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Stellingen horende bij het proefschrift 

Vasa previa and placenta associated complications – Diagnosis and risk assessment 

1. Zwangeren met vasa previa kunnen in minstens 85% gediagnosticeerd worden middels het 

beoordelen van risicofactoren  – dit proefschrift 

2. Vasa previa kunnen antenataal gediagnosticeerd worden, waardoor de neonatale uitkomst 

significant wordt verbeterd – dit proefschrift 

3. Na een abruptio placentae vóór de geboorte van het kind, dient in een volgende 

zwangerschap de bevalling te worden ingeleid bij 37 weken. Van de herhaalde loslatingen 

vindt bijna 50% plaats na 37 weken zwangerschap - dit proefschrift 

4. Na een eerdere fluxus en/of retentio placentae na de bevalling, dient de zwangere een 

volgende keer in een ziekenhuis te bevallen waarbij een actief nageboortetijdperk gevolgd 

wordt, wegens de hoge kans op herhaling – dit proefschrift 

5. Het geaccepteerd worden van een manuscript voor publicatie is niet alleen afhankelijk van 

de kwaliteit van het manuscript, maar ook van die van de reviewers 

6. Gezien het toenemend aantal keizersneden wordt bij ‘Verloskunde’ steeds minder gedacht 

aan de kunde van het verlossen en meer aan het verlost worden van deze kunde 

7. Door gelijktijdige invoering van het werktijdenbesluit en intensivering van DBC-registratie 

verliest de huidige specialist-in-opleiding niet alleen een fors aantal vlieguren, maar verspilt 

bovendien onevenredig veel tijd aan taxiën bij gates 

8. The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the 

disease – William Osler 

9. Dingen kunnen nog zo rotsvast zitten, zolang je zelf maar blijft bewegen kun je ze altijd weer 

veranderen. Eén stap opzij, een stapje van niks is genoeg en heel de wereld oogt anders. Een 

mens moet in het leven zijn eigen coulissen verplaatsen - Arthur Japin 

10. “Abstract” is leuk in de wereld van de kunst, niet in de wereld van de wetenschap – vrij naar 

H4-240 

11. Ik houd van de bergen, maar op momenten van zware inspanning vervullen ze me met een 

diepe haat. Daarom probeer ik het lijden zo kort mogelijk te maken – Marco Pantani 

 


