
stellingen behorend bij het proefschrift 

Inequalities in obstetric care
A mixed method approach in a multi-ethnic population

1. Om kennis over reproductieve gezondheid onder Nederlanders met een migratie-achter-
grond te vergroten is de inzet van ‘peer education’ een veelbelovende interventie. (dit 
proefschrift)

2. Het gebruik van cultureel competente voorlichtingsfilms levert een positieve bijdrage 
aan de geïnformeerde besluitvormig over al dan niet deelname aan prenatale screening 
door vrouwen met een migratie-achtergrond en of lage sociaal economische status. (dit 
proefschrift)

3. Nederlandse zwangeren met een migratie-achtergrond hebben geen gelijke toegang tot 
de  Nederlandse prenatale screening in vergelijking tot zwangeren zonder een migratie-
achtergrond. (dit proefschrift)

4. Bij het werven van vrouwen voor gezondheidsvoorlichting is een actieve wervingsmethode 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de sociale netwerken van de doelgroepen doeltref-
fender dan een passieve wervingsmethode zoals flyeren. (dit proefschrift)

5. Vanuit het perspectief van de responsiviteit van het zorgsysteem is cultuur sensitieve com-
municatie en een tijdig en adequaat zorgaanbod ‘prompt attention’, in alle fasen van de 
geboortezorg voor vrouwen met een migratie-achtergrond primair bepalend voor hoe de 
zorg ervaren wordt. (dit proefschrift)

6. De Nederlandse opleidingen verloskunde en gynaecologie vormen de aspirant verloskun-
dige zorgverleners onvoldoende tot een cultureel competente zorgprofessional.

7. Binnen besturen van zorgonderwijs, zorginstellingen en de wetenschap bestaat nog  
onvoldoende inzicht in de waarde en noodzaak van gender- en etnische diversiteit in 
agendasetting, beleidsvorming en personele formatie.

8. Het samen met (zorg) professionals met een migratie-achtergrond  presenteren van  onder-
zoeksresultaten met betrekking tot ‘Geboortezorg aan migranten’ brengt de boodschap van 
het wetenschappelijk onderzoek beter over. 

9. ‘De zwangere met een migratie-achtergrond’ bestaat niet, het betreft een te heterogene 
groep om hier generalistische uitspraken over te doen.

10. De Nederlandse overheid dient haar beleid dusdanig te structureren dat zorgopleidingen, 
zorginstellingen en zorgverleners gemotiveerd worden cultuur sensitiviteit te borgen in het 
onderwijs en de geboden zorg. 

11. Alles wat de mens met een zuivere intentie en in achtneming van de intermenselijke inte-
griteit initieert zal leiden tot gelijkwaardigheid en vooruitgang.


