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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Hypertension in pregnancy 
 

Timing of delivery and early screening 
 

 
1.   Onderzoek naar lange termijn gevolgen voor het kind is essentieel in 

gerandomiseerde studies betreffende obstetrisch management.  -dit proefschrift- 
 

2.   Terughoudendheid is geboden met direct inleiden van de bevalling bij een 
hypertensieve aandoening tussen 34 en 37 weken omdat de effecten van een 
vroegere bevalling merkbaar zijn in de ontwikkeling van het kind op 2 jarige 
leeftijd.  -dit proefschrift- 

 
3.   De combinatie van hypertensie in de zwangerschap en groeivertraging heeft 

negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het gedrag in de kindertijd.  
-dit proefschrift- 

 
4.   Alle vrouwen met zwangerschapshypertensie of preeclampsie zouden bij 37 

weken ingeleid moeten worden. -dit proefschrift- 
 

5.   Bij vrouwen met preeclampsie en additionele risicofactoren zou voor een bevalling 
bij 36 weken gekozen kunnen worden. -dit proefschrift- 

 
6.   Een predictiemodel om het risico op ernstige uitkomsten te voorspellen bij 

vrouwen met preeclampsie zou standaard klinische praktijk moeten worden.  
– dit proefschrift- 

 
7.   Screening naar preeclampsie is veelbelovend om te gebruiken in de Nederlandse 

populatie, maar er zijn nog een aantal uitdagingen. -dit proefschrift- 
 

8.   Echoscopische Doppler meting van de flow in de arteria uterina is een lastige 
variabele in een screeningsmodel omdat de variatie in metingen tussen 
echoscopisten aanzienlijk kan zijn. -dit proefschrift 
 

9.   Twijfel is het begin van wijsheid. -Aristoteles- 
 

10.   De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.  
- Albert Einstein-  
 

11.   Problemen zijn er om opgelost te worden.  -Familie Zwertbroek- 
 

12.   Heel weinig stress.  -Usus Cognitus, 2012- 
 
 

Eva Zwertbroek 
Groningen, 22 juni 2020 

  


