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1. In de 21e eeuw is het bespreken van menstruatie(problemen) nog
steeds een taboe. 2. De levonorgestrel afgevende spiraal wordt nog
weinig toegepast in de behandeling van hevig menstrueel
bloedverlies in de huisartsenpraktijk. (dit proefschrift) 3. Bij
vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies zijn zowel de
levonorgestrel afgevende spiraal als endometriumablatie effectief in
het verminderen van de hoeveelheid bloedverlies en het verbeteren
van de kwaliteit van leven. (dit proefschrift) 4. De behandeling van
hevig menstrueel bloedverlies starten met de levonorgestrel
afgevende spiraal is over een periode van 24 maanden een
goedkopere strategie dan starten met endometriumablatie. (dit
proefschrift) 5. Bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies die
kunnen kiezen tussen de levonorgestrel afgevende spiraal of
endometriumablatie wordt hun behandelvoorkeur het meest bepaald
door het feit dat een behandeling hormonen bevat. (dit proefschrift)
6. De optimale behandeling van hevig menstrueel bloedverlies bij
vrouwen met verlaagde stollingsfactoren blijft onzeker. (dit
proefschrift) 7. De dagelijkse patiëntenzorg combineren met het
deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek door de huisarts zou
meer gestimuleerd moeten worden. (dit proefschrift) 8. “Het is
belangrijker om de persoon te kennen die een ziekte heeft, dan om
de ziekte te kennen die de persoon heeft.” (Hippocrates; ca. 460 –
370 voor Christus) 9. “We stoppen niet met spelen omdat we oud
worden, maar worden oud omdat we stoppen met spelen.” (George
Bernard Shaw; 1856 – 1950) 10. “If you want to go fast, go alone. If
you want to go far, go together.” (African proverb; origin uncertain)
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