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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Management of term and postterm 

pregnancy 

 

1. Aan alle zwangeren die de termijn van 42 weken bereiken dient 

een inleiding aangeboden te worden. (dit proefschrift) 

 

2. Het bepalen van de stand van het hoofd door middel van 

echoscopisch onderzoek voorafgaand aan of tijdens het begin 

van het ontsluitingstijdperk heeft geen voorspellende waarde 

voor de kans op een sectio Caesarea. (dit proefschrift) 

 

3. Echoscopisch gemeten cervixlengte en cervicale wedging 

hebben slechts een beperkte capaciteit om de uitkomst van een 

a terme ingeleide baring te voorspellen. (dit proefschrift) 

 

4. Inwendige drukmeting om de uterusactiviteit te meten bij a 

terme zwangeren die ingeleid of bijgestimuleerd worden is niet 

bewezen effectief en dient daarom niet routinematig toegepast 

te worden. (dit proefschrift) 

 

5. Met factoren die antepartum of intrapartum bekend zijn, kan 

het mislukken van een vacuümextractie voorspeld worden. (dit 

proefschrift) 

 

6. "It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more 

than our abilities." (JK Rowling) 

 



7. “The dynamics of labour are more important than the 

mechanics.” (Ian Donald in Practical Obstetric Problems, sixth 

edition, 2007) 

 

8. It seems an insult to nature and to the Creator to imagine that 

pregnancy was ever intended to be a sickness. (Mrs E.B. Duffey, 

What Women Should Know, 1873) 

 

9. One-liners doen het goed in de politiek. Waarom is het in de 

verloskunde dan zo lastig om iedereen op één lijn te krijgen? 

 

10. Omdat het natuurlijk beloop van zwangerschap en geboorte 

vaak gunstig is, leidt een wetenschappelijk benadering vaak tot 

het volgen van het normale beloop. 

 

11. Een samenwerkingsverband waarbij de verloskundige bijstand 

geleverd wordt door vroedvrouwen en huisartsen, in overleg 

met een obstetricus, schept de mogelijkheid tot een maximum 

aan keuzevrijheid van de vrouw, met een maximum aan 

interdisciplinaire samenwerking. (Prof. Dr. G.J. Kloosterman, 

Ned. T. Geneesk. 122, nr. 32, 1978) 
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