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Stellingen behorende bij het proefschrift

Unexplained Recurrent Miscarriage

 1. De kans op een levendgeborene bij vrouwen met onverklaarde herhaalde 
miskraam wordt niet verhoogd met antistollingsmedicatie. (dit proefschrift)

 2. Het toedienen van antistollingsmedicatie (laag-moleculair-gewicht heparine) 
geeft bij 40% van de vrouwen hinderlijke zwellingen en jeuk ter plaatse van 
de injectie en bij 50% blauwe plekken. (dit proefschrift)

 3. De JAK2V617F mutatie heeft niets te maken met onverklaarde herhaalde 
miskraam. (dit proefschrift)

 4. De tijd die het kost om opnieuw zwanger te worden voor een vrouw met 
onverklaarde herhaalde miskraam is niet anders dan voor een vrouw zonder 
miskramen. (dit proefschrift)

 5. Vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam die draagster zijn van factor 
V Leiden mutatie worden aanzienlijk sneller zwanger dan die zonder factor 
V Leiden mutatie. (dit proefschrift)

 6. Als factor V Leiden een medicijn zou zijn dan wist de fertiliteitarts daar wel 
raad mee.

 7. Het lijkt effectiever om een experimentele interventie goed te onderzoeken 
door middel van gerandomiseerd placebo gecontroleerd klinisch onderzoek 
voordat het wereldwijd aan patiënten wordt voorgeschreven dan dat we na 
jaren van gebruik aantonen dat het niet werkt.

 8. Good doctors use both individual clinical expertise and the best available 
external evidence, and neither alone is enough. (David L. Sackett, 1996)

 9. Statisticians are the only persons who are allowed to be wrong five percent 
of the time. (Michael F. Drummond, 1977)

 10. Work hard, play hard.

Stef Kaandorp, oktober 2011
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