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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift
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1. De eerste aanpassing van de moederlijke bloedsomloop aan de zwangerschap
bestaat uit een abrupte vaatverslapping, veroorzaakt door een tot op heden
onbekende stimulus.

Dit proefschrift.

2. Alhoewel de quantitatieve bepaling van het bloedvolume middels echocardio-
grafische parameters onbetrouwbaar is, kunnen (sub)acute veranderingen in
het bloedvolume wel goed worden vervolgd aan de hand van deze parameters.

Dit proefschrift.

3. Tijdens de eerste 8 weken van de zwangerschap is in die gevallen, waarbij later
foetale groeivertraging optreedt, sprake van maladaptatie van de maternale
volume homeostasis.

Dit proefschrift.

4. Een hyperdynamische circulatie buiten de zwangerschap predisponeert tot de
ontwikkeling van foetale groeivertraging tijdens zwangerschap.

Dit proefschrift.

5. Het verrichten van een manuele placenta verwijdering onder een "roesje van
anxiolytica" is obsoleet.

6. Bij Paulus is de celibataire leefwijze gedragen door zijn vrijwillige, persoonlijke
geloofsbeslissing. Doordat de R.K. Kerk het celibaat als voorwaarde stelt voor
de toetreding tot het ambt, is de Paulinische achtergrond van het ongehuwd
willen zijn, eigenlijk opgeheven.

Duvekot WS. Heeft Jezus zichzelf voor de Messias gehouden? frhesls]. Amsterdam,

Universiteit van Amsterdam, 1972.

7. Het "fetal-duplication sign", waarbij echografisch de distantia biparietalis en de
buikomvang in een vlak kunnen worden waargenomen, is na de l6e zwanger-
schapsweek zeldzaam, maar pathognomonisch voor triploidie.

Duvekot JJ, EversJLH, van Hemel OJS, de HaanJ. The fetal duplication sign, an antenatal clue to

triploidy? In: Abstracts 12th World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janeiro, Brasil,

1988.

8. Bij een foetus in stuitligging is de echografisch bepaalde distantia biparietalis
onbetrouwbaar en verdient meting van de foetale hoofdomvang de voorkeur.

9. Bij elke partus dient naast de gezondheid van moeder en kind ook die van de
obstetricus in de beslisboom te worden meegenomen.



10. Bij de opleiding tot gynaecoloog/obstetricus is een actieve rol weggelegd voor
de verloskamer verpleegkundigen.

11. Bij het vervaardigen van artificieel cervixslijm met het doel de motiliteit van
spermatozoa te kunnen beoordelen is de mate van overleving even belangrijk
als de mate van penetratie.

Duvekot JJ, Alberda ATh, Drogendijk AC. A comparison of the penetration of human sperm into

bovine and artificial mucus Getter to the editor). Fertil Steril 1987;149:26l-262.

12. Goede behandeling van subfertiliteit wordt niet gekenmerkt door hoe meer
hoe beter, maar door het natuurlijke beloop ook een kans te geven.

13. In het "Groot Woordenboek der Nederlandse Taal" dient bij het woord "boe",
naast de aanduiding dat het hier een tussenwerpsel betreft, ook de betekenis: -
(<Fr.), (gew. en Z.-Ned.), bw., waar; te worden toegevoegd.

14. De gezondheidszorg is net als een supermarkt: van alles wat in de aanbieding
is wordt teveel afgenomen.

15. Een zetpil tegen aambeien schiet zijn doel voorbij.


