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Stellingen behorende bij het proefschrift

Diagnostic tests for tubal pathology from a clinical and
economic perspective

1. Subfertiele vrouwen die in de anamnese een voorgeschiedenis vermelden van een
gecompliceerde appendicitis, bekkenchirurgie, bekkenontsteking, extra-uteriene
zwangerschap, endometriosis en zwangerschapsafbreking hebben een verhoogd
risico op de aanwezigheid van tubapathologie (dit proefschrift).

2. Een meer mathematisch gebruik van de anamnese met behulp van een predictie-
model kan leiden tot een efficiëntere inzet van tubatesten (dit proefschrift).

3. De prognostische waarde van het hysterosalpingogram en diagnostische laparo-
scopie voor het voorspellen van een zwangerschap is vergelijkbaar (dit proef-
schrift).

4. Routinematig uitvoeren van tubatesten als onderdeel van het oriënterend fertili-
teit onderzoek is niet kosteneffectief (dit proefschrift).

5. Als een tubatest wordt gepland, is het kosteneffectiever om eerst een hystero-
salpingogram uit te voeren en deze bij een dubbelzijdige afwijking te laten volgen
door een laparoscopie, dan het direkt uitvoeren van een laparoscopie (dit proef-
schrift). 

6. Mensen die beweren dat een dokter die meer diagnostisch onderzoek aanvraagt
beter is, hebben geen gelijk. Het tegendeel is eerder waar.

7. Als men de zorg betaalbaar wil houden moet men meer tijd en geld investeren in
evaluatie onderzoek binnen de zorg. 

8. Door de grote impact van internet en social media leven we nu in een andere
werkelijkheid.

9. Vroeger liep een puber met een gebogen nek om de pukkels uit het zicht te
houden, nu om met vrienden te twitteren. 

10. The mark of the immature man is that he wants to die nobly for a cause, while the
mark of the mature man is that he wants to live humbly for one (Wilhelm Stekel,
psycho-analyticus, 1868-1940).

Harold Verhoeve, Naarden 2013


