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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift

The maternal brain in (pre)eclampsia
Long-term neurocognitive functioning

1. Het doormaken van een zwangerschap gecompliceerd door (pre-)eclampsie kan een 
grote impact hebben op de kwaliteit van leven, het subjectief cognitief functioneren 
en symptomen van angst en depressie. [dit proefschrift] 

2. De aanwezigheid van subcorticale wittestoflaesies bij vrouwen in de fertiele 
levensfase neemt toe met de leeftijd maar is niet gerelateerd aan het al dan niet 
doorgemaakt hebben van een zwangerschap. [dit proefschrift] 

3. Subcorticale wittestoflaesies komen vaker voor bij vrouwen die preterme pre-
eclampsie of eclampsie doormaakten en zijn mogelijk een uiting van een verhoogd 
cardiovasculair risicoprofiel. [dit proefschrift] 

4. Enkele jaren na het doormaken van een zwangerschap gecompliceerd door pre-
eclampsie of eclampsie is er geen sprake van objectief aantoonbare cognitieve 
dysfunctie in een testsetting. [dit proefschrift] 

5. Subjectieve cognitieve klachten na pre-eclampsie of eclampsie, gemeten door 
middel van de Cognitive Failures Questionnaire, zijn mogelijk een reflectie van 
executieve problemen, waarbij cognitieve klachten vooral naar voren komen in 
complexe en stressvolle activiteiten in het dagelijks leven. [dit proefschrift] 

6. Vrouwen met cognitieve klachten na (pre-)eclampsie hebben mogelijk baat 
bij professionele begeleiding bestaand uit meerdere facetten zoals cognitieve 
structurering en psychotherapie. 

7. Cardiovasculaire follow-up van vrouwen die (pre-)eclampsie doormaakten zou tot de 
standaardzorg moeten gaan behoren. [Annet Aukes en Marjon Wiegman] 

8. Internationale contacten zijn verrijkend op zowel wetenschappelijk als persoonlijk 
vlak. 

9. Het doel van een promotietraject is een wetenschappelijk gevormd individu, niet 
een proefschrift. [PhD-conferentie VSNU] 

10. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of 

ourselves. [Carl Jung] 

11. Sin en wille kinne folle tille. [Fries spreekwoord]

Ineke R. Postma, 2014


