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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

Fertility preservation in women: exploring clinical dilemmas 
 

 
1.) Vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, zouden ovariële stimulatie 
protocollen die tamoxifen en letrozol bevatten slechts toegepast mogen worden in de 
setting van een randomised controlled trial (de STIM-trial) (dit proefschrift). 
 
2.) Het is een slecht idee om geassisteerde voorplantingstechnieken met 'verse' 
eicellen in te zetten bij vrouwen die reeds eicellen hebben laten invriezen (dit 
proefschrift). 
 
3.) De term 'sociale indicatie' voor het invriezen van eicellen zou niet langer gebruikt 
moeten, omdat in wezen alle vrouwen dezelfde reden hebben om eicellen in te 
vriezen: het verlies van vruchtbaarheid door de factor tijd (dit proefschrift). 
 
4.) Vrouwen met borstkanker die hun eicellen of embryo's invriezen beschouwen 
deze behandeling als een manier om actie te ondernemen in een periode waarin ze 
het gevoel hebben de controle te verliezen als gevolg van de diagnose borstkanker 
(dit proefschrift). 
 
5.) Deelname aan randomised controlled trials zou vergemakkelijkt kunnen worden 
als het voorschrijven van onbewezen behandelingen aan banden gelegd zou 
worden. 
 
6.) Promotieonderzoek is slechts verrijkend voor promovendi, als zij de gelegenheid 
krijgen hun kritisch denkvermogen zodanig te ontwikkelen dat zij het begrip 
'waarheid' wantrouwen.  
 
7.) Het is ironisch dat het orgaan dat de naam 'mamma' draagt, toebehoort aan een 
ander specialisme dan de gynaecologie. 
 
8.) “Eines Tages wird das Mädchen da sein und die Frau, deren Name nicht mehr 
nur einen Gegensatz zum Männlichen bedeuten wird, sondern etwas für sich, etwas, 
wobei man keine Ergänzung und Grenze denkt, nur an Leben und Dasein: der 
weibliche Mensch..” (Rainer Maria Rilke, Briefe an einem jungen Dichter, 1929) 
 
9.) "This disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and 
to despise, or, at least, to neglect persons of poor and mean condition is the great 
and most universal cause of the corruption of our moral sentiments." (Tony Judt, 
When the Facts Change: Essays, 1995-2010, 2015 ) 
 
10.) John Lennon zei ooit: 'Life is what happens to you while you're busy making 
other plans'. Nu zou hij wellicht gezegd hebben: 'Life is what happens to you while 
you're busy looking at your smartphone'. 
 
 
 
        Sabra Dahhan,  
        februari 2016 


