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Stellingen behorende bij het proefschrift

Diagnostic and prognostic aspects of tubal patency testing

1.  In het algemeen is de kwaliteit van rapportage van onderzoek naar de accuratesse van 

diagnostische testen in de voortplantingsgeneeskunde matig (dit proefschrift).

2.  De kans op de aanwezigheid van tubapathologie kan worden voorspeld op basis van een 

predictiemodel gebaseerd op de anamnese (dit proefschrift). 

3.  Ook na correctie voor anamnestische factoren, houdt de Chlamydia antistof test 

diagnostische waarde (dit proefschrift).

4.  Eenzijdige tubapathologie is niet relevant voor de spontane zwangerschapskans. Voor het 

voorspellen van zwangerschap hebben het hysterosalpingogram en de laparoscopie met 

tubatesten een vergelijkbare prognostische waarde (dit proefschrift). 

5.  Bij bewezen doorgankelijke tubae heeft een positieve Chlamydia antistof test een 

negatieve invloed op de spontane zwangerschapskans (dit proefschrift).

6.  Imputeren is beter dan negeren (Janssen et al, J Clin Epidemiol 2010; 63: 721-727). 

7.  Anatomy is the only solid foundation of medicine; it is to the physician and surgeon what 

geometry is to the astronomer (Hunter, BMJ 1915; 191: 277-281). 

8.  Het is niet erg aardig voor de ouders om een tweeling als iets negatiefs te zien (Land en 

Evers, Hum Reprod 2003; 18: 455-457).

9.   Het laten meebetalen van AIOS aan de opleiding tot medisch specialist staat op 

gespannen voet met het budgetteren van het medisch specialisten honorarium. 

10.  Het gecombineerd optreden van harmonieorkesten en majorettekorpsen is voornamelijk 

bedoeld om een gebrek aan muzikale kwaliteit en interesse te verbloemen met een 

kwantiteit aan vrouwelijke elementen (Stelling 10 proefschrift JHC Coppus, 1977).

Sjors Coppus 

Amsterdam, december 2012
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