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Stellingen behorend bij het proefschrift:

WOMEN’S LIFESTYLE and SEXUAL FUNCTION
the effects of a preconception intervention in women with obesity

1. Een leefstijlinterventie voor vrouwen met obesitas en een actieve kinderwens is op de lange 
termijn vooral effectief in het behouden van het gewichtsverlies bij de vrouwen die tijdens de 
interventie in staat waren om minstens 5% van hun startgewicht te verliezen. (dit proefschrift)

2. Vrouwen met obesitas die al eerder in hun leven begeleiding hebben gehad van een diëtist 
verliezen minder gewicht tijdens het volgen van een leefstijlprogramma. (dit proefschrift)

3. Zelfs zonder lange termijn effecten op gewicht, kan een leefstijlinterventie een positief effect 
hebben op de seksuele functie van vrouwen met obesitas en subfertiliteit. (dit proefschrift)

4. Gezien de hoge prevalentie van seksuele problematiek bij vrouwen met obesitas, mag hiervoor 
meer aandacht komen binnen de psychosomatische gezondheidszorg. (aangepast uit: Obesity 

2012;20(12):2325-33)

5. Vooral obesitas, en niet polycysteus ovarium syndroom (PCOS), veroorzaakt problemen in 
mentale- en seksuele gezondheid. (dit proefschrift) 

6. Niet een traumatische ervaring zelf, maar een daaropvolgende ontwikkeling van post-
traumatische stress symptomen leidt tot een overactieve bekkenbodem. (dit proefschrift)

7. Om te voorkomen dat de obesitas-epidemie groeit is een gezonde leefomgeving onontbeerlijk.

8. Als we een praktijk willen die meer gebaseerd is op feiten, hebben we meer bewijzen nodig die 
op de praktijk zijn gebaseerd. (aangepast uit: Family Practice 2008;25:i20-24)

9. Op het snijvlak van lichaam en geest ligt de toekomst van de gezondheidszorg, om uiteindelijk 
te ontdekken dat zij niet verschillend maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

10. Praten over seks is op zichzelf geen seksuele activiteit en kan daarom – hoewel besmettelijk – 
zonder voorbehoedsmiddel worden gedaan. (Peter Leusink)

11. Voorbij het idee over wat goed is en wat fout is, is een prachtige tuin: en daar wil ik je ontmoeten. 
(Rumi)

12. Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. (Vivian 

Greene)

Matty Karsten,
Groningen, 10 juni 2020


