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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift 

Management of endometrial abnormaliti es in postmenopausal women, 
an individualized approach

Indien bij een postmenopauzale vrouw zonder bloedverlies bij toeval een verdikt endome-
trium wordt gemeten dient hierop geen acti e te worden ondernomen. 
Dit proefschrift 

Bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies heeft  het voorspellen van een geïndivi-
dualiseerde kans op endometriumcarcinoom geen toegevoegde waarde ten opzichte van 
endometriumdikte meti ng alleen.
Dit proefschrift 

Het mislukken van een minimaal invasief endometriumbiopt is te voorspellen uit pati ënt-
karakteristi eken. 
Dit proefschrift 

De keuze van aanvullende diagnosti ek baseren op de  voorspelde kans van een mislukt 
biopt geeft  geen kostenbesparing.
Dit proefschrift 

Gestandaardiseerde herbeoordeling van endometriumbiopten die eerder zijn beoordeeld 
als onvoldoende materiaal leidt niet tot meer classifi cerende diagnoses.
Dit proefschrift 

Voordat medische hulpmiddelen bij pati ënten gebruikt gaan worden zou, net als bij genees-
middelen, hun veiligheid en eff ecti viteit onderzocht moeten zijn. 

Een mens heeft  twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.
Epictetus

De waarheid is nooit precies zoals je denk dat hij zou zijn.
Johan Cruijff 

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created 
them.
Einstein

Promoveren is als een berg op fi etsen, onderweg vraag je je regelmati g af waar je aan bent 
begonnen maar eenmaal boven is het toch de moeite waard geweest.


