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Stellingen

1. Als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit hard te werken (Mahatma Gandhi). 

2. Timing has a wonderfull way of showing us what matters, dit geldt voor in zekere mate 
ook voor de indicatiestelling voor behandeling van orbita fracturen (dit proefschrift).

3. Logics will take you from A to B, imagination will take you everywhere (Albert 
Einstein).

4. Het timmermansoog is veel minder betrouwbaar dan gedacht als het gaat om de 
diagnostiek van de complexheid van orbita fracturen. Het is ook dan niet gek dat 
‘meten is weten, gissen is missen, gokken betekent brokken’ bekende timmermans-
wijsheden zijn (dit proefschrift). 

5. Je moet jezelf geen beperkingen opleggen, dat doen andere wel voor je (Wilko Kok, 
MAJMARNS b.d.).

6. Endoscopisch geassisteerde orbita reconstructie is als een achteruitrijcamera: meer 
zien betekent niet dat je goed kan parkeren (dit proefschrift). 

7. Als navigatie de operateur in staat stelt beter tussen de lijntjes te kleuren, dan is de 
kleurplaat zelf de belangrijkste variatie (dit proefschrift). 

8. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden 
geleefd (Sören Kierkegaard). 

9. If you become predictable, you also become replaceable (dit proefschrift). 

10. Kennis is nog geen wijsheid (Arthur Schopenhauer).

11. Als je implant-oriented navigation vergelijkt met traditionele navigatie geldt ‘Beter is 
de vijand van goed’ (dit proefschrift).

12. Volgens het principe van Computer-Assisted Surgery (CAS) is de ervaring van de 
chirurg  minder belangrijk dan de planning (dit proefschrift). 

13. In tijden van bezuinigingen in de zorg is het niet gek dat we als nuchtere Hollanders 
vaak kiezen voor confectie ipv op maat gemaakt, maar er zijn situaties waar een 
gepersonialiseerd ontwerp een meerwaarde heeft (dit proefschrift). 

14. Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we 
struikelen weer opstaan (Confucius).
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