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1. lntrauteriene inseminatie heeft de voorkeur boven Fallopian tube sperm perfusion (dit proefschrift). 

2. Milde ovariele hyperstimulatie met follikel stimulerend hormoon (FSH) geeft significant meer 

zwangerschappen in vergelijking met clomifeen citraat (CC) in combinatie met intrauteriene 

inseminatie voor subfertiele paren zonder significant meer meerlingen (dit proefschrift). 

3. Een tweede intrauteriene inseminatie in dezelfde cyclus lijkt alleen zinvol bij multifolliculaire groei 

(dit proefschrift). 

4. Het voork6men van premature LH stijgingen leidt niet tot significant meer levendgeborenen bij 

de behandeling van subfertiele paren met intrauteriene inseminatie in combinatie met ovariele 

hyperstimulatie (dit proefschrift). 

5. De toevoeging van een GnRH antagonist aan milde ovariele hyperstimulatie leidt niet tot significant 

meer levendgeborenen bij een behandeling met intrauteriene inseminatie voor subfertiele paren (dit 

proefschrift). 

6. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek warden subjectief geYnterpreteerd, waardoor zowel 

voor- als tegenstanders hun waarheid vinden. 

7. Het bestaan van verplichte cursussen in een competentiegerichte opleiding is paradoxaal. 

8. Meer artsen opleiden zal niet resulteren in een goedkopere gezondheidszorg. 

9. Kinderen krijgen is voor vrouwen geen rationele beslissing. 

10. IVF, een uitvinding van Steptoe en Edwards, gaat een steeds grotere rol spelen in de overleving van 

de mensheid, iets wat door de toekenning van de Nobelprijs onderschreven wordt (BJ Cohlen). 

11. Zolang het medisch zinvol is, zou elke fertiliteitsbehandeling vergoed moeten worden. 

12. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen (Chinees gezegde). 

13. Zelfreflectie is voor de ziel wat een koude douche is voor het lichaam; bij beide is de eerste 

gewaarwording vaak schrik, terwijl de tweede van verfrissende en inzichtgevende aard is (vrij naar 

EF Cremer). 

14. Een goed boek doet goed. 


