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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 
‘Surgical treatment of diplopia in Graves’ Orbitopathy patients’ 

 

 

 

1. In geval van een ernstige asymmetrische elevatiebeperking met een 
duidelijke afname van het hoogte verschil in benedenblik is een 
asymmetrische recessie van de m rectus inferior geïndiceerd. 
 
2. Het is noodzakelijk om de scheelzienhoek, ducties en cyclodeviatie te 
meten om een optimaal operatieplan te maken. 
 
3. Na een strabismusoperatie is het niet nodig patiënten langer dan drie 
maanden te laten wachten op een heroperatie.  
 
4. Zonder duidelijke succes criteria is het niet mogelijk om studies te 
vergelijken. 
 
5. Een voor de ziekte specifieke kwaliteit van leven vragenlijst is 
onvoldoende om de kwaliteit van leven te monitoren. 
 
6. Bij patiënten met Graves’ Orbitopathie zijn vaak in meerdere sessies 
recessies nodig.                                                                        Carlien Bennebroek 

 
7. Die Heilung des Schielens durch blosse Augengymnastik grenzt an ein 
Wunder.                                         Johann Friedrich Dieffenbach (1792 – 1847) 

 
8. De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt 
het onmogelijke. 

 
9. Waarom hebben we eigenlijk 2 ogen?                 Marith Hoogkamp, 4 jaar 

 
10. Dien wurk jout noflik rêsten                                             Frysk spreekwoord 

 


