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1. Psoriasispatiënten die worden behandeld met een biological zijn het meest tevreden. 
Dit proefschrift 

2. Een derde van de patiënten met lichen planus en lichen sclerosus heeft een  
ernstige vermindering van kwaliteit van leven. 
Dit proefschrift 

3. Patiënten met een chronische huidaandoening zijn over het geheel genomen posi-
tief over de dermatologische zorg, maar de informatievoorziening, toegankelijkheid 
en inspraak van de patiënt zijn vanuit patiëntenperspectief gezien voor verbetering 
vatbaar. 
Dit proefschrift 

4. Het meten van kwaliteit van leven in de dagelijkse dermatologische praktijk heeft 
diverse functies. 
Dit proefschrift 

5. Het Vragenlijstenportaal Dermatologie, een online platform om PROs te meten, 
wordt door stakeholders als relevant beschouwd, maar de toepassing is matig 
haalbaar in de praktijk. 
Dit proefschrift 

6. Implementatie van het E-learning programma Kwaliteit van Leven, een online zelf-
management programma voor patiënten met een chronische huidaandoening, is 
relevant en haalbaar volgens zorgverleners maar het is moeilijk te integreren in het 
dagelijks leven van patiënten. 
Dit proefschrift 

7. To implement outcome measurement in a clinical unit and have clinician’s conduct 
it as part of their clinical routine, takes at least 1 year. 
Bárbara Antunes, Richard Harding and Irene J Higginson on behalf of  
EUROIMPACT, 2014 

8. Lekker in je vel zitten gaat verder dan de huid. 
Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD) 

9. Promoveren doe je op je tandvlees. 
Rémi Bouwer 

10. Je loopt niet naar een doel. Lopen is ook geen middel. Lopen is zelfs geen doel 
meer. Geniet van iedere stap, want je bent al aangekomen.  
Thich Nhat Hanh


