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1.. In de praktijk van het borstvoeding geven zijn opleiding, pariteit en moedertaal 
dee meest bepalende factoren (dit proefschrift). 

2.. Het stoppen met borstvoeding geven in de eerste levensweken van de baby 
opp grond van lichamelijke klachten van de moeder kan bij snelle en goede 
begeleidingg voorkomen worden. Vanuit de verloskundige zorg zou hierop 
geanticipeerdd kunnen worden (dit proefschrift). 

3.. Ten onrechte wordt door ouders en consultatiebureaumedewerkers bij een 
vertragingg in het ontlastingspatroon van jonge zuigelingen obstipatie 
verondersteld.. Dit leidt onnodig tot het stoppen met borstvoeding (dit 
proefschrift). . 

4.. Bij een gedegen vermoeden op koemelkovergevoeligheid, waarbij na 
eliminatiee een duidelijke, niet vluchtige, verbetering in de gezondheidstoestand 
vann de zuigeling is opgetreden, kan de belasting gezien het in de regel 
voorbijgaandee karakter van de overgevoeligheid en de kindonvriendelijkheid 
vann het belasten beter rond de leeftijd van 1 jaar plaatsvinden dan na 4 weken. 

5.. De geconstateerde toename in gewicht op de leeftijd van 4 maanden in 
vergelijkingg met eerdere studies duidt op het ontstaan van overgewicht. 
Voedingsadviseringg in de eerste levensmaanden blijft alleen al om deze reden 
noodzakelijk. . 

6.. Het geven van moedermelk in combinatie met flesvoeding moet, bij een goede 
gewichtstoenamee op moedermelk alleen, ontraden worden (dit proefschrift). 

7.. Het eeuwenoude gezegde dat "spijers dijers zijn" kon in dit proefschrift niet 
wordenn vastgesteld. 

8.. Wachtlijsten in de jeugdhulpverlening maken dat bij vermoeden van 
kindermishandelingg in de jeugdgezondheidszorg momenteel niet tijdig en in 
voldoendee mate zorg gegeven kan worden. Mishandeling van kinderen duurt 
zoo te lang voort. 

9.. Het van Wiechen onderzoek is te beschouwen als de groeicurve voor 
ontwikkeling.. Het is momenteel de enig zinnige methode om de ontwikkeling 
vann kinderen in het basistakenpakket systematisch te volgen. 

10.. Gezondheidszorg aan 'illegale' kinderen is legaal. 

11.. Het recht op een koffie- en theepauze moet ook voor consultatiebureauartsen 
gelden. . 
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