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Stellingen behorende bij het proefschrift

Economic evaluations and clinical decision making in obstetrical care

1. Voor de start van ieder klinisch onderzoek dient ten minste het simultaan uitvoeren van een 
economische evaluatie overwogen te worden. Dit dwingt de onderzoekers na te denken 
over het perspectief, de tijdshorizon, de te verzamelen data en de analyses. (dit proefschrift)

2. Implementatie van de fibronectinetest bij een inconclusieve cervixlengtemeting (15-30 mm) 
bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte kan jaarlijks €8 miljoen besparen, zonder 
nadelig effect op de neonatale uitkomst. (dit proefschrift)

3.  Behandeling met een pessarium bij vrouwen met een meerlingzwangerschap en een 
cervixlengte <38 mm resulteert, indien de effectiviteit bevestigd wordt in nieuwe studies, 
naast een betere perinatale uitkomst ook in lagere kosten. (dit proefschrift)

4. De lange termijn follow-up van kinderen na obstetrische studies is kostbaar, logistiek vaak 
lastig en kost veel tijd. Modellen, waarmee lange termijn uitkomsten worden voorspeld, 
kunnen daarom van toegevoegde waarde zijn. (proefschrift Margreet Teune, 2013)

5. Diagnostische testen kunnen zowel therapeutische beslissingen beïnvloeden als additionele 
effecten uitlokken die van invloed zijn op de gezondheid van patiënten. Bij het maken van een 
keuze voor een bepaalde test dienen al deze effecten te worden meegenomen. (proefschrift 
Jolande Vis, 2013)

6.  Bij evaluatie van een nieuwe diagnostische methode dient het gangbare diagnostische 
beleid betrokken te worden. De nieuwe test kan de gangbare test vervangen, maar kan ook 
gebruikt worden als triage test, of worden toegevoegd aan de gangbare strategie. (Bossuyt et 
al. BMJ 2006) 

7. Essentially, all models are wrong, but some are useful. (G.E.P. Box & N.R. Draper. Empirical 
Model-Building and Response Surfaces, Wiley (1987) p.424)

8. Bij een kosteneffectiviteitonderzoek worden veelal de kosten en de gezondheidswinst tegen 
elkaar uitgezet. Hoe hoog de kosten voor gezondheidswinst mogen zijn is een belangrijke 
discussie, maar dient niet in de spreekkamer gevoerd te worden.

9. An expert is a man who has made all the mistakes which can be made in a very narrow field. 
(Niels Bohr - Deens arts en fysicus, 1885-1962)

10. True courage is like a kite, a contrary wind raises it higher.

11. Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van 
de wereld. (Anne Frank, 1929-1945)

Gert-Jan van Baaren – 10 december 2014


