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Vrouwen met een voorkeur voor een thuisbevalling beschrijven het als zich 
veilig voelen, vrouwen met een voorkeur voor een ziekenhuisbevalling 
beschrijven het als veilig zijn. (dit proefschrift)

Verschillen in uitkomsten van zwangerschap en geboorte zijn niet alleen toe te 
schrijven aan de plaats van de bevalling of de zorgprofessional; de voorkeuren, 
attitudes en opvattingen van vrouwen zelf spelen ook een belangrijke rol.  
(dit proefschrift)

Het doet meer recht aan de complexiteit van de keuze wanneer de keuze voor 
een thuis- of ziekenhuisbevalling gezien wordt als een continuüm en niet als 
een simpele dichotomie. (dit proefschrift)

In goede geboortezorg krijgt een vrouw de ruimte om haar ideeën en 
opvattingen wat betreft haar keuze voor de plaats de bevalling te verkennen  
en te bespreken. (dit proefschrift)

The place to be is that place that fits with women’s cognitive frame.  
(dit proefschrift)

Vrijheid van keuze voor de plaats van de bevalling is een groot goed,  
maar komt steeds meer in het gedrang.

Onderzoek naar de plaats van de bevalling is per definitie niet objectief.

There is not always a saber-toothed tiger in the long grass when we see it move; 
sometimes it is simply just the wind. (Hannah Dahlen, Professor of Midwifery)

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent.  
It is the one that is most responsive to change. (Charles Darwin)

De beste docent is degene, die bij de leerlingen het vermogen om te denken opwekt. 
(William Channing)

Wind mee wordt wind tegen als je de andere kant op wilt. (All Stars the Movie)

Kinderen moeten soms veel geduld hebben met hun ouders.  
(Antoine de Saint-Exupéry)
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