
 

 

 University of Groningen

Pelvic Organ Prolapse
Panman, Chantal; Wiegersma, Marian

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Panman, C., & Wiegersma, M. (2017). Pelvic Organ Prolapse: Conservative treatments in primary care.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/9f71b3da-2b38-4d11-8bf0-fcf754b130c4


STELLINGEN PROEFSCHRIFT CHANTAL

1.  Bij vrouwen met een prolaps heeft 
bekkenfysiotherapie meer effect op tevens 
aanwezige mictieklachten dan op typische 
prolapsklachten (dit proefschrift) 

2.   Een pessariumbehandeling is effectief om typische 
prolapsklachten te verminderen (dit proefschrift) 

3.   Conservatieve behandelingen leiden op de 
middellange termijn meestal niet tot een verbetering 
van de mate van de prolaps (dit proefschrift) 

4.   Niet de ernst van de prolaps maar het ervaren van 
veel bekkenbodemklachten bepaalt in welke mate 
vrouwen een slechter seksueel functioneren ervaren  
(dit proefschrift) 

5.   Het succes van een pessariumbehandeling valt 
of staat met de functie van de bekkenbodem (dit 
proefschrift) 

6.   Veel vrouwen ervaren een drempel om 
bekkenbodemklachten met de huisarts te bespreken, 
laagdrempelig vragen naar bekkenbodemproblemen 
door huisartsen is daarom aan te bevelen

7.   Belangrijke beslissingen kunnen het beste genomen 
worden met een volle blaas (Tuk, 2011)

8.   Er moet meer onderzoek gedaan worden naar 
gewone ziekten (Gezondheidsraad, 2016)

9.   Drukte is slecht voor gezondheid, relaties en geluk, 
maar ook voor de carrière (Crabbe, 2016)

10.   Het is niet uit te sluiten dat de gaswinning in  
Oost-Groningen leidt tot verzakkingsklachten


