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Stellingen behorend bij het proefschrift

Hypertensive disorders in pre-term pregnancy: 
Management and long-term consequences

 1. De uteriene omgeving waarin een kind zich ontwikkelt bepaalt de 
gezondheid van dit kind op latere leeftijd. (dit proefschrift) 

 2. Het risico op herhaling van een vroeggeboorte als gevolg van een 
hypertensieve aandoening is aanzienlijk, maar lager dan aanvankelijk werd 
gedacht. (dit proefschrift)

 3. Hypertensieve aandoeningen van de moeder lijken te beschermen tegen 
respiratoire morbiditeit bij de neonaat. (dit proefschrift)

 4. Het voorspellen of voorkomen van preeclampsie is ondanks jaren van 
onderzoek vrijwel niet mogelijk. (dit proefschrift)

 5. Alleen al het uitvoeren van de HYPITAT-II trial in Nederland, zonder weet 
van de resultaten, zal de zorg rondom de hypertensieve patiënt in de laat 
pre-terme periode in Nederland verbeteren.

 6. Het verkrijgen van subsidie voor studies zoals de HYPITAT-II trial kost meer 
volharding dan het uitvoeren van het gehele onderzoek zelf.

 7. Afleren is soms moeilijker dan aanleren, net zoals de stap van individueel 
onderzoek naar participatie in multicentrisch onderzoek. 

 8. Grote multicentrische trials leiden tot een individueel patiëntadvies. 

 9. Wetenschappelijk vorming is essentieel in een opleiding tot specialist.

 10. Preconceptie geneeskunde wordt het belangrijkste therapeutische middel 
van een obstetricus voor een gezonde moeder en een gezond kind.

 11. De belangrijkste dingen in ons leven zijn geen dingen. 

Josje Langenveld, 9 november 2011


