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1. De vrouwelijke vruchtbaarheid begint vanaf het 31' levensjaar te dalen 
(dit proefschrift). 

2. De maandelijkse kans op een zwangerschap die leidt tot de geboone van 
een gezond kind is voor een 35-jarige vrouw tot de helft gereduceerd in 
vergelijking met een 30-jarige vrouw (dit proefschrift). 

3. Vrouwen met een overmaat aan gluteaal-femoraal vet (zgn. 'peervormig') 
zijn vruchtbaarder dan vrouwen met een overmaat aan visceraal vet (zgn. 
'appelvormig') (dit proefschrift). 

4. De vruchtbaarheid van vrouwen met een overmaat aan visceraal vet zal 
waarschijnlijk gunstig worden beïnvloed door gewichtsafname (n.a.v. dit 
proefschrift). 

5. Matig alcoholgebruik heeft geen ongunstige invloed op de vrouwelijke 
vruchtbaarheid maar wel op zwangerschapsuitkomsten (dit proefschrift). 

6. Aangezien jongere vrouwen gemiddeld sneller zwanger worden dan 
oudere vrouwen dient de duur van de ongewenste kinderloosheid be
schouwd te worden in relatie tot de leeftijd van de vrouw (n.a.v. dit 
proefschrift). 

7. In de reproductieve epidemiologie gaat de veronderstelling van een 
constante incidence density in de tijd op populatieniveau, niet op. 

8. In de epidemiologie van chronische ziekten dienen gegevens als geboor
tegewicht en aantal weken bij geboone van de respondent tot de essen
tiële gegevens van de dataverzameling te behoren (n.a.v. D.J.P. Barker. 
The feta! and infant origins of adult disease; the womb may be more 
imponant than the home. Editorial, British Medica! Joumal 1990; 301: 
1111). 



9. A good epidemiologist has dirty hands, but a clean mind. G. Rose (n.a.v. 
bespreking L. Bonneux en J. Barendregt over "de vuile handen van de 
epidemioloog". Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1993; 71, nr. 5). 

10. Ook voor onderzoekers geldt: "The real question is nat where ideas co me 
from, it's where they go and how they get there". 

11. Het hedendaags 'functioneel equivalent' van het kostwinnersvergoedin
genstelsel moet een stelsel zijn van kinderopvang, ouderschapsverlof en 
flexibilisering van de arbeid (n.a.v. Prof. H.B.M. Adriaansens voordracht 
.. Werken met behoud van kinderen" tijdens symposium .. Een slimme 
meid wil haar zwangerschap op tijd", 14-10-1992). 

12. Ook de hedendaagse vent zit thuis nog te vaak op zijn krent (n.a.v. 
artikel .. Het mandaat van de nieuwe vader". De Volkskrant 26-8-1993). 

13. Een verstandige meid is op kinderloosheid voorbereid. 

14. Foar de wyn is elts in hirdrider. 


