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STELLINGEN

1. Ablatieve fractionele laser therapie is niet effectief in elk litteken dat men 
tegenkomt in de dermatologische praktijk. (dit proefschrift)

2. Timed exposure CO2 laser therapie voor multipele huidtumoren biedt patiënten 
een simpele en snelle behandeling met uniforme resultaten, onafhankelijk van 
de persoon die de laserbehandeling uitvoert. (dit proefschrift)

3. Ondanks vernieuwingen op het gebied van verschillende laser technieken, 
blijft het aantal patiënten met een therapieresistente wijnvlek aanzienlijk. 
(dit proefschrift)

4. Hypertrofie is een veel voorkomende ontwikkeling in wijnvlekken, die aanwezig 
is bij meer dan 70% van de wijnvlekpatiënten ouder dan 50 jaar. (dit proefschrift)

5. Hypertrofische wijnvlekken reageren gunstig op behandeling met de Nd:YAG 
laser, na slechts een aantal behandelingen. (dit proefschrift)

6. You can’t really practice dermatology without access to lasers. They are 
mainstay tools of what we do for patients. (R.R. Anderson)

7. De uitkomst van laserbehandeling van wijnvlekken is onvoorspelbaar.

8. Ontsierende huidaandoeningen in het gezicht verdienen een serieuzere 
aanpak dan wanneer deze zich op het lichaam zouden bevinden, ook als de 
kliniek van de aandoening relatief mild is.

9. Per pagare e morire, c’è sempre tempo.

10. Streven naar perfectie is geen efficiënte bezigheid.

11. Een promotietraject is als een treinreis: bij vertrek weet je niet óf en wanneer 
je je einddoel bereikt.

Anne Margreet van Drooge
Amsterdam, 14 maart 2014


