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STELLINGEN
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT: Q FEVER DURING
PREGNANCY – LESSONS FROM THE DUTCH EPIDEMIC

1.

Routinematig screenen op Q-koorts tijdens de zwangerschap
dient niet aanbevolen te worden. (Dit proefschrift)

2.

Ondanks dat de Wilson en Jungner criteria meer dan 40 jaar
geleden opgesteld zijn, vormen ze nog steeds een uitstekend
uitgangspunt voor het beoordelen van de doelmatigheid van
een screeningsprogramma. (Dit proefschrift)

3.

Wanneer getracht wordt om met behulp van bekende
risicofactoren een gecompliceerde zwangerschapsuitkomst te
voorspellen, heeft kennis over de Coxiella burnetii serologische
status geen additief voorspellende waarde. (Dit proefschrift)

4.

Indirecte immunofluorescentie voor het aantonen van IgM
gericht tegen Coxiella burnetii fase II antigeen is zeer specifiek
tijdens de zwangerschap, maar aanwezigheid van IgM fase II
antigeen hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een
acute Q-koorts infectie. (Dit proefschrift)

5.

Symptomatische en asymptomatische Q-koorts tijdens de
zwangerschap zijn verschillende entiteiten met betrekking tot
histopathologische bevindingen in de placenta en het risico
op zwangerschapscomplicaties. (Dit proefschrift)

6.

Wetenschap

levert

geen

absolute

waarheden,

maar

genereert data die door een sociaal onderhandelingsproces
leiden tot het best mogelijke begrip van de wereld en de
werkelijkheid. (Vrij naar Professor Harry Collins)
7.

Vooruit wordt bepaald door welke kant je op kijkt. (Loesje)

8.

Evidence-based wanneer het kan, gezond verstand als het
moet. (Richtlijn Basis prenatale zorg, NVOG)

9.

Het schrijven van een proefschrift is net als het bouwen van
een huis: velen bediscussiëren de buitenkant, maar het gaat
om de constructie.

10. Rather one hundred that are seeking than one who knows.

Janna M. Munster, oktober 2012

