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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Surgical treatment of non-melanoma skin cancer of the head and neck, 
 expanding reconstructive options 

 
 

1. Het niet-melanotisch huidcarcinoom in het gelaat kan effectief met Mohs’ 
micrografische chirurgie of  conventionele excisie worden behandeld. (dit 
proefschrift)  

 
2. Mohs’ micrografische chirurgie  is de behandeling van keuze voor niet-melanotische    

huidtumoren met een agressieve groeiwijze, recidief tumoren, en/ of  die 
gelokaliseerd zijn op neus en oogleden. (dit proefschrift)   

 
3. Secundaire wondgenezing na excisie van een niet-melanotisch huidcarcinoom leidt 

in  concave huidgebieden van het gelaat tot een uitstekend cosmetisch resultaat. (dit 
proefschrift) 

 
4. De keuze van een type voorhoofdslap bij neusreconstructies wordt niet alleen 

bepaald door lokalisatie en grootte van het defect maar ook door de hoogte van de 
haargrens. (dit proefschrift) 

 
5. Het gebruik van het samengesteld huid-vet transplantaat is een betrouwbaar 

alternatief voor de reconstructie van defecten van het onderste 1/3 deel van de 
neus.(dit proefschrift) 

 
6. Er is geen essentieel verschil tussen reconstructieve neuschirurgie en esthetische 

rhinoplastiek. (dit proefschrift) 
 

7. De titel “KNO- arts”  doet onvoldoende recht aan het chirurgische karakter van het 
vak KNO-heelkunde. De benaming “KNO-chirurg” is toepasselijker. 

 
8. Marktwerking is: “ Survival of the fittest”. Gezondheidszorg is: “Care for the 

unfittest” .Deze uitgangspunten zijn schier onverenigbaar.  

 
9. In tijden van economische crisis is het geruststellend te bedenken dat de dingen die 

echt waardevol zijn in het leven geen geld kosten. 

 
10. Wie het leven geen ideeën geeft, heeft geen idee van het leven. 

 
11. Een vaderschap  tijdens een promotieperiode laat zien dat men als promovendus in 

staat is om iets voort te brengen dat zowel volmaakt als waardevol is. 


