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Stellingen
1.

Bekkenbodemspieroefeningen voor vrouwen met stress-incontinentie zijn
effectief (dit proefschrift).

2.

In de conservatieve behandeling van vrouwen met stress-incontinentie werken
bekkenbodemspieroefeningen met biofeedback sneller maar niet beter dan
bekkenbodemspieroefeningen alleen (dit proefschrift).

3.

Voor vrouwen met blaasoveractiviteit is electrostimulatie als solo therapie
effectiever dan in combinatie met oefentherapie (dit proefschrift).

4.

Vaak thuis intravaginale electrostimulatie toepassen is beter dan slechts af en
toe buitenshuis (dit proefschrift).

5.

Voor verreweg het grootste deel van de studies op het gebied van de blaasen bekkenbodemdisfuncties geldt dat de methodologische kwaliteit veel te
wensen over laat (dit proefschrift daargelaten).

6.

In analogie op de spreuk "Voorkomen is beter dan genezen" wordt
onderzoekers aanbevolen v66r aanvang van een studie een methodologische
criterialijst te raadplegen in plaats van erna (dit proefschrift).

7.

Ondanks dat in de richtlijnen met betrekking tot urine-incontinentie
fysiotherapie als eerste-keuze-therapie genoemd wordt, vindt dit in de praktijk
nog niet plaats.

8.

Aangezien door positieve discriminatie de man anatomisch beter bedeeld is
wat betreft bescherming tegen urine-incontinentie, gaat dit proefschrift
uitsluitend over vrouwen.

9.

Oefenen met verstand, spaart verband.

10.

Conservatieve therapie is niet behoudend of ouderwets, maar juist
vooruitstrevend en modern.
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11.

De beperking van het aantal behandelingen fysiotherapie tot maximaal 9 in de
basisverzekering van het ziekenfonds heeft geen enkele wetenschappelijke
basis.

12.

Door "Always" reclameboodschappen te brengen over Tena" of "Depend"
wordt het taboe random incontinentie "Aldays" wat kleiner.

13.

Leven is meervoud van lef (Loesje).

14.

Anders dan bij vrouwen met dit soort klachten, verdwijnt de urge of stress,
gepaard gaand met de voorbereiding van een proefschrift, met het uitspreken
van twee simpele woorden: "Hora est!"

15.

"Eine dee wied doordink, weurt door de minsheid neet gaw geneump es e
groet gesjink!"
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