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1. Optimale (psychosociale) zorg voor de aanstaande moeder en het kind begint 

reeds voor de conceptie.  (dit proefschrift) 

  

2. Zorg voor vrouwen met psychosociale problemen rondom de zwangerschap 

verdient een multidisciplinaire aanpak, met als basis een goede samenwerking 

tussen verloskundige, gynaecoloog, psychiater, kinderarts en huisarts.  (dit 

proefschrift) 

 

3. Zowel de locatie van je wieg op de wereld als het soort (edel)metaal waarmee je 

als kind wordt gevoed hebben grote invloed op het welbevinden van je moeder.  

(dit proefschrift) 

 

4. Zowel persoonlijkheidstrekken als symptomen van angst en depressie hebben 

invloed op het al dan niet langdurig geven van borstvoeding.  (dit proefschrift) 

 

5. Cognitieve gedragstherapie tijdens de zwangerschap dient te worden 

afgeraden aan vrouwen met een angststoornis of een posttraumatische stress 

stoornis.  (dit proefschrift) 

 

6. Van het concert des levens krijgt niemand een program, maar een ouverture in 

majeur vergroot de kans op een vrolijke noot. 

 

7. De hedendaagse Nederlandse kleuter gebruikt tegenwoordig meer 

geavanceerde apparatuur dan de gemiddelde arts. 

 

 

8. Imagination is at least as important as knowledge. (naar Albert Einstein, 1919) 


