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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
 

Offspring of subfertile couples:  
neurodevelopmental outcome at preschool age 

 
 

1. Ovariële hyperstimulatie, de in vitro procedure en de combinatie van beiden hebben 
geen nadelig effect op de neuromotorische, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling 
van kinderen tot en met 4 jaar (dit proefschrift). 

 
2. Niet zozeer de aanwezigheid van subfertiliteit, maar de ernst van de subfertiliteit is 

geassocieerd met een suboptimale neuromotorische ontwikkeling van 2- en 4-jarige 
kinderen (dit proefschrift). 

 
3. De aanwezigheid van subfertiliteit, met name ernstige subfertiliteit - op zichzelf 

geassocieerd met een hogere leeftijd en een hoger opleidingsniveau van de moeder - 
dragen mogelijk bij aan een minder gunstige cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling 
van 4-jarige kinderen (dit proefschrift).  

 
4. Preïmplantatie genetische screening van embryo’s lijkt niet van invloed te zijn op de 

neurologische ontwikkeling van 4-jarige eenlingen, maar wel op die van 4-jarige 
tweelingen (dit proefschrift). 

 
5. Het monitoren van de veiligheid en gezondheid van de kinderen van subfertiele 

ouderparen blijft noodzakelijk, gezien het groeiende aantal subfertiele paren en hun 
stijgende leeftijd, de toename van vruchtbaarheidsbehandelingen, en de beperkte 
kennis over de lange termijneffecten van subfertiliteit en de behandeling van 
subfertiliteit voor het nageslacht (dit proefschrift).  

 
6. Bedrijven als Apple en Facebook zouden moeten investeren in ouderschapverlof en 

kinderopvang in plaats van hun medewerksters aan te bieden eicellen te laten 
invriezen.  
 

7. Niemand is perfect. Waarschijnlijk is Niemand dan ook één van de weinigen die een 
maximale score op de Neurologische Optimaliteits Score haalt.  
 

8. Perfection is the enemy of done: een proefschrift afronden leert dat perfectie de vijand 
is van klaar zijn (Afgeleid van ‘Le mieux est l'ennemi du bien’ - Voltaire, Frans schrijver en 
filosoof, 1694-1778). 
 

9. To one, science is an exalted goddess, to another it is a cow which provides him with 
butter (Bertrand Russell, Engels filosoof en wiskundige,1872-1970). 
 

10. Iedereen kan wonderen baren (Loesje). 
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