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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Risk factors and prognostic models 

for perinatal asphyxia at term

1.  Een stijging in het aantal obstetrische interventies voor mogelijke foetale nood heeft niet 
geleidt tot een verandering van het aantal asfyxie gerelateerde sterfte in Nederland.  
(dit proefschrift)

2.  Er is in de algemene Nederlandse ziekenhuizen een grote praktijkvariatie in het aantal 
geplande en ongeplande keizersneden bij a terme eenling zwangerschappen met een 
kind in hoofdligging. (dit proefschrift)

3.  Zwangere vrouwen met een eerder kind met een lage Apgar score na 5 minuten hebben 
bij hun volgende zwangerschap een verhoogde kans om wederom te bevallen van een 
baby met een lage Apgar score. Dit zou moeten worden meegenomen in de risicoselectie 
van zwangere vrouwen. (dit proefschrift)

4.  Baby’s geboren na een IUI of IVF zwangerschap hebben een verhoogd risico op slechte 
neonatale uitkomst direct post-partum. Deze slechte neonatale uitkomsten worden voor 
een belangrijk deel beïnvloed door maternale eigenschappen. (dit proefschrift)

5.  Een laag geboorte gewicht is een van de belangrijkste risico factoren voor asfyxie 
gerelateerde sterfte a term. Adequate antenatale detectie van groeivertraging kan 
bijdragen aan een daling in de a terme sterfte. (dit proefschrift)

6.  Een tweedimensionale beslissingstool waarin het risico op een interventie vanwege 
het onvoldoende vorderen van de baring als wel het risico op perinatale asfyxie 
geïntegreerd zijn, kan de zorgverlener ondersteunen bij de antenatale counseling 
van zwangere vrouwen en bij de keuzes voor interventies tijdens de bevalling.  
(dit proefschrift)

7.  The characteristic of scientific progress is our knowing that we did not know.  
(Gaston Bachelard)

8.  Iedereen kan wonderen baren. (Loesje)

9.  The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the 
disease. (William Osler)

10.  Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is. (Nelson Mandela)


