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 1. De sympathische activiteit is al vroeg in de zwangerschap hoger bij vrouwen die 
uiteindelijk preeclampsie ontwikkelen dan bij gezonde zwangeren; dit kan met niet 
invasieve metingen worden vastgesteld. (dit proefschrift)

 2. De vroege hemodynamische veranderingen in de zwangerschap verlopen anders bij 
zwangeren waarbij de zwangerschap later gecompliceerd wordt door preeclampsie, 
zwangerschapshypertensie of  foetale groeivertraging dan bij welke de zwangerschap 
normaal verloopt. (dit proefschrift)

 3. Deze vroege hemodynamische verschillen, gecombineerd met Doppler metingen 
van de arteria uterina, bieden mogelijkheden tot vroege selectie van vrouwen at 
risk. (dit proefschrift)

 4. Bloeddruk registratie met de Portapres tijdens de zwangerschap voldoet aan de 
kwaliteitscriteria opgesteld door de BHS en AAMI maar heeft als voordeel boven 
de methode van Riva-Rocci-Korotkoff  de continue registratie. (dit proefschrift)

 5. De aorta compliantie neemt toe als gevolg van de zwangerschap, de aorta diameter 
blijft  onveranderd. ( dit proefschrift)

 6. Een golf  is eindeloos te analyseren.

 7. Levensgeluk wordt beïnvloed door 3 factoren: het gevoel van competentie, gevoel 
van waardering en het uitzicht op perspectief.

 8. Wakker worden door de wekker is een mooie herinnering voor mensen met jonge 
kinderen.

 9. De ophef  binnen de politiek over lingerie bilboards zou zich beter kunnen richten 
op het massaal dragen van Crocs.

 10. Don’t ask yourself  if  it’s a long road. Ask yourself  if  it’s a good journey. (Sidney 
Poitier)
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