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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Progesterone for the Prevention of Preterm Birth 

 

1. Behandeling met progesteron verlaagt het risico op vroeggeboorte en daaraan 
gerelateerde neonatale morbiditeit bij meerlingzwangerschappen niet. (dit proefschrift) 

 

2. De resultaten van studies naar progesteronbehandeling ter preventie van herhaalde 
vroeggeboorte zijn niet eenduidig. (dit proefschrift) 

 

3. De afwezigheid van nieuwe evidence-based behandelingen in lokale protocollen is een 
belangrijke belemmerende factor voor de uitvoering van deze behandelingen. (dit 
proefschrift) 
 
 

4. De cervixlengte in het tweede trimester van een meerlingzwangerschap is een redelijk 
goede voorspeller voor vroeggeboorte; er bestaan op dit moment echter geen bewezen 
effectieve strategieën om een dergelijke vroeggeboorte te voorkomen. (dit proefschrift) 

 

5. It is difficult to call to mind any subject upon which more rubbish has been written than the 
sex hormones. (Sir Charles Dodds, 1934) 

 

6. Multicenter onderzoek bevordert de implementatie van onderzoeksresultaten aanzienlijk. 

 

7. Een natuurlijke keizersnede is een contradictio in terminis. 

 

8. The ability to quote is a serviceable substitute for wit. (W. Somerset Maugham) 

 

9. Niets is vanzelfsprekend. (T.E. Lim) 

 

10. Achteraf kijk je een koe in de kont. 
 

Arianne C. Lim 


