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Stellingen
behorende bij het proefschrift:

Low plasma volume
in the pathophysiology of preeclampsia
Robert Aardenburg
1. Bij vrouwen met een voorgeschiedenis van preeclampsie en een laag
plasma volume is de kans op een recidief hypertensieve aandoening in een
volgende zwangerschap verhoogd. (dit proefschrift)
2. Een laag plasma volume bij vrouwen die preeclampsie doormaakten geeft
aan dat hun veneuze buffer capaciteit verminderd is. (dit proefschrift)
3. Bij verminderde veneuze buffer capaciteit zal een langdurige toename van
het hart minuut volume voornamelijk bereikt worden door een toename
van de hartfrequentie. (dit proefschrift)
4. Het vermogen van het endotheel om vaatverwijding te induceren is buiten
de zwangerschap onafhankelijk van het plasma volume. (dit proefschrift)
5. Pijn ter plaatse van de regio epigastrica in de tweede helft van de zwangerschap
is een uiting van het HELLP syndroom tot het tegendeel bewezen is.
6. Bij de interpretatie van foetale biometrie verkregen door ultrageluid
onderzoek, heeft het gebruik van percentielen, in plaats van de “voorsprong”
of “achterstand” op de berekende amenorrhoeduur, de voorkeur.
7. De term oude priem hoort niet thuis in het vocabulaire van de obstetricus
en kan vervangen worden door het acroniem VAMA (Very Advanced
Maternal Age).
(GAJ Dunselman, academisch proefschrift, 1988 en JEGM Keunen,
voordracht 15th world congress ISSHP, 2006)
8. Een aardige dokter is niet noodzakelijkerwijs een goede dokter, maar een
goede dokter is wel vaak een aardige dokter.
9. Als meer megapixels gepaard gaan met een hogere pixel dichtheid, leidt dat
mogelijk tot een ongewenste afname van de signaal/ruis verhouding.
10. Alles weten maakt niet gelukkig.
11. Een stelling die te stellig is, dient te worden herzien.

