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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

Treatmentt regimens in ovulation induction and ovarian hyperstimulation 

1.. Laparoscopische electrocoagulatie is de voorkeursbehandeling bij vrouwen met CC-

resistentee PCOS (dit proefschrift). 

2.. Er is geen bewijs dat rFSH tot meer zwangerschappen leidt dan hMG bij vrouwen met 

PCOSS die voor IVF of ICSI in aanmerking komen (dit proefschrift). 

3.. Bij ovulatoire vrouwen die IVF of ICSI ondergaan leidt behandeling met hMG tot meer 

klinischee zwangerschappen dan rFSH (dit proefschrift). 

4.. Leeftijd is een potentiële confounder bij elk fertiliteitsonderzoek. 

5.. De generaliseerbaarheid van vergelijkend klinisch-wetenschappelijk evaluatieonderzoek 

inn Nederland wordt bevorderd door de kleinschaligheid van de gynaecologische 

praktijken. . 

6.. Bij pre-implantatie genetische screening op maternale aneuploidieën is biopsie van 

poollichaampjess een ethisch verantwoord alternatief voor blastomeerbiopsie. 

7.. Veel paren zullen na de geboorte van een tweeling afzien van een volgende 

fertiliteitsbehandeling. . 

8.. Iemand die suggereert dat een geïnduceerde tweeling minder waard is dan een nulling 

krijgtt een nul voor wiskunde. 

9.. Het hanteren van populatiegemiddelden om vast te stellen of een peuter zich wel goed 

ontwikkeltt wijst op miskenning van de peuter als individu. 

10.. Het zou de norm moeten zijn ervan af te wijken. 

11.. Soms weet ik niet meer dat ik mijn geheugen kwijt ben. 

Madeionn van Wely 

Bloemendaal,, 2004 




