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Stellingen behorend bij het proefschrift

Surgical management of tubal pregnancy

1. De aanbevelingen uit de Nederlandse richtlijn over de buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap worden in wisselende mate toegepast in de klinische praktijk.  
(Dit proefschrift)

2. Bij vrouwen met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en een normale 
contra laterale eileider zijn de fertiliteitsuitkomsten na een salpingotomie 
vergelijkbaar met die na een salpingectomie. (Dit proefschrift)

3. Een salpingotomie is niet kosteneffectief in vergelijking met een salpingectomie 
voor de behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.  
(Dit proefschrift)

4. Vrouwen geven de voorkeur aan een salpingectomie om de kans op herhaling van 
een buitenbaarmoederlijke zwangerschap te minimaliseren. (Dit proefschrift)

5. Wetenschap is geen democratie en moet daar met consensuspapers ook niet 
naar streven.

6. Inclusie in trials zou kunnen worden bevorderd als clinici bereid zijn om hun 
lokale protocol in overeenstemming te brengen met de controle arm van de trial. 

7. De context brengt het beslissende onderscheid tussen wapen en instrument, 
tussen dokter en boef. (E. Sutorius. Steekpartij op de operatietafel. Ned Tijdschr 
Geneeskd. 2011;155:B721)

8. Een crisis is onderdeel van het zelfreinigend vermogen van een samenleving. 
Omdat er nog zoveel te reinigen valt, kunnen we voorlopig nog niet zonder crisis.

9. Sex is more dangerous than the cigarette afterwards: on the pathophysiology of 
ectopic pregnancy. (Andrew Hornton)

10. If you’re green, you are growing. If you’re ripe, you’re next to rotten.....It is so nice 
to be green! #lifelonglearning. (Ray Kroc)

Femke Mol, oktober 2013


