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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Health of children  
born to subfertile couples

Aetiological pathways and neurodevelopmental correlates

1. Het is geruststellend dat het overgrote deel van kinderen geboren na IVF gezond 
is, maar het is verontrustend dat er zo weinig gegevens van goede lange termijn 
follow-up studies beschikbaar zijn (dit proefschrift)

2. Subfertiliteit is geassocieerd met aangeboren afwijkingen, slechtere perinatale 
uitkomsten en een suboptimale neurologische ontwikkeling bij het nageslacht 
(dit proefschrift)

3. IVF-behandelingen die starten met ovariële hyperstimulatie veroorzaken mo-
gelijk hogere bloeddrukken en grotere huidplooidiktes bij het nageslacht op de 
leeftijd van 4 jaar (dit proefschrift)

4. Hoewel pre-implantatie genetische screening een traumatische gebeurtenis voor 
het embryo zou kunnen zijn, heeft de procedure geen gevolgen voor de bloeddruk 
en antropometrie van het nageslacht op de leeftijd van 4 jaar (dit proefschrift)

5. De relatie tussen dysmorfieën en een minder optimale neurologische conditie 
suggereert een vroege ontogenese van sommige lichte neurologische disfuncties 
(dit proefschrift)

6. Toekomstig onderzoek zou een groot scala aan lange termijn gezondheidsuit-
komsten van broers en zussen die op verschillende wijze verwekt zijn met elkaar 
moeten vergelijken, zodat we subfertiele paren goed kunnen voorlichten en 
eventueel behandelprotocollen aan kunnen passen (dit proefschrift)

7. If you’re waiting for the perfect time to have kids, you’re never going to have kids 
(Grey’s anatomy S6E19)

8. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder (Keniaans gezegde)

9. Non scholae sed vitae (vrij vertaald: niet leven om te leren, maar leren om te leven)

10. Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is (Nelson Mandela)

Jorien Seggers 
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