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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

 

Health of offspring of subfertile couples 

 
 
1. Subfertiliteit is geassocieerd met een hogere bloeddruk in het nageslacht  
(dit proefschrift). 
 
2. Preimplantatie Genetische Screening waarbij op de 3e dag na bevruchting van de 
eicel een blastomeer van het ontstane embryo wordt gebiopteerd heeft geen effect 
op de gezondheid van het nageslacht op de leeftijd van 9 jaar (dit proefschrift). 
 
3. IVF-behandelingen met ovariële hyperstimulatie beïnvloeden de gezichtsscherpte 
van het nageslacht (dit proefschrift). 
 
4. Het volgen van kinderen geboren met behulp van IVF tot en met de fertiele 
levensfase verschaft essentiële informatie voor subfertiele paren die nodig is om 
een keuze te kunnen maken over het ondergaan van een IVF behandeling  
(dit proefschrift).  
 
5. De prevalentie van astma in eenlingen geboren na IVF verschilt niet van de astma 
prevalentie in natuurlijk verwerkte eenlingen van subfertiele paren (dit proefschrift). 
 
6. De verschillen tussen IVF-tweelingen en IVF-eenlingen zijn vergelijkbaar met de 
verschillen tussen spontaan verwekte tweelingen en spontaan verwekte eenlingen 
(dit proefschrift). 
 
7. Happiness is only real when shared (Christopher McCandless/Toine Bartelet). 
 
8. Functioneer eens buiten het wenselijke maar binnen de marges van het 
toelaatbare (Nick Breukelman). 
 
9. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær  
(vrij vertaald: er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding).  
 
10. Wanneer een paar in Nederland in verwachting is van een kind worden zij 
gefeliciteerd, maar wanneer er een kind zonder verblijfsvergunning in Nederland 
woont is het kind hier niet welkom. 
 
      Derk Kuiper 
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