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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Can I still get pregnant?
Long-term complications of Chlamydia trachomatis infections in women
Bernice M Hoenderboom, 1 juli 2021

1.

Vrouwen met een doorgemaakte Chlamydia trachomatis infectie hebben een verhoogd risico op pelvic inflammatory disease en tubaire infertiliteit ten opzichte van vrouwen zonder
doorgemaakte chlamydia infectie (dit proefschrift).

2.

De risico’s voor het ontwikkelen van pelvic inflammatory disease en tubaire infertiliteit zijn
klein, zowel bij vrouwen met als zonder doorgemaakte infectie (dit proefschrift).

3.

Het percentage vrouwen dat zwanger wordt is niet verschillend tussen vrouwen met en
zonder doorgemaakte Chlamydia trachomatis infectie (dit proefschrift).

4.

Een prognostisch tool om vrouwen met een verhoogd risico op chlamydia complicaties te
kunnen identificeren is noodzakelijk om een switch te maken in de chlamydia aanpak, van
infectie preventie naar complicatie preventie (dit proefschrift).

5.

Het is tijd voor een shift in chlamydia aanpak: Van chlamydia infectie preventie naar chlamydia complicatie preventie (impact paragraaf).

6.

Er is geen bewijs dat screenen op Chlamydia trachomatis infecties een effect heeft op de
chlamydia prevalentie (van den Broek et al., 2012).

7.

Wanneer interventies van soa gericht zijn op het verlagen van zowel de incidentie als mogelijke complicaties, moeten niet alleen de incidenties maar ook de complicaties gemonitord worden (Unemo et al., 2017).

8.

“Epidemiology is the basic science of preventive medicine” (Straif-Bourgeois, 2014).

9.

Serosurveillance wordt gezien als de gouden standard voor het meten van de populatie
immuniteit door doorgemaakte infecties en is daarmee een belangrijk onderdeel van infectieziekte surveillance (NCIRS, 2020).

10. Goed co-auteur commentaar op een manuscript is een peerreview proces op zich.
11. “Don’t let the muggles get you down.” Ron Weasley

