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Stellingen behorende bij het proefschrift

Medication use during pregnancy 
and atopic diseases in childhood

1. Case-sibling designs zijn een goede methode om de invloed van 
tijdonafhankelijke confounding te minimaliseren in zwangerschapsstudies 
(dit proefschrift). 

2. Om valide resultaten te behalen in een studie omtrent medicatie gebruik 
tijdens de zwangerschap en atopische aandoeningen in het kind zijn 
goede methoden en het juiste design essentieel (dit proefschrift). 

3. Prescriptiegegevens kunnen worden gebruikt om kinderen met een 
astmadiagnose te identificeren (dit proefschrift).

4. Het gebruik van maagzuurremmers tijdens de zwangerschap kan tot 
een verhoogd risico van atopische aandoeningen in het kind leiden (dit 
proefschrift).

5. Gebruik van antibiotica tijdens de zwangerschap kan tot een verhoogd 
risico van astma in het kind leiden (dit proefschrift)

6. Databases met apotheekgegevens bevatten waardevolle informatie voor 
observationele studies (dit proefschrift).  

7. Zorgverleners zouden de risicoperceptie van de zwangere patiënt in acht 
moeten nemen wanneer zij risico’s en voordelen van medicatie gebruik 
communiceren (dit proefschrift).  

8. Gedurende een promotieonderzoek zie je soms letterlijk en figuurlijk 
beren op de weg.

9. Stellingen bij een proefschrift zijn als een toegift bij een goed concert. 


