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Stellingen behorend bij het proefschrift

Cost-effectiveness in Reproductive Medicine

1. De kwaliteit van economische analyses gepubliceerd in de reproductieve 
geneeskunde is hoger indien tenminste één van de coauteurs afkomstig is van 
een methodologische afdeling. (dit proefschrift)

2. Routinematig uitvoeren van tubatesten als onderdeel van het oriënterend 
fertiliteitonderzoek is niet kosteneffectief. (dit proefschrift)

3. De kosteneffectiviteit van het invriezen van eicellen op sociale indicatie is afhankelijk 
van de kans dat een vrouw de eicellen daadwerkelijk gebruikt. (dit proefschrift)

4. Het continueren van de behandeling met Clomiphene Citraat met 6 cycli 
bij vrouwen met PCOS die na 6 ovulatoire cycli niet zwanger zijn, lijkt 
kosteneffectief. (dit proefschrift)

5. IVF levert de grootste bijdrage aan doorgaande zwangerschappen bij paren met 
‘tuba pathologie’, ‘endometriose’ en ‘ mannelijke factor’. Bij paren met een 
‘ onverklaarde subfertiliteit’ en  ‘ovulatiestoornissen, is de relatieve bijdrage 
beperkt. (Brandes et al, Human Rep. 2010; 25, 118-26)

6. De niet invasieve prenatale test (NIPT) dient toegankelijk te zijn voor alle 
Nederlandse zwangeren die een indicatie hebben voor invasieve diagnostiek in 
verband met een verhoogd risico op trisomie 21.

7. Decisions have to be made and if they are not made actively, they will be made 
by default. (Milton C Weinstein)

8. Not everything that can be counted counts; and not everything that counts can 
be counted. (Albert Einstein)

9. You can find inspiration in everything: and if you can't, you’re not looking 
properly –so look again. (Paul Smith)

10. Een promotie is als wijn, hoe langer hij rijpt, hoe complexer; maar als hij te lang 
ligt, ondrinkbaar.

Lobke Moolenaar, Rotterdam 2013


