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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Systemic and renal hemodynamic changes
with the menstrual cycle

A study in normal women and women with a history of preeclampsia

Erik van Beek
Maastricht, 26 februari 1999



1. De hemodynamische adaptatie in de luteale fase van de menstruele cyclus lijkt
op die in de vroege zwangerschap; alleen spectrum en amplitude van de adap-
tatie verschillen ( i / > / / J / / / J

2. Een groot deel van de ogenschijnlijk gezonde vrouwen, die in het verleden
preeclampsie doormaakten, hebben tot een a twee jaar na de zwangerschap
een verlaagd plasmavolume f i / > 5 / y

3. De toename in renale doorbloeding in de rweede helft van de menstruele cy-
clus gaat gepaard met een toename in GFR en afname van de filtratie fractie,
en lijkt voomamelijk veroorzaakt door progesteron

4. Gezien de sterk verhoogde kans op zwangerschapshypertensie bij vrouwen
met een voor dit ziektebeeld positieve familie anamnese, verdient de vraag
hiernaar een vaste plaats op de zwangerschapskaart.

5. In gevaJ van ernstige preeclampsie dient drie maanden post partum onderzoek
naar trombofilie verricht te worden.

6. Het feit dat bij een zoutarm dieet, in tegenstelling tot een zoutrijk dieet, geen
vasodilatatie optreedt in de tweede helft van de menstruele cyclus, onder-
steunt het idee dat er bij de preventie/behandeling van preeclampsie geen
plaats is voor een zoutarm dieet.

7. Screbrenica heeft de zeggingskracht van de 4/5 mei herdenking ("dat nooit
weer") in haar val meegesleurd.

8. Een voile wachtkamer is niet zo zeer een teken van goede geneeskunst doch
eerder van slecht management.

9. Euro-obstetrie kan een bedreiging vormen voor het voortbestaan van het
Nederlandse verloskundige systeem.

10. Strikte naleving van de AMvB garandeert weliswaar uitgeruste dokters, echter
zij heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de opleiding en de kJinische
patientenzorg.

11. In het kader van bezuinigingen in de gezondheidszorg is hec onbegrijpelijk dat
patienten zonder gerichte verwijzing van de huisarts toch in staat worden ge-
steld de rweede lijn te consulteren.
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