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        Stellingen 
 

1. Psychosociale counseling voor behandeling met donorsperma dient niet gecombineerd te 
worden met screening voor selectie, maar te worden aangeboden in aparte sessies (dit 
proefschrift).  
 

2. Psychosociale counseling voor behandeling met donorsperma moet minimaal als doel 
hebben met wensouders te bespreken hoe zij met hun toekomstige kind openlijk kunnen 
praten over zijn/haar genetische herkomst (dit proefschrift).  
 

3. Bij de psychosociale counseling van identificeerbare spermadonoren dient aandacht 
besteed te worden aan emotionele consequenties van donorschap (dit proefschrift).   
 

4. Het is onbestaanbaar dat evidence-based richtlijnen voor psychosociale counseling bij 
behandeling met donorsperma ontbreken (dit proefschrift). 

5. Psychosociale counseling en begeleiding door gespecialiseerde counselors dient altijd 
aangeboden te worden aan alle (wens)ouders en spermadonoren (dit proefschrift). 

 
6. De begeleiding voor (wens)ouders, donorkinderen en spermadonoren dient in Nederland 

te worden georganiseerd in een landelijk donorconceptie-netwerk. 

7. Elles [les sociétés] prennent ainsi un corps, une forme sensible qui leur est propre, et 
constituent une réalité sui generis, très distincte des faits individuels qui la manifestent 
(Zij [samenlevingen] nemen een eigen gevoelige vorm aan en vormen een unieke realiteit 
in zichzelf, die niet herleidbaar is tot de manifestaties van individuen (Emile Durkheim, 
'Les Règles de la méthode sociologique', 1894). 

8. Een familierelatie is meer dan enkel een sociale- of genetische band. 

9. In een medische setting win je als counselor aan geloofwaardigheid als je 
wetenschappelijk onderzoek doet binnen het betreffende specialisme op jouw vakgebied. 

10. Promoveren is als over de dijk langs het wad naar de Boschplaat fietsen, met storm, 
regen, wind mee, wind tegen, zon en mist en uiteindelijk – moe, maar verrijkt en voldaan 
- aankomen. 

	
	


