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Stellingen behorend bij het proefschrift  
 
Hemodynamics and maternal characteristics prior to hypertensive 
disorders of pregnancy 
 

1. Vrouwen, die later preëclampsie krijgen, hebben al vroeg in de 
zwangerschap een hogere bloeddruk dan vrouwen met een 
normotensieve zwangerschap. (dit proefschrift) 

 
2. De Mean Arterial Pressure is van alle bloeddrukparameters de beste 

voorspeller voor preëclampsie later in de zwangerschap. (dit 
proefschrift) 

 
3. De hyperbare index in het eerste trimester gemeten, is niet bruikbaar 

als voorspellende test voor hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap. (dit proefschrift) 

 
4. Het verschil in augmentatieindex in het begin van de zwangerschap 

tussen vrouwen, die later preëclampsie ontwikkelen en vrouwen met 
een normotensieve zwangerschap is niet pre-existent. (dit proefschrift) 

 
5. Stress in de eerste helft van de zwangerschap is niet geassocieerd met 

een hogere incidentie van hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap. (dit proefschrift) 

 
6. Externe validatie van een voorspellende test is belangrijker dan het 

ontwikkelen van nieuwe testen. 
 

7. Essentially, all models are wrong, but some are useful. (George Box) 
 

8. De luchtvaart en de geneeskunde zijn niet met elkaar te vergelijken. De 
gemiddelde patient is veel slechter onderhouden dan de gemiddelde 
Boeing 747. 

 
9. Overal heb je een talentenjacht voor, binnenkort “my next top doctor”. 

 
10. If we become increasingly humble about how little we know, we may 

be more eager to search. (John Templeton) 
 

11. Koffie smaakt altijd net iets beter wanneer iemand het voor je zet. 
 
Karlijn Vollebregt 
Januari 2011 


