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Stellingen behorende bij het proefschrift

Current value of preimplantation genetic screening

 1. Preimplantatie genetische screening voor de indicaties verhoogde maternale 

leeftijd en herhaald IVF falen, verlaagt het percentage doorgaande 

zwangerschappen en levend geboren kinderen na IVF/ICSI (dit proefschrift).

 2. Er zijn geen subgroepen te identificeren waar PGS een positief effect heeft 

(dit proefschrift).

 3. Na correctie voor populatie- en behandelingsverschillen zijn er nog steeds 

grote verschillen in zwangerschapspercentages tussen PGS centra (dit 

proefschrift).

 4. Of koppels PGS willen als alternatief voor prenatale diagnostiek op 

Down syndroom hangt voornamelijk af van het effect van PGS op hun 

zwangerschapskansen, en in mindere mate van de sensitiviteit om Down 

syndroom embryo’s op te sporen (dit proefschrift).

 5. Hoewel IVF is ontwikkeld om infertiliteit op basis van een tubafactor te 

behandelen en ICSI om fertilisatie te verkrijgen bij ernstige mannelijke 

subfertiliteit, worden deze behandelingen nu ook toegepast bij alle andere 

oorzaken van infertiliteit zonder bewezen effectiviteit. Dit is op zijn minst 

verbazingwekkend te noemen in het huidige tijperk van evidence based 

medicine.

 6. Een tweeling zwangerschap na IUI of IVF is niet per se  een complicatie.

 7. Door het invriezen van eieren kan je langer blijven scharrelen.

 8. Het is verbazingwekkend dat mensen zich zonder na te denken laten 

vaccineren als ze met vakantie gaan, maar hun dochter niet laten vaccineren 

tegen HPV vanwege angst voor bijwerkingen.

 9. De toekomst is niet wat er gaat gebeuren, maar wat wij gaan doen.

 10. Genieten is een keuze.

Moniek Twisk, september 2011
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