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Stellingen behorende bij het proefschrift
Lifestyle intervention in obese infertile women
1

Subfertiele vrouwen met obesitas hebben na het volgen van een leefstijlprogramma voorafgaande aan vruchtbaarheidsbehandelingen niet meer kans
op een gezonde a terme geboren eenling. - dit proefschrift

2

Subfertiele vrouwen met obesitas hebben na het volgen van een leefstijlprogramma voorafgaande aan vruchtbaarheidsbehandelingen vaker een
natuurlijk ontstane zwangerschap en hebben minder vruchtbaarheidsbehandelingen nodig. - dit proefschrift

3

De duur van de follow-up van gerandomiseerde studies naar leefstijlinterventies
in de voortplantingsgeneeskunde is relevant voor de uitkomsten van deze studies.
- dit proefschrift

4

Met name anovulatoire vrouwen hebben na het volgen van een leefstijlprogramma een toename van de kans op een natuurlijk ontstane zwangerschap.
- dit proefschrift

5

De kosteneffectiviteit van een leefstijlprogramma voorafgaande vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen met obesitas verbetert bij een langere follow-up
duur en met levendgeborenen als uitkomstmaat. – dit proefschrift

6

Na het volgen van een leefstijlprogramma van zes maanden wordt de kans op
metabool syndroom gehalveerd. - dit proefschrift

7

Vrouwen met obesitas die al eerder begeleiding kregen van een diëtist verliezen
minder gewicht na het volgen van een leefstijlprogramma. - dit proefschrift

8

Een dieet en toename van de fysieke activiteit tijdens de zwangerschap
verminderen de gewichtstoename, dit heeft echter beperkte invloed op
maternale en neonatale uitkomsten. – BMJ 2017; 358; j3119.

9

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. – Søren
Kierkegaard

10

The greatest gift we could give to the next generation is to improve the nutrition
and growth of girls and young women. – David Barker

