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Severe early-onset hypertensive 
disorders of pregnancy: 

a twelve year pediatric follow-up

STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

Fenny Beukers
Amsterdam, 14 november 2018

1. Kinderen geboren na vroege en ernstige hypertensieve aandoeningen in de 

zwangerschap zijn op 12.5 jarige leeftijd niet meer te onderscheiden van Nederlandse 

referentiewaarden wat betreft lengte, gewicht en puberteitskenmerken. Dit 

proefschrift.

2. Overgewicht en obesitas bij de moeder is een risicofactor voor een hogere 

bloeddruk bij 12.5 jarige kinderen geboren na vroege en ernstige hypertensieve 

aandoeningen in de zwangerschap. Dit proefschrift

3. Op 12.5 jarige leeftijd zijn de cognitieve functies van kinderen geboren na vroege 

en ernstige hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap vergelijkbaar met die 

van leeftijdsgenootjes geboren na een normale zwangerschap en met Nederlandse 

prevalentiecijfers. Dit proefschrift

4. Ouders van kinderen geboren na vroege en ernstige hypertensieve aandoeningen 

in de zwangerschap rapporteren op 12.5 jarige leeftijd meer gedragsproblemen bij 

hun kind dan ouders van leeftijdsgenootjes geboren na een normale zwangerschap. 

Dit proefschrift

5. Vroege interventies voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen 

geboren na vroege en ernstige hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 

zouden zich ook moeten richten op de psychologische stress bij de moeder na de 

bevalling. Dit proefschrift

6. De consulttijd van tien minuten beperkt een huisarts in het leveren van goede zorg 

aan patiënten.

7. De huisarts is een specialist en de specialiteit van de Nederlandse gezondheidszorg. 

8. Kijk niet alleen naar welk vakgebied je interessant vindt, maar kijk ook bij welke 

mensen je je prettig voelt. Naar Yvo Smulders

9. Als je in je geest investeert, word je lichaam vanzelf beter beheerd. Midas Dekkers

10. Muziek is een ultieme vorm van verrijking. Erik Scherder

11. If you saw a movie that was like real life, you’d be like, “What the hell was that 

movie about? It was really all over the place.” Life doesn’t make narrative sense. 

Crazy ex- girlfriend


