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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Pregnancy after Caesarean:

Current care, Clinical prediction and Risk counselling

1. De implementatie van Nederlandse richtlijnen rondom het uitvoeren van

keizersneden is tot nu toe niet voldoende gebleken om een stijging van het

Nederlandse sectio-percentage te voorkómen. (dit proefschrift)

2. Er is grote praktijkvariatie met betrekking tot bevallen na een eerdere keizersnede;

deze is onafhankelijk van individuele patiënt-karakteristieken en wordt dan ook

voornamelijk geïnduceerd door zorgverleners en lokaal ziekenhuisbeleid. (dit

proefschrift)

3. De combinatie van de volgende predictoren leiden in een multivariabel model tot een

accurate schatting van de kans op een succesvolle vaginale baring na een eerdere

keizersnede: geschat foetaal gewicht ≥ P90 in het derde trimester, eerder niet

vorderende baring, eerdere vaginale bevalling, inductie van de baring, body-mass-

index vóór de zwangerschap en etniciteit. (dit proefschrift)

4. De bevinding dat gynaecologen de kans op een succesvolle vaginale baring na een

eerdere keizersnede onderschatten benadrukt dat een predictiemodel een waardevolle

toevoeging kan vormen voor besluitvorming rondom bevallen na een eerdere

keizersnede. (dit proefschrift)

5. Een geïndividualiseerde keuzehulp voor het counselen van vrouwen over de keuze

van de manier van bevallen na een eerdere keizersnede moet worden toegevoegd aan

de standaard zorg . (dit proefschrift)

6. Externe validatie van een predictiemodel is essentieel omdat door verschillende

populatie-kenmerken en meetmethoden, maar ook door invulling van zorgpaden, de

bruikbaarheid van het model kan worden beïnvloed.

7. Voor het effectief verbeteren van de Nederlandse zorg rondom keizersneden is het

selecteren van de juiste doelgroep een essentiële stap.

8. Essentially all models are wrong, but some are useful. (G.E.P. Box)

9. Argumenten moet men wegen, niet tellen. (Cicero)

10. The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

(Voltaire)

11. Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)

Ellen N.C. Schoorel, 23 juni 2015


