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Stellingen 
 
Een preconceptioneel predictiemodel op basis van eenvoudig verkrijgbare 
klinische data kan herhaling van preëclampsie voorspellen met een hoge 
sensitiviteit (dit proefschrift).  

 
Bij het counselen van voormalige preëclampsie patiënten is het van belang 
metabole factoren in ogenschouw te nemen, ongeacht de lichaamsomvang van 
de vrouw (dit proefschrift).  

 
Reeds vroeg in de zwangerschap zijn verschillen in adaptatie in het lipidenprofiel 
en de diastolische hartfunctie waarneembaar tussen vrouwen met en zonder 
recidiverende preëclampsie  (dit proefschrift). 
 
In tegenstelling tot algemene aannames kan confounding een rol spelen in 
predictie-onderzoek (dit proefschrift).  

 
Bij een predictiemodel voor recidiverende zwangerschapsuitkomsten is de 
gewenste balans tussen foutpositieven en -negatieven sterk afhankelijk van de 
geldende intensiteit van obstetrische zorg aan voormalige patiënten.  

 
Multiple imputeren is zodanig een hype dat je eigenlijk geen artikel meer kunt 
publiceren zonder deze imputatie techniek. Met het idee achter multiple 
imputeren is niets mis, maar een betere schatting van het effect levert het niet 
op (Prof.dr. Twisk). 

 
Niet-zwangere vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties 
hebben de unieke keuzemogelijkheid al dan niet deel uit te maken van de 
‘populatie at risk’.  

 
Als de zwangerschap gezien wordt als een stresstest voor de moederlijke 
gezondheidsstatus, moeten we de uitslag niet negeren.  

 
Een druppel kan het verschil bepalen. 

 
Promoveren en zwangerschap hebben meer gemeen dan je op het eerste gezicht 
zou denken: Beiden laten zich maar tot op zekere hoogte plannen (Dr.  
Schimmel). 
 
Je kunt beter een keer vallen, dan nog nooit het gevoel van klimmen te hebben 
gehad.  




