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Stellingen behorende bij het proefschrift van Jan Bosteels 

1. Het routinematig uitvoeren van een laparoscopie bij alle gevallen 
van onvruchtbaarheid is niet zinvol (dit proefschrift). 

2. Op grond van de huidige kennis is er onvoldoende grond om een 
hysteroscopie uit te voeren bij alle vrouwen met subfertiliteit (dit 
proefschrift). 

3. Omdat bij niet-effectieve behandelingen de veiligheid er niet toe 
doet, dient bij evaluatie van medische interventies eerst de 
effectiviteit en pas dan de veiligheid geëvalueerd te worden. 

4. Trauma aan het endometrium zou misschien de kans kunnen 
verhogen op succesvolle implantatie van het embryo bij vrouwen 
die behandeld worden met Medisch Begeleide Voortplanting 
(Nastri et al, Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 7. Art. No.: 
CD009517). 

5. Het hoge verbruik van IVF in België ( bijna 3000 cycli per 
miljoen inwoners) en de daarmee gepaard gaande hoge kosten 
(bijna 100 miljoen Euro geraamd in 2008) vereisen een 
maatschappelijke doorlichting (Berg Brigham et al, Hum Reprod 
2013, 28 (3): 666-675). 

6. Om de wetenschappelijke onderbouwing van de reproductieve 
chirurgie te versterken moet men ofwel chirurgen klinische 
epidemiologie aanleren ofwel klinische epidemiologen 
inschakelen op diensten waar klinisch-wetenschappelijk 
onderzoek wordt uitgevoerd (Madhok R and Handoll HHG; 
Bridgman S and Maffulli N. Randomized trials in surgery. Letters 
to the Editor of the BMJ. BMJ 2002; 325: 658-9). 

7. Een ‘fee for service’ systeem kan leiden tot zowel een slechte 
coördinatie als een overconsumptie van zorg. 

8. Een optimale zorgfinanciering hoort een effectiviteitgestuurde 
betalingscomponent (P4P) te bevatten. 

9. “Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right 
things” (Peter F.Drucker). 

10. “Absence of evidence is not evidence of absence” (Carl Sagan). 

 


