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Stellingen behorende bij het proefschrift

Hemodynamic adjustments during pregnancy
Opportunities for tailored treatment to prevent preeclampsia

Eva Mulder

1. In de afgelopen twee decennia is het risico op herhaling van preeclampsie niet 
afgenomen, wat de noodzaak tot en uitbreiding en verbetering van preventieve 
interventies onderstreept. (dit proefschrift)

2. Als de maternale en foetale conditie het toelaat, moet het inleiden van de 
bevalling bij vroege zwangerschapsvergiftiging zo lang mogelijk uitgesteld 
worden, ook omdat de langere ziekteduur nauwelijks effect heeft op de maternale 
cardiale, renale en metabole functie in de postpartum periode. (dit proefschrift)

3. Als antihypertensiva slechts gezien worden als bloeddrukverlagers zonder 
rekening te houden met op welke manier dit wordt bewerkstelligd, worden 
kansen gemist om zwangerschapshypertensie passend te behandelen. (dit 
proefschrift)

4. Systematisch en serieel vastleggen van hemodynamische adaptatie aan de 
zwangerschap identificeert zwangeren met een verhoogd risico op ontwikkeling 
van preeclampsie. (dit proefschrift)

5. Het doelgericht behandelen van afwijkende hemodynamische aanpassing 
in de zwangerschap leidt tot minder preeclampsie en HELLP-syndroom. (dit 
proefschrift)

6. Om veranderingen in hartminuutvolume en vaatweerstand tijdens de 
zwangerschap goed te kunnen beoordelen, moet gebruik worden gemaakt van 
steeds dezelfde meetmethode. (dit proefschrift)

7. Door diepgaand inzicht in de fysiologische zwangerschapsaanpassingen is 
het mogelijk afwijkende aanpassingen te gebruiken als startpunt voor de 
ontwikkeling van maatregelen om hypertensieve aandoeningen te voorkomen. 
(valorisatie)

8. Door de gestage toename in vereiste randvoorwaarden bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek wordt het zelfs in een academisch centrum bijna 
onhaalbaar zelf onderzoek te initiëren.

9. Een proefpersoneninformatieformulier met al meerdere pagina’s standaard 
informatie schiet zijn doel voorbij om potentiële deelnemers goed te informeren.

10. Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de 
juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat. (Spreuken 15:23)

11. Wie te vroeg juicht, heeft in ieder geval plezier gehad! (M. van der Stouwe)


