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Stellingen n 

BehorendeBehorende bij het proefschrift 

VaginalVaginal Birth after Caesarean Section in Zimbabwe and the Netherlands 

1.. In landen met een hoge maternale sterfte na sectio caesarea heeft een proefbaring bijna 

altijdd de voorkeur boven een electief herhaalde sectio caesarea. 

2.. Tussen wachthutten en wachtlijsten ligt een wereld van verschil. 

3.. Een partogram van een baring die eindigt in een sectio caesarea bevat informatie die van 

nutt is voor het beleid rondom een eventuele toekomstige bevalling. 

4.. Vaginale baring na een sectio caesarea in de voorgeschiedenis moet een verplichte code 

wordenn in de LVR2-registratie. 

5.. Het getuigt van zorgvuldigheid om ook de kansen op een vaginale baring te bespreken 

mett een vrouw die meer dan één sectio caesarea in de voorgeschiedenis heeft. 

6.. Artsen die met de huidige arbeidsvoorwaarden nog kiezen voor een baan in de tropen 

verdienenn een pluim, meer wil de Minister van Ontwikkelingssamenwerking er niet voor 

uittrekken. . 

7.. De erfopvolging in de monarchie is uit de tijd en moet worden afgeschaft. Om te weten 

watt voor vlees men in de kuip heeft kan het staatshoofd beter gekozen of gekloond 

worden. . 

8.. Op de beurs en in het huwelijk bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie 

voorr de toekomst. Investeren in het huwelijk uit eigenbelang leidt echter altijd tot 

koersverlies. . 

9.. Wanzi baba, wada kamusha kake (vrij vertaald: als een man kiest voor het vaderschap, 

moett hij ook alle verantwoordelijkheden onder ogen zien) Shona gezegde. 



10.. Voor de emancipatie van zowel man als vrouw is het goed als werkende mannen vaker 

vaderr en werkende moeders vaker vrouw durven te zijn. 

11.. Aan de hand van eindtermen van de opleiding tot gynaecoloog behoort bepaald te worden 

off  een arts zich mag inschrijven in het specialistenregister; tot nu toe lijk t dit vooral 

afhankelijkk te zijn van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

12.. Robert Mugabe en Cornells Spaans waren beiden "freedom fighter". Rob werd dictator en 

Corr kreeg de kogel. Wie leeft nu verder als een held? 

13.. Trams en magneettreinen dragen bij aan een schonere wereld; de enige milieuvriendelijke 

autoo vind je op een computerspelletje (Theun Spaans, 11 jaar). 

14.. Tangconstructies en tangverlossingen moet een (schrijvend) gynaecoloog proberen te 

vermijdenn (vrij naar Lenneke Nowee). 

Wilbertt Spaans 

122 mei 2004 


