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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Preeclamptic disorders of pregnancy; novel molecular insights 

1. Naar mijn weten is preeclampsie het enige syndroom zonder de toevoeging syndroom in de aanduiding en
daarmee een vreemde eend in de bijt; het is wellicht beter om te spreken van preeclamptische
aandoeningen dit proefschrift

2. Zolang er internationaal geen consensus is over de phenotypering van preeclampsie is het doen van
genome wide scans en linking analyses een weinig zinvolle exercitie dit proefschrift

3. STOX1 is als gen niet onderhevig aan het fenomeen ‘imprinting’. Structuur/functie analyse van het
aminozuur 153 van het STOX1 eiwit is essentieel om de rol van STOX1 in relatie tot preeclampsia te
begrijpen dit proefschrift en Doridot et al. In Hypertension (2013) / van Dijk et al. J. Pregnancy 2011

4. Nu blijkt dat sFLT1_v2 vele malen placenta specifieker is dan sFLT1_v1 is het begrijpelijk dat er in de vele 
studies die een antilichaam gebruiken dat geen onderscheidt maakt tussen de verschillende vormen van 
sFLT1 slechts predictie modellen voor preeclampsie worden gevonden met beperkte voorspellende waarde 
dit proefschrift

5. Nomen est omen. Om de functie van GBA in de placenta te gaan onderzoeken 30 jaar nadat bekend is
geworden dat dit massaal in de placenta wordt geproduceerd is kennelijk een co-promotor met de juiste
initialen een voorwaarde dit proefschrift

6. Het is niet juist ‘Case Reports’ ter zijde te schuiven als nutteloos; zorgvuldige klinische observaties zijn
essentieel voor hypothese vorming in het basaal wetenschappelijk onderzoek om vervolgens de vertaalslag
naar de klinische praktijk te maken dit proefschrift

7. Als alles goed gaat is niets bijzonder

8. Het huishoudelijk werk in een gezin met kleine kinderen levert een mooie metafoor op voor het levenswerk
van deze promovenda; de wasmand is nooit leeg

9. Je kunt een zwangerschap maar een keer beëindigen, dus goede timing is alles

10. ‘Assumption is the mother of all screw ups’  The Memoirs of Eugene Fordsworth

Jiska Jebbink 

Naarden, november 2014 


