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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Management of late preterm prelabour rupture of membranes

1. Het inleiden van de baring bij prematuur gebroken vliezen leidt niet tot een 
 afname van neonatale sepsis, wel tot een toename van morbiditeit ten gevolge van  
 prematuriteit (dit proefschrift)

2. Er zijn veel diagnostische testen om gebroken vliezen aan te tonen, maar er is er  
 geen enkele die is gevalideerd voor de patiënte waarvoor deze relevant is, te weten  
 zij waarbij de dokter op voorhand nog niet weet of de vliezen gebroken zijn. (dit  
 proefschrift)

3.  Het prematuur breken van de vliezen verlaagt - mogelijk door intensievere foetale  
 bewaking - het risico op intra-uteriene vruchtdood en durante partu sterfte ten  
 opzichte van een premature partus. (dit proefschrift)

4.  Een positieve GBS kweek is de sterkste voorspeller voor een neonatale sepsis. (dit  
 proefschrift)

5.  Als bij iedere zwangere de zwangerschap wordt getermineerd bij 37 weken is het  
 aantal IUVD’s bij 38 weken nul.

6.  Een gynaecoloog wordt niet aangeklaagd voor een onnodige keizersnede, wel  
 voor een ingreep die mogelijk (te) laat was.

7.  De onzekerheid van de dokter mag niet leidend zijn voor de behandeling van de  
 patiënt.

8.  Een promotietraject is de ultieme stresstest voor je relatie.

9. Om alles scherp te kunnen zien, is de diaframaopening klein, de sluitertijd lang en  
 staat de camera op een statief.

10. Als de tijd gekomen is, verspil deze niet aan woede of een zoektocht naar het 
 onmogelijke, maar neem afscheid van je dierbaren en leef je leven uit.


