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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Improving Identification and Treatment of 
Women with Increased Risk of Preterm Birth

1. Belangrijke risicofactoren voor vroeggeboorte hebben mogelijk een direct 
effect op de cervixlengte. (dit proefschrift)

2. Het verrichten van een tweede cervixlengte meting ter verificatie van een 
verkorte cervixlengte is op dit moment niet van toegevoegde waarde. (dit 
proefschrift)

3. Uniformisering door middel van het gebruik van percentilen is mogelijk een  
oplossing om een verkorte cervixlengte te eenduidig de definiëren. (dit proef-
schrift)

4. Fibronectine lijkt in de klinische praktijk een robuuste test welke voornamelijk 
wordt beïnvloed door vaginaal bloedverlies, en fibronectine kan gebruikt wor-
den voor langere termijn predicitie voor vroeggeboorte. (dit proefschrift)

5. Bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte wordt het behandeleffect van 
progesteron beïnvloed door de toegepaste selectie criteria voor dreigende 
vroeggeboorte. (dit proefschrift)

6. Het pessarium lijkt geen effectieve behandeling voor vrouwen die niet zijn 
bevallen na een episode van dreigende vroeggeboorte. (dit proefschrift) 

7. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. (A. Einstein)

8. De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn. (J. Cruijff)

9. De belangrijke momenten van het leven moet je altijd vieren. (Opa Hermans)

10. Assumption is the mother of all screw-ups. (onbekend)

11. Liever weten wat ik wil dan dat ik alles weet. (J. Dulles)

Frederik Hermans
21 december 2017


