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Stellingen

1. Cardiale dysfunctie van de moeder draagt bij aan  zwangerschaps-complicaties, 
zowel voor de moeder als het kind  
dit proefschrift

2. De rechter ventrikel dient ook tijdens de zwangerschap niet vergeten te worden  
dit proefschrift

3. Vroegtijdige evaluatie van NT-proBNP en het meten van de weerstand in de 
uteroplacentaire vaten is van toegevoegde waarde voor het identificeren van 
zwangere vrouwen met een hoger risico op complicaties  
dit proefschrift

4. MRI zou in theorie de gouden standaard moeten zijn voor de beoordeling van 
rechter ventrikel dysfunctie tijdens de zwangerschap, maar dit zal in de praktijk 
niet altijd haalbaar zijn  
dit proefschrift

5. Het hart beïnvloedt andere organen, zelfs een tijdelijk orgaan zoals de placenta 
weet het hart niet ongemoeid te laten  
dit proefschrift 

6. Veneuze congestie lijkt een belangrijke rol te spelen in het (dys)functioneren  
van de placenta   
dit proefschrift 

7. Men dient bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking die een zwangerschaps-
wens hebben, de rechter ventrikel functie mee te nemen in de risico inschatting 
en bepaling van de benodigde controles tijdens de zwangerschap   
dit proefschrift

8. In het kader van de wetenschap kan ik iedereen wel zwanger kijken

9. A heart wants what it wants, or else it does not care  
Emily Dickinson

10. One day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful  
Sigmund Freud


