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Stellingen

1.	 In	 de	 behandeling	 van	 vitiligo	 vulgaris	 zijn	 de	 resultaten	 van	 UVB	
thuistherapie	 vergelijkbaar	 met	 die	 van	 poliklinische	 UVB	 therapie.		
(dit proefschrift)

2.	 Fototherapie	 na	 minigraft	 transplantatie	 bij	 de	 behandeling	 van	
vitiligo	 vulgaris	 lijkt	 geen	 betere	 uitgroei	 van	 de	 huidbiopten	 te	 geven.		
(dit proefschrift)

3.	 Bij	 de	 behandeling	 van	 melasma	 heeft	 non-ablatieve	 fractionele	
lasertherapie	 met	 een	 instelling	 van	 10	 mJ/cm2	 een	 effect	 vergelijkbaar	
met	de	gouden	standaard	‘triple-therapie’	en	zou	hiervoor	een	waardevol	
alternatief	kunnen	zijn.	(dit proefschrift)

4.	 Non-ablatieve	fractionele	lasertherapie	met	een	instelling	van	15	mJ/cm2	
zou	geen	plaats	moeten	hebben	in	de	behandeling	van	melasma	gezien	
het	hoge	risico	op	postinflammatoire	hyperpigmentatie.	(dit proefschrift)

5.	 Ablatieve	fractionele	lasertherapie	is	een	veelbelovende	behandelmodaliteit	
bij	de	naevus	van	Becker.	(dit proefschrift)

6.	 Ablatieve	fractionele	lasertherapie	geeft	formatie	van	fibrose	in	de	dermis. 
(dit proefschrift)

7.	 Laserdermatologie	is	bij	uitstek	het	vak	van	‘veel	claims,	weinig	evidence’.

8.	 Huidziekten	 hebben	 met	 vetzucht	 gemeen	 dat	 omstanders	 ze	
verafschuwen,	 ze	 niet	 als	 ziekte	 zien,	 maar	 als	 cosmetisch	 probleem,	
terwijl	het	op	de	eerste	plaats	ziekten	zijn,	die	daarbij	ook	nog	eens	een	
aanslag	op	het	uiterlijk	vormen.	(S.Arib, lid 2de Kamerfractie PvdA)

9.	 De	 numerus	 fixus	 voor	 de	 studie	 geneeskunde	 zou	 vervangen	 moeten	
worden	door	persoonlijke	selectie	aan	de	poort	en	een	‘concilium	abeundi’	
gedurende	de	gehele	opleiding	bij	herhaaldelijk	gebleken	incapabiliteit.	

10.	Geneeskunde	is	het	enige	vak	dat	voortdurend	vecht	om	de	redenen	voor	
haar	eigen	bestaan	weg	te	nemen.	(James Bryce)

11.	Nait	soez’n	moar	doun.	(Groningse volkswijsheid)

12.	Promoveren	is	net	wielrennen;	‘stoempend’	op	grootblad	komt	de	finish	
vanzelf!	
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