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Stellingen behorende bij het proefschrift

Maternal characteristics and offspring’s cardiometabolic profile

1. Vergeleken met vrouwen met een normaal gewicht, hebben vrouwen met overgewicht voor 
de zwangerschap een ongunstiger lipidenprofiel aan het begin van de zwangerschap en – 
onafhankelijk daarvan – een hogere bloeddruk gedurende de zwangerschap. (dit proefschrift)

2. Kinderen van moeders met overgewicht voor de zwangerschap, of met een ongunstig 
lipidenprofiel aan het begin van de zwangerschap, hebben een relatief ongunstig 
cardiometabool profiel op 5-6 jarige leeftijd. (dit proefschrift)

3. Kinderen van moeders met overgewicht groeien sneller, maar deze versnelde groei medieert 
het verband tussen maternaal overgewicht en een ongunstig cardiometabool profiel op 5-6 
jarige leeftijd niet. (dit proefschrift)

4. Europese en niet-Europese kinderen groeien op een vergelijkbare manier naar overgewicht 
op 5-6 jarige leeftijd. (dit proefschrift)

5. Overgewicht van moeders voor de zwangerschap lijkt meisjes meer te benadelen dan 
jongens. (dit proefschrift)

6. Kinderen die zowel aan vaders als moeders kant een familiegeschiedenis van diabetes 
hebben, hebben op 5-6 jarige leeftijd een slechtere glucosehuishouding dan kinderen zonder 
familie met diabetes of slechts aan een kant van de familie. (dit proefschrift)

7. Het is moeilijk om vrouwen voor de eerste zwangerschap te bereiken en interventies te 
starten om hun leefstijl te verbeteren. Postpartum interventies die vrouwen begeleiden tot 
de volgende zwangerschap zouden een unieke strategie zijn om preconceptiezorg toe te 
passen. (naar Prof. Dr. Annick Bogaerts BMC Pregnancy and Childbirth. 2017)

8. Het voordeel van een groot cohort is dat kleine, willekeurige, onzuiverheden in je data weinig 
impact hebben op je conclusies. (vrij naar Dr. Tanja Vrijkotte)

9. The hand that rocks the cradle rules the world. (William Ross Wallace)

10. Smiling is infectious, you catch it like the flu, ... , so start an epidemic and get the world 
infected. (author unknown)

Adriëtte Oostvogels, 8 november 2017


