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Stellingen n 
11 Het begrip 'herhaalde miskramen' wordt verschillend geïnterpreteerd onder 

Nederlandsee gynaecologen (ditproefschrift). 

22 Chromosoomafwijkingen lijken geen belangrijke oorzaak in de ontstaanswijze 

vann een extra-uteriene graviditeit (dit proefschrift). 

33 Structurele chromosoomafwijkingen die gevonden worden bij paren met herhaalde 

miskramenn leiden zelden of niet tot ongebalanceerde chromosoomafwijkingen bij 

hett kind (ditproefschrift). 

44 Vanuit doelmatigheidsstandpunt is bij het karyotyperen van paren met herhaalde 

miskramenn met name de leeftijd van de vrouw ten tijde van de miskramen relevant 

(dit(dit proefschrift). 

55 Een 'chaotisch' embryo hoeft niet te resulteren in een sloddervos. 

66 Een promotie met een bevalling vergelijken is een vergissing. Bij een promotie is 

hett gewenst je hoofd in te schakelen, bij een bevalling is dat af te raden. 

77 Wie een ernstig gehandicapt bestaan betitelt met 'wrongful life' doet geen recht aan 

hett leven. 

88 Hoewel vrouwen een hoge leeftijd kunnen bereiken en dus relatief lang jong blijven, 

wordenn ze reeds voor hun veertigste 'oudere' vrouw genoemd. 

gg Een promovendus is pastevree, met een stelling in de NRC. 

100 Belangstelling voor de neschiedenis van de geneeskunde vraagt om enige 

eigenn historie. 

111 Bijna-dood is ontegenzeglijk niet dood. 

122 Beter twee panda's in het bos dan twintig klonen van prehistorisch mos. 
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