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1) Gecomputeriseerde ultrasone cervimetrie met intra-uteriene drukmeting is op dit 
moment de meest geschikte methode voor de bestudering van de dynamica van de 
cervix uteri tijdens de baring. 

2) De latente fase van de baring wordt in fysiologische omstandigheden niet verkort door 
de locale toediening van prostaglandines. 

3) De opvatting dat de veranderingen in de cervix tijdens de baring gedurende de latente 
fase zouden worden gereguleerd door prostaglandine-producerende fibroblasten, in 
tegenstelling tot de door collagenase-producerende leucocyten gedomineerde 
acceleratiefase, is vooralsnog een (aantrekkelijke) theorie. 

4) De deceleratiefase van het partogram, zoals door Friedman beschreven, is een artefact 
dat berust op ontsluitingsmetingen door middel van vaginaal toucher. 

5) Het boek 'Effective care in pregnancy and childbirth •, dat is gebaseerd op meta
analyses van gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek, moet centraal staan in de 
opleiding tot obstetricus. 

6) Vanuit evolutionair oogpunt vormen meta-analyses een bedreiging voor het 
voortbestaan van de wetenschap. 

7) De moeite en kosten gepaard gaande met de opsporing en behandeling van diabetes 
gravidarum staan in geen enkele verhouding tot het wetenschappelijk aangetoonde 
gunstige effect op de uitkomst van de zwangerschap. 

8) De in de praktijk gegroeide gewoonte om ijzersuppletie liberaal en foliumzuur
suppletie op strikte indicatie te geven dient omgedraaid te worden. 

9) In de nabije toekomst zal de arts elk metaphysisch aura hebben verloren. Het is 
onwaarschijnlijk dat de patient dit verlies zelf zal kunnen compenseren. 

10) De overeenkomst tussen KNO-artsen en gynaecologen is veel grater dan kan worden 
afgeleid uit het feit dat zij beiden introitusplastieken verrichten. 

11) De bekendheid met het theorema van Bayes binnen de kliniek is omgekeerd evenredig 
met het belang ervan. 

12) Zolang automobilisten de chaostheorie niet beheersen, zullen er files blijven bestaan. 



13} De door Den Haag zo vurig gewenste beheersing van bet "volume-probleem" in de 
gezondheidszorg kan eenvoudig bereikt worden door hefting van een patienten
inschrijfgeld, waarvan de hoogte is gekoppeld aan bet inschrijfgeld bij de Speeialisten 
Registratie Commissie. 

14} Het niet implementeren van EG-richtlijnen door lidstaten is een vorm van gevaarlijke 
nonchalance. 

15) Houdt een gynaecoloog de handen in de schoot, dan vaart de patient daarbij wei. 
Houdt een gynaecoloog de handen aan de schoot, dan vaart hij zelf ook wei. 


