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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Gestational diabetes mellitus: diagnosis and outcome
Need for a revision of the Dutch perspective?

1.	 Ondanks	actieve	screening	en	behandeling	van	zwangerschapsdiabetes	krijgen	veel	vrouwen	met	
deze	aandoening	nog	altijd	een	te	zwaar	kind.	(dit	proefschrift)

2.	 De	nuchtere	glucosewaarde	voorspelt	beter	het	gebruik	van	insuline	therapie	bij	zwangerschapsdia-
betes	dan	de	post-glucosetolerantietest.	(dit	proefschrift)

3.	 Vrouwen	 met	 een	 doorgemaakte	 zwangerschapsdiabetes	 hebben	 vaak	 geen	 gezonde	 levensstijl,	
daarom	is	verbetering	van	de	lange-termijn	nazorg	van	belang.	(dit	proefschrift)

4.	 Vrouwen	getest	op	zwangerschapsdiabetes	met	een	nuchtere	glucosewaarde	≥5,1	mmol/l	hebben	
vaker	obesitas	en	 inderdaad	slechte	zwangerschapsuitkomsten	vergeleken	met	vrouwen	met	een	
normale	OGTT	(nuchter	<5,1	en	na	2-uur	<7,8	mmol/l).	(dit	proefschrift)

5.	 De	diagnostische	criteria	voor	zwangerschapsdiabetes	van	de	huidige	Nederlandse	richtlijn	moeten	
hoognodig	worden	aangepast.	(dit	proefschrift)

6.	 Vrouwen	 met	 een	 risicofactor	 voor	 zwangerschapsdiabetes	 maar	 écht	 normale	 glucose	 tolerantie	
hebben	toch	een	verhoogde	kans	op	een	te	zwaar	kind.	(dit	proefschrift)

7.	 Studies	naar	de	mogelijke	voor-	en	nadelen	van	sterke	koolhydraatbeperking	bij	vrouwen	met	zwan-
gerschapsdiabetes	zijn	broodnodig.	(dit	proefschrift)

8.	 Kinderen	van	moeders	met	stijgende	bloedglucosewaarden	tijdens	de	zwangerschap	hebben	een	
verhoogd	risico	op	abnormale	glucose	tolerantie,	obesitas	en	hypertensie	in	de	vroege	kinderjaren	
vergeleken	 met	 kinderen	 van	 moeders	 met	 normale	 glucose	 tolerantie	 tijdens	 de	 zwangerschap.	
(Tam	et	al.,	Diabetes	Care	2017)

9.	 Centrale	aansturing	van	postpartum	screening	bij	vrouwen	met	doorgemaakte	zwangerschapsdia-
betes	kent	hoge	adherentie	en	levert	betrouwbare	gegevens	over	toekomstig	ontstaan	van	type	2	
diabetes.	(Benhalima	et	al.,	Int	J	Endocrinol	2017)

10.	 Zwangere	vrouwen	dienen	nimmer	voor	twee	te	eten.

11.	 Als	je	denkt	dat	alles	tegenzit,	denk	dan	nog	eens	na.

12.	 Angst	is	maar	voor	even,	spijt	is	voor	altijd.	(Daniël	Lohues)


