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Stellingen behorende bij het proefschrift 

PESSARIES FOR THE PREVENTION OF PRETERM BIRTH IN MULTIPLE PREGNANCIES 

1 Het Arabin pessarium is niet effectief in het reduceren van vroeggeboorte en slechte 

perinatale uitkomst bij ongeselecteerde vrouwen met een meerlingzwangerschap. (dit 

proefschrift) 
 

2 Het Arabin pessarium reduceert vroeggeboorte en slechte perinatale uitkomst bij 

vrouwen met een meerlingzwangerschap en een cervixlengte <38 mm gemeten tussen 

16-22 weken amenorroeduur. (dit proefschrift) 
 

3 Behandeling met een pessarium bij vrouwen met een meerlingzwangerschap en een 

cervixlengte <38 mm resulteert naast een betere perinatale uitkomst ook in lagere 

kosten. (dit proefschrift)  
 

4 Gezien het grote behandeleffect dient in afwezigheid van nieuwe studies het pessarium 

aan vrouwen met een meerlingzwangerschap en een korte cervix (<38 mm) te worden 

aangeboden. (dit proefschrift) 
 

5 De meeste effectieve methode om complicaties van een meerlingzwangerschap terug te 

dringen, is het reduceren van de kans op een meerling na een fertiliteitsbevorderende 

behandeling. 
 

6 It is more important to know what sort of person has a disease than to know what sort 

of disease a person has. (Hippocrates) 
 

7 Een gynaecoloog met blote voeten heeft aan het einde van de operatie droge sokken. 
 

8 The saddest thing that I've ever seen, are smokers outside the hospital doors. (Editors) 
 

9 Don't assume. It makes an "ass" out of "u" and "me". (the Office) 
 

10 Aanpakken Jan, het zijn geen drollen. (Oma van Beurden) 
 

11 I don’t need time, I need a deadline. (Duke Ellington) 

 

Sophie Liem 

Amsterdam, december 2013 


