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STELLINGEN

Zoals bij zoveel ziekten, wordt bij vitiligo veel onderzoek gedaan naar 
nieuwe behandelingen zonder gebruik te maken van degelijke parameters. 
(dit proefschrift)

Bij behandeling van vitiligo valt op dat de behandelaars regelmatig minder 
tevreden zijn over de effectiviteit dan de patiënt zelf. (dit proefschrift)

Vitiligo gaat met meer symptomen gepaard dan alleen pigmentverlies. (dit 
proefschrift)

Patiënten met vitiligo universalis hebben, tegen de verwachting in, 
gemiddeld genomen niet meer verlies van kwaliteit van leven dan vitiligo 
patiënten met minder uitgebreide vitiligo. (dit proefschrift)

Vitiligo op kinderleeftijd heeft invloed op kwaliteit van leven wanneer zij 
volwassenen zijn. (dit proefschrift)

It is important to have a catchy name for your questionnaire. (Andrew Finlay)

Het niet vergoeden van de behandeling van C2 varices (klinisch relevante 
en klachten veroorzakende varices) draagt niet bij tot verbetering van de 
kwaliteit van zorg en zal ook niet leiden tot kostenbesparing. 

Marktwerking in de zorg leidt tot een markt waarin de zorg niet werkt.

Als U dan toch in de directe zon wilt of moet zijn, vermijd die dan in ieder 
geval wanneer Uw schaduw korter is dan Uzelf. (J.D.Bos)

It always seems impossible until it is done. (Nelson Mandela)

Succes dient niet alleen gemeten te worden aan de hoogten die zijn bereikt, 
maar ook aan de obstakels die zijn overwonnen.


