
Stellingen behorende bij het proefschrift
The new era of prenatal genetic testing:
considerations regarding the scope, psychological consequences and  
pregnant couples’ preferences

1. De meerderheid van zwangere vrouwen en hun partners willen alle beschikbare genetische 
informatie verkrijgen, terwijl de meeste zorgverleners veel terughoudender en selectiever zijn 
deze te verstrekken. (dit proefschrift)

2. Prenatale counseling leidt tot een hoge mate van kennis over de beschikbare prenatale tests 
en hun eigenschappen. (dit proefschrift)

3. Patiënten zijn geïnteresseerd in een brede reikwijdte van genetische informatie over 
hun ongeboren kind en het geven van deze informatie is niet psychologisch schadelijk. 
(dit proefschrift)

4. Voor de meerderheid van zwangere vrouwen weegt het verkrijgen van zoveel mogelijk 
genetische informatie niet op tegen de veiligheid voor hun ongeboren kind. (dit proefschrift)

5. De keuze van zwangere vrouwen voor NIPT of invasieve PND wordt mede bepaald door de 
opvattingen van de counselor over deze testen en de wijze waarop zij die testen aanbieden. 
(dit proefschrift)

6. Hoewel veerkracht kankerpatiënten niet kan beschermen tegen de emotionele impact van 
slecht nieuws, beschermt het ze wel tegen depressie en angst: patiënten kunnen meer aan dan 
wordt gedacht. (naar Markovitz et al., 2015)

7. Er is een verband tussen ernstige negatieve jeugdervaringen en het ontstaan van zowel 
psychische als fysieke problemen op latere leeftijd. Hiermee wordt het nature-nurture debat 
aan beide kanten ondersteund.

8. Controle hebben is een waarde op zichzelf, los van de mogelijke uitkomst. Van wieg tot graf is 
het hebben van een gevoel van controle essentieel.

9. Goed onderbouwde kennis en intuïtie komen samen onder de noemer expertise. Dit is van 
toepassing voor zowel zorgverleners als de maatschappij in zijn geheel.

10. Een puntensysteem binnen de wetenschap dat zich baseert op het aantal publicaties en 
verwijzingen verhoogt de ‘creativiteit’ van onderzoekers en niet noodzakelijkerwijs de 
kwaliteit van onderzoek.

11. Ons zou niet geleerd moeten worden te wachten op inspiratie alvorens ergens mee te starten. 
Actie genereert altijd inspiratie; inspiratie genereert zelden actie. (vrij naar Frank Tibolt)
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