumzuur zal het 

percentage vrouwen dat op tijd begint met het slikken van foliumzuur niet 

veel meer kunnen stijgen. 

2. De voordelen van voedselverrijking met foliumzuur wegen op tegen de 

nadelen. 

3. Meer foliumzuur is niet altijd beter. 

4. Dit geldt ook voor het aantal onderzoeken waarvoor de medewerking 

wordt gevraagd van verloskundigen en/of zwangere vrouwen. De vele 

onderzoeken die gedaan worden lijken te leiden tot een zekere 

onderzoeks-moeheid en een verminderde bereidheid om mee te doen. 

5. Behandelaars zijn soms te voorzichtig als het gaat om medicijngebruik 

tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld in het geval van astmamedicijnen. 

Dit zorgt voor onnodige benauwdheidsklachten en onzekerheid en 

bezorgdheid bij zwangere vrouwen met astma. 

6. Ook al is bijna iedereen tegenwoordig online, het rekruteren van een 

representatieve groep zwangeren voor een online vragenlijst onderzoek, is 

nog niet zo eenvoudig. 

7. Het gebruik van een online vragenlijst als methode voor het verzamelen 

van gegevens voor epidemiologisch onderzoek is een van de vele 

mogelijkheden met eigen voor- en nadelen. 

8. Alhoewel kennis over risicofactoren tijdens de zwangerschap belangrijk 

is voor de preventie van negatieve zwangerschapsuitkomsten, is een 

zwangerschap niet maakbaar.  

9. Concepts that have proven useful in ordering things easily achieve such 

authority over us that we forget their earthly origins and accept them as 

unalterable givens (Albert Einstein).  

10. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer (Spreuken 1:7, NBV). 


