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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Data quality and methodology in studies on maternal medication use in relation to congenital anomalies 
1. Om mogelijke teratogene effecten van medicijnen te detecteren, is het 

continu monitoren van aangeboren afwijkingen en medicijngebruik tijdens 
deze zwangerschappen cruciaal. (dit proefschrift)  

2. Het EUROmediCAT-project (waarin data van verschillende registraties van 
aangeboren afwijkingen wordt gecombineerd en verrijkt wordt met data van 
databases van zorgverleners) kan als basis dienen voor verder onderzoek naar 
veiligheid van medicijngebruik tijdens de zwangerschap. (dit proefschrift) 

3. Door technische ontwikkelingen, zoals nieuwe signaaldetectiemethoden en 
het gemakkelijker linken van databronnen, wordt post-marketing 
surveillance naar teratogene effecten van medicatiegebruik tijdens de 
zwangerschap eenvoudiger en nauwkeuriger. (dit proefschrift) 

4. Bij het onderzoek naar selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) in 
relatie tot aangeboren afwijkingen is het noodzakelijk om ook de 
prescriptiedata als bron te gebruiken. (dit proefschrift) 

5. Replicatiestudies geven extra power en zijn daarom zinvol. (dit proefschrift) 
6. Door meer kennis te verzamelen over processen die een rol spelen bij het 

ontstaan van aangeboren afwijkingen (zoals bij het gebruik van medicijnen 
door de moeder), kunnen adviezen ontwikkeld worden die uiteindelijk tot 
meer gezonde zwangerschapsuitkomsten leiden.  

7. Aangezien het laten invullen van de ‘conflicts of interest - forms’ door alle 
auteurs veel tijd kost, zouden wetenschappelijke tijdschriften het niet langer 
verplicht moeten stellen om deze formulieren al toe te voegen, voordat er 
duidelijkheid is of het manuscript geaccepteerd is. 

8. “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van 
plan te leven.” Albert Einstein 

9. “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together” Keniaans 
gezegde 

10. “Als je denkt dat alles tegen zit, denk dan nog eens opnieuw” lunch room 
Elmer’s te Groningen  

Linda de Jonge Groningen, 2 maart 2016 


