
Stellingen behorende bij het proefschrift:

Functional disorders oF the pelvic Floor 
assessment of quality of life and management strategies

1. Na geslaagde ProACT-therapie stijgt de urethrale weerstand zonder dat dit tot blaasledigings-
klachten leidt. (Dit proefschrift)

2. Gezien de negatieve associatie tussen de duur en ernst van incontinentieklachten en het suc-
ces van ProACT- therapie, zou deze minimaal invasieve behandeling voor post-prostatectomie 
incontinentie in een vroeg stadium moeten worden overwogen na falen van conservatieve 
behandeling. (Dit proefschift)

3. Psychometrisch gevalideerde klachten en symptomen vragenlijsten moeten worden be-
schouwd als een waardevolle toevoeging op traditionele uitkomstmaten bij het evalueren 
van de behandeling van bekkenbodemklachten. (Dit proefschrift)

4. De IIEF-5 erectieklachten vragenlijst kan niet als screeningsmiddel worden gebruikt omdat dit 
leidt tot overrapportage van het voorkomen van erectieklachten. (Dit proefschrift)

5. Het aanbod aan chirurgische behandelingen van detrusor sfincter dissynergie bij volwassenen 
is divers, maar een duidelijke consensus over hoe deze moeten worden ingezet ontbreekt. 
(Dit proefschrift)

6. Gezien het gebrek aan laagdrempelige en adequate alternatieven, is de patiëntvriendelijk-
heid gebaat bij het optimaliseren van de omstandigheden waaronder het invasieve urologisch 
onderzoek wordt uitgevoerd. (Rezvan et al. Int Urogynecol J. 2017)

7. The great tragedy of science is the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact. (Thomas 
Huxley, 1825-1895)

8. Goede patiëntenzorg integreert het beste externe bewijs, klinische expertise en gezamenlijke 
besluitvorming.

9. Gepromoveerde huisartsen kunnen een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van de 
eerstelijnszorg door structureel mee te werken aan onderwijs, onderzoek en innovatie. (Van 
Houwelingen et al. Medisch Contact 2013)

10. Zelfzorg is nauw verbonden met de professionele zorg voor anderen. 

11. Buiten de kaders van wetenschappelijk onderzoek zou het gedrag van menig arts-onderzoeker 
jegens zijn of haar collega’s door de rechter worden veroordeeld op grond van artikel 285b 
uit het Wetboek van Strafrecht.
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