
Stellingen behorende bij het proefschrift

Unraveling the Pelvic Floor
Obstetric injury, Symptoms and Imaging Techniques

1. Een mediolaterale episiotomie is niet geassocieerd met het optreden van 
levatorschade of urogynaecologische klachten bij vrouwen na een eerste spontane 
vaginale bevalling zonder totaalruptuur. (dit proefschrift)

2. Levatorschade is geassocieerd met een langere uitdrijving en met een hoofdligging 
anders dan een achterhoofdsligging met het achterhoofd voor (Aav). (dit proefschrift)

3. Seksuele disfunctie na een eerste vaginale bevalling is niet geassocieerd met hiatale 
afmetingen van de levator ani. (dit proefschrift) 

4.	 Resterende	 defecten	 aan	 externe	 anale	 sfincter	 na	 een	 totaalruptuur	 zijn	
geassocieerd met de ernst van de anale incontinentie. Echter obstipatie en dunnere 
consistentie van de ontlasting vertonen een sterkere associatie en kunnen daarom 
een belangrijkere rol spelen bij de behandeling van anale incontinentie na een 
totaalruptuur. (dit proefschrift)

5. Virtual reality heeft op dit moment geen toegevoegde waarde voor verbetering van 
de  objectieve beoordeling van de bekkenbodem. (dit proefschrift)

6. Iedere (zwangere) vrouw heeft recht op objectieve en betrouwbare 
gezondheidsinformatie over de bekkenbodem en het ontstaan van 
bekkenbodemklachten. Om dit te bereiken is er dringend behoefte aan een goede 
samenwerking tussen vrouwen, verloskundig zorgverleners en gynaecologen met 
aandachtsgebied urogynaecologie. 

7. Bij de postpartumcontrole moet gescreend worden op bekkenbodemklachten. 
Vrouwen met bekkenbodemklachten of een gecompliceerde bevalling, zoals 
na een totaalruptuur, dienen verwezen te worden voor een consult bij een 
bekkenfysiotherapeut en gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie.

8. Childbirth is one of nature’s most wondrous but biologically brutal feats. 
(Laura Bell)

9.  Zorgverleners en patiënten moeten samenwerken om zorg na te streven die de 
gezondheid verbetert, schade voorkomt en verkwistende behandelingen elimineert. 
(Dr. Amir Qaseem) 

10. Healing is much more than getting better or having our problems go away. Healing 
is growth, development, and maturation. In a word, healing is change. It takes time 
and energy and struggle, but healing teaches us. (Jonathan G. Sandberg)

11. Een goede zorgverlener behandelt de ziekte, de betere zorgverlener behandelt de 
patiënt die de ziekte heeft. (Sir William Osler)
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