
Stellingen behorende bij het proefschrift:

CLINICAL OUTCOMES OF CONSERVATIVE AND SURGICAL 
TREATMENTS IN FUNCTIONAL UROLOGY

1. Er bestaat geen consensus over de optimale behandeling van een anatomische 
blaasuitgangsobstructie bij mannen met neurogeen blaaslijden. Dit proefschrift.

2. Bij de meerderheid van de kinderen met neurogene urine-incontinentie kan door 
middel van blaashalschirurgie continentie worden bereikt. Dit proefschrift.

3. De implantatie van aanpasbare continentie ballonnen voor de behandeling van stress 
urine-incontinentie na radicale prostatectomie of transurethrale prostaatresectie 
resulteert in verbetering op het gebruik van incontinentie pads bij de meerderheid van 
de patiënten. Dit proefschrift. 

4. De Nederlandse versie van de MSISQ-15 is een valide en betrouwbaar meetinstrument 
voor de evaluatie van het seksueel functioneren bij patiënten met multiple sclerosis of 
een dwarslaesie. Dit proefschrift.

5. Urotherapie uitgebreid met visuele biofeedback door middel van uroflowmetrie en/of 
bekkenfysiotherapie is een succesvolle behandeling voor kinderen met dysfunctional 
voiding. Dit proefschrift. 

6. Gebrek aan kennis over vrouwelijke seksuele disfunctie is de voornaamste reden bij 
Nederlandse urologen en urologen in opleiding om seksualiteit niet te bespreken. 
Scheepe JR et al. Neurourol Urodyn. 2017; 36(1): 116-120

7. Evidence-Based Medicine heeft Shared Decision Making nodig en Shared Decision 
Making heeft Evidence-Based Medicine nodig. Patiënten hebben beide nodig. 
Hoffmann TC et al. JAMA 2014; 312(13): 1295-1296

8. Het timemanagement van de arts kan efficiënter. Eén keer minder naar de wc op een 
dag maakt het mogelijk om vijf extra klinische taken te verrichten. Het aantal extra 
taken voor een mannelijke arts op leeftijd kan tot tien oplopen. Caverly TJ et al. BMJ 2018; 
363: k4983 

9. Lachen op de werkvloer is geassocieerd met verbeterde prestaties, samenwerking, 
gezondheid en effectiviteit van het copingmechanisme. Mesmer-Magnus J et al. J. 
Manage. Psychol. 2012; 27: 155-190

10. Tweelingen zijn net zo gelukkig als hun eenlingbroers en -zussen. Bartels M & Boomsma 
DI. Behav Genet 2009; 39: 605-615

11. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Pippi Langkous
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