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Stellingen behorende bij

On the use and determinants of prenatal 
healthcare services

Het prenatale zorgschema uit de ‘standaard prenatale verloskundige begeleiding’ 
verdient een betere wetenschappelijke onderbouwing. (dit proefschrift)

Ontoereikend prenataal zorggebruik kent teveel definities om eenduidig de 
determinanten hiervan te kunnen vaststellen. (dit proefschrift)

Omdat zwangere vrouwen zorg gebruiken van verschillende zorgverleners heeft 
iedere verloskundige zorgverlener de verantwoordelijkheid om de cliënt te vragen of 
ze bij een andere zorgverlener is geweest. (dit proefschrift)

Omdat zwangere vrouwen zorg gebruiken van verschillende zorgverleners heeft 
iedere zorgverlener de verantwoordelijkheid om andere betrokken zorgverleners te 
informeren over de verleende zorg. (dit proefschrift)

De huisarts en verloskundige zouden elkaars nabijheid meer moeten opzoeken 
tijdens de zwangerschap van een cliënt. (dit proefschrift)

Zonder wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde is academisering van de 
opleidingen tot verloskundige een illusie.

Onderzoek naar fysiologische zwangerschap en geboorte kan bij uitstek worden 
uitgevoerd binnen het Nederlandse verloskundig systeem.

Het schrijven van een proefschrift is de uitgelezen kans voor een professional om met 
een andere blik naar haar vakgebied te kijken.

Once a thing is known it can never be unknown. (sister Monica Joan, Call the Midwife)

Het schrijven van een proefschrift is als een bevalling. Het bestaat uit vier fasen; de 
ontwerpfase, die relatief lang duurt (1. latente fase), het uitvoeren van het onderzoek 
(2. actieve fase), het afronden van het proefschrift (3. transitiefase) en als laatste 
vindt, middels de verdediging, de geboorte (4) van een wetenschapper plaats. 


