STELLINGEN
1. De optimale vacuumdruk voor het leegzuigen van follikels ten
behoeve van IVF is afhankelijk van de binnendiameter van de
naald voor follikelpunktie.
onbevruchte eicellen in follikelvloeistof
2. Transport van
gedurende drie kwartier met uitsluitend maatregelen ter
beinvloedt
de
van
te
sterke
afkoeling,
voorkoming
kans
op
zwangerschap
na
bevruchtingskans in-vitro en de
transplantatie van het embryo niet.
3. Behalve azoÖspermie kan geen enkele oorzaak voor ongewenste
kinderloosheid bij voorbaat worden uitgesloten van IVFbehandeling.

4. Bij eileiderafwijkingen zou niet de keuze voor IVF maar het
vasthouden aan tubachirurgie gemotiveerd moeten worden.

5. De in overheidsrapporten voorkomende

eis dat laboratorium en
kliniek voor IVF zich dicht bij elkaar moeten bevinden is
niet wetenschappelijk onderbouwd.

6. De begeleiding van de "IVF-patiënt" dient begonnen te zijn
bij het eerste polikliniekbezoek wegens infertiliteit en niet
pas bij de eerste IVF-behandeling.
7. Het overheidsbeleid ten
namelijk restrictief.

aanzien

van

IVF is tot heden voor-

8. De verwachting dat een tumormarker gevonden kan worden met
een hoge specificiteit en sensitiviteit houdt geen rekening
met de waarschijnlijkheid dat tumoren van éénzelfde orgaan
kunnen verschillen in etiologie en dat éénzelfde etiologie
ten grondslag kan liggen aan het ontstaan van tumoren in
verschillende organen.
9. De behoefte aan een vetorecht voor de arts bij verzoek om
inzage van zijn dossier door een patiënt pleit niet voor de
arts-patiënt relatie.

10. Het mislukken van onderzoek naar de effektiviteit van een
alternatieve geneeswijze pleit tegen de toepassing van deze
behandeling.
11. In tegenstelling tot de mening van Van Opstall is de
leeftijd van de betrokkene wel van belang voor de kans op
het krijgen van spijt van de ingreep (Proefschrift Utrecht,
1984).

12. Het funktioneren van gedecentraliseerd beheer hangt af van
de mate waarin beslissingsbevoegdheid aan het plaatselijk
bestuur wordt overgedragen.
13. Nu de staatssecretaris van volksgezondheid de mogelijkheid
van de klachtentelefoon gevonden heeft, zou hij deze ook
open moeten stellen voor patiënten die door voortgaande
bezuinigingen niet meer geholpen kunnen worden.

Stellingen horende bij het proefschrift "Diagnostische aspekten
van in-vitro-fertilisatie (IVF) en transport van onbevruchte
eicellen voor IVF".
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