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ST ELLI N G EN P RO EFS CH R I F T CH A NTA L

1.	Bij vrouwen met een prolaps heeft
bekkenfysiotherapie meer effect op tevens
aanwezige mictieklachten dan op typische
prolapsklachten (dit proefschrift)
2. 	Een pessariumbehandeling is effectief om typische
prolapsklachten te verminderen (dit proefschrift)
3. 	Conservatieve behandelingen leiden op de
middellange termijn meestal niet tot een verbetering
van de mate van de prolaps (dit proefschrift)
4. 	Niet de ernst van de prolaps maar het ervaren van
veel bekkenbodemklachten bepaalt in welke mate
vrouwen een slechter seksueel functioneren ervaren
(dit proefschrift)
5. 	Het succes van een pessariumbehandeling valt
of staat met de functie van de bekkenbodem (dit
proefschrift)
6. 	Veel vrouwen ervaren een drempel om
bekkenbodemklachten met de huisarts te bespreken,
laagdrempelig vragen naar bekkenbodemproblemen
door huisartsen is daarom aan te bevelen
7. 	Belangrijke beslissingen kunnen het beste genomen
worden met een volle blaas (Tuk, 2011)
8. 	Er moet meer onderzoek gedaan worden naar
gewone ziekten (Gezondheidsraad, 2016)
9. 	Drukte is slecht voor gezondheid, relaties en geluk,
maar ook voor de carrière (Crabbe, 2016)
10. 	Het is niet uit te sluiten dat de gaswinning in
Oost-Groningen leidt tot verzakkingsklachten

