
STELLINGEN 

Vrouwen die ervoor kiezen hun bevalling te laten inleiden geven er blijk van geen 
groot vertrouwen te hebben in hun eigen lichamelijke voortplantingsfuncties. 

In het overleg tussen de obstetricus en de zwangere vrouw over de wenselijkheid 
van een electieve inleiding van de baring dient rekening te worden gehouden met de 
mogelijkheid dat een bestaande voorkeur voor het geven van borstvoeding afneemt 
bij een keuze voor een electieve inleiding. 

Een actieve leiding van het nageboortetijdperk leidt de aandacht van de moeder af 
van de pasgeboren baby en vermindert daardoor het contact. 

Uit de buik op de buik is een goed begin. 

Een warme lamp boven het bed in de verloskamer vergroot de mogelijkheden van 
huid-op-huid contact van de moeder met haar pasgeboren baby. 

Zo mogelijk dienen in het eerste uur na de geboorte de vader, de moeder en de 
pasgeboren baby enige tijd alleen te worden gelaten. 

Voorkomen dient te worden, dat de misvatting dat sport gelijk is te stellen met 
gymnastiek, ook gaat heersen ten aanzien van zwangerschapsgymnastiek. 

Regionalisering van de ambulante geestelijke gezondheidszorg is een omslachtige 
manier van drempelverlaging met grote risico's dat het doel wordt voorbij 
geschoten. 

De hoge waarde die bij de beoordeling van research-prestaties van universitaire 
instituten wordt toegekend aan publicaties in internationale tijdschriften is een 
handicap voor de bloei van vaktijdschriften binnen het Nederlandse taalgebied. 

De bruikbaarheid van simulatiepatiënten bij het aanleren van het afnemen van een 
anamnese wordt onderschat. 

Dat over arbeidstijdverkorting zo zelden wordt gedacht in termen van bijvoorbeeld 
jaren per decennium, maar bijna altijd in termen van uren per week of dagen per 
jaar, is symptomatisch voor ons arbeidsethos en niet bevorderlijk voor een 
effectieve herverdeling van de arbeidsmogelijkheden. 

De ontdekking dat virussen een stimulerende rol kunnen spelen bij overdracht van 
informatie pleit voor een heroverweging van de aanbeveling om bij niesbuien een 
zakdoek te gobruiken. 

(Stellingen behorende bij het proefschrift "De electieve inleiding van de baring. Een 
prospectief obstetrisch en psychologisch onderzoek"). 
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