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Stellingen behorende bij het proefschrift  

The enigma of unexplained subfertility 

 

1. Voor paren met onverklaarde subfertiliteit is het onnodig belastend en ook niet 

kosten-effectief om in vitro fertilisatie als eerste behandeling aan te bieden in plaats 

van intra-uteriene inseminatie met ovariële hyperstimulatie. (dit proefschrift) 

 

2. Bij het aanbieden van intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie is een strikt 

en conservatief stimulatieprotocol noodzakelijk om het aantal meerlingen 

aanvaardbaar te houden. (dit proefschrift)  

 

3. Het wordt vaak vergeten dat paren met onverklaarde verminderde vruchtbaarheid 

ook nog thuis zwanger kunnen worden tijdens een behandeltraject. (dit proefschrift)   

 

4. Een tweeling is een tweeling is een tweeling. (dit proefschrift) 

 

5. Het is duur en tijdrovend om de uitkomstmaat “levend geborenen” voor een studie 

te gebruiken, maar het is bij uitstek de uitkomst waar subfertiele paren op zitten te 

wachten. Braakhekke, M et al.,  Fertil Steril, Vol 101, No 5, pp 1203–1204, 2014 

 

6. Eicellen invriezen houdt een vrouw biologisch jonger dan welke vorm van 

cosmetische chirurgie dan ook. 

 

7. Het lastige van de toekomst voorspellen, is dat daarbij vaak factoren een rol spelen, 

die we op het moment dat we de voorspelling willen gaan doen nog helemaal niet 

kunnen weten.  Oratie René Eijkemans, Is toeval voorspelbaar? 15 januari 2016.  

 

8. Given that randomized clinical trials presume equipoise, very large treatment effects 

will rarely be found. Evers, J. Human Reproduction, Vol.30, No.1 pp. 1–2, 2015 

 

9. Alles is zo groot als men gelooft, … De echte ruimte zit in je hoofd… 

In: De Kwinkslagen, Marten Toonder, De Bezige Bij, Amsterdam,  2005 

 

10.  Als de tijd vliegt, vlieg mee (Loesje)  

https://c27lmyzh9a4ia979og-wbarf.sec.amc.nl/science/journal/00150282/101/5

