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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Spermatogenicc failure 
aa genetic Odyssey 

ii Het onvermogen om je voort te planten is overerfbaar (dit proefschrift). 

22 Azoö- en oligoasthenoteratozoöspermie zijn niet gebaseerd op een 

gemeenschappelijkk genetisch defect (dit proefschrift). 

33 Genetisch epidemiologisch onderzoek zal niet leiden tot het identificeren 

vann de genen betrokken bij mannelijke subfertiliteit (dit proefschrift). 

44 Mannen met een slechte spermakwaliteit hebben een spermatogoniale 

stamcelziekte. . 

55 Spermakwaliteit is geen goede maat voor mannelijke subfertiliteit. 

66 Omdat voortplanting een primaire levensbehoefte is, behoren 

vruchtbaarheidsbehandelingenn niet tot wensgeneeskunde. 

77 Het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen waarvoor een subfertiel paar 

inn aanmerking komt, zou niet moeten afhangen van de verzekering maar 

vann de individuele kans op succes. 

88 Statistiek is net als een BH, het belooft heel wat maar bewijst niets. 

99 Het onderhouden van een duurzame liefdesrelatie is moeilijker dan 

vreemdd gaan. 

i oo Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. 

nn De man heeft vele geheimen. 
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