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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

 

Prognostic factors, treatment goals and clinical endpoints in  

pediatric pulmonary arterial hypertension 

 

1) De sterke en robuuste prognostische waarde van de WHO functionele klasse in kinderen 

met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) onderstreept het belang van een goede 

anamnese. Dit proefschrift 

 

2) Gekeken naar de dagelijkse klinische praktijk leent echocardiografie zich beter dan 

hartkatheterisatie of MRI voor het volgen van kinderen met PAH over de tijd. Dit 

proefschrift 

 

3) NT-proBNP en urinezuur hebben de potentie waardevolle plaatsen in te nemen als 

prognostische biomarkers in de behandeling van kinderen met PAH. Dit proefschrift 

 

4) Lengtegroei is een gemakkelijke en wereldwijd gebruikte maat die goed toepasbaar is 

voor het bepalen en volgen van de klinische conditie van kinderen met PAH. Dit 

proefschrift 

 

5) Het bepalen van de pulmonale arteriële stijfheid geeft aanvullende informatie over de 

reversibiliteit van pulmonale vaatziekte. Dit proefschrift 

 

6) Een samengesteld “clinical worsening” eindpunt is toepasbaar in klinische trials bij 

kinderen met PAH. Dit proefschrift 

 

7) Cilindercompressie en kilometerstand vormen samen een goede surrogaat uitkomstmaat 

voor de resterende levensduur van een tweedehands Volvo. 

 

8) Absence of evidence is not evidence of absence. Douglas G Altman, BMJ 1995 

 

9) Beter één manuscript in een blad dan tien in de lucht. 

 

10) De gezinsstructuur die kinderen bieden, kan het succes van een promotietraject 

vergroten. 

 

11) As it net kin sa’t it moat dan moat it mar sa’t it kin. Friese wijsheden 
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