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About the
(dis)continuation of

fertility treatment

Stellingen behorend bij het proefschrift

1. Paren met een kinderwens die beginnen aan het oriënterend fertiliteitsonderzoek 
willen vooral weten waarom ze niet zwanger worden. (dit proefschrift)

2. Over het zwangerschapspercentage bij dropouts van IVF-behandeling is weinig bekend. 
In het academisch ziekenhuis Maastricht is dit 14%. (dit proefschrift)

3. De ovariële reserve bij vrouwen die in vitro fertilisatie ondergaan kan enkel door 
vaststelling van de “Antral follicle Count (AFC)” net zo nauwkeurig bepaald worden als 
met multivariabele modellen. (dit proefschrift) 

4. Een wachtlijst van 6 maanden voor het starten van een IVF-behandeling geeft 13% 
uitval, waarvan het merendeel door het optreden van een spontane zwangerschap. (dit 
proefschrift)

5. Paren met een goede kans op een natuurlijke conceptie vinden het advies om een 
afwachtend beleid te voeren moeilijk te begrijpen, omdat ze niet geloven dat ze 
spontaan zwanger kunnen worden, denken dat afwachten tijdsverspilling is en de 
slagingspercentages van behandeling overschatten. (Van den Boogaard, 2011)

6. Implementatie van resultaten van doelmatigheidsonderzoek in de verloskunde levert 
3x meer op dan het kost. Aangezien van slechts 1 op 3 behandelingen de effectiviteit 
bekend is, valt er nog veel winst te behalen. (van ’t Hooft, NTvG 2013)

7. Een vrouw die als moeder veel uren blijft werken, om financieel zelfstandig te blijven, 
is vaak gestimuleerd door haar eigen krachtige moeder. (proefschrift Ruitenberg, 2014)

8. Ook een ‘natuurlijke keizersnede’ blijft uiteraard een weinig natuurlijke manier van 
bevallen, maar is wel een ‘nieuwe keizersnede’ waarbij de zwangere met haar kind en 
partner centraal staat op de operatiekamer.

9. Om als arts te kunnen blijven opereren, moet je bekwaam zijn in registreren.

10. Haal de moet eruit, dat houdt de moed erin. (lsltn.nl)

Tamara Verhagen, maart 2014


