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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Female reproductive ageing: 
The clinical relation between oocyte quantity and oocyte quality 

 
 

1. Ovariële reservetesten hebben geen klinische waarde voor het voorspellen 
van de kans op een spontane zwangerschap of een miskraam bij paren 
met vruchtbaarheidsproblemen (dit proefschrift). 

 
2. Vrouwen met een lage eicelopbrengst bij IVF-behandeling hebben  

een hogere kans op een miskraam dan hun leeftijdsgenoten met een 
normale eicelopbrengst (dit proefschrift). 

 
3. Het hebben van een beperkte eicelvoorraad is geassocieerd met een 

grotere kans op een trisomie zwangerschap in een IVF-populatie  
(dit proefschrift). 

 
4. Op basis van de huidige kennis behoren ovariële reservetesten geen 

standaard onderdeel te zijn van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.  
 
5. Medisch zinvolle vruchtbaarheidsbehandelingen dienen onbeperkt te 

worden vergoed door de zorgverzekering. 
 
6. De grenzen van de vruchtbaarheid van de vrouw kunnen een wrange 

invulling geven aan het gezegde ‘Van uitstel komt afstel’. 
 
7. In de maatschappelijke discussie over uitstel van ouderschap wordt de rol 

van de man onderbelicht. 
 
8. Het is onwenselijk dat het niet publiceren van wetenschappelijke 

gegevens beter is voor het profiel van de wetenschapper en zijn/haar 
werkgever dan het wel publiceren in een lager geplaatst tijdschrift. 

 
9. Het combineren van klinische en wetenschappelijke taken is speciaal 

geschikt voor lenige dokters, die af en toe een spagaat kunnen maken.  
 
10. Als de tijd vliegt, vlieg mee (Loesje). 
 
11. Carpe diem! (Pluk de dag) 

 



 
Maaike Haadsma – 24 maart 2010 


