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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift 

"Treatmentt of vitiligo" 

1.. Vitilig o is een behandelbare huidziekte {ditproefschrift. 

2.. Evidence-based richtlijnen voor de behandeling van vitiligo dienen in de meeste gevallen te 
wordenn gevolgd; ze vormen echter geen rigide criteria en moeten in individuele gevallen 
wordenn aangepast aan de voorkeuren van de arts, het behandelinstituut en de patiënt 
(ditproefschrift). (ditproefschrift). 

3.. Totdat er een betrouwbare en reproduceerbare laboratoriumbepaling beschikbaar komt, kan 
hett experimenteel opwekken van het Koebner fenomeen dienen als een diagnostische test 
voorr het bepalen van de ziekteactiviteit bij patiënten met vitiligo (ditproefschrift). 

4.. Vitilig o is een levens-/fawd£&#-bedreigende huidaandoening (ditproefschrift). 

5.. De keuze voor depigmentatie therapie is niet vanzelfsprekend bij patiënten met vitiligo 
universaliss (ditproefschrift). 

6.. Guidelines are not self-implementing (Qua/Health Care 1992; 1:184-191). 

7.. Voorlichtingscampagnes over gezondheidsrisico's van zonblootstelling zullen niet snel leiden 
tott de gewenste gedragsveranderingen bij het publiek; voor veel mensen geldt dat de 
aangekondigdee schadelijke effecten van teveel zon niet opwegen tegen de nadelige gevolgen 
vann te weinig zon (BMJ 1999; 319:114-116). 

8.. Het feit dat in de meeste Chinese restaurants in Nederland geen "fortune cookies" worden 
geserveerd,, toont aan dat de Hollandse nuchterheid ook in de Chinese culinaire cultuur is 
doorgedrongen. . 

9.. Het opzetten van landelijke geldinzamelingsacties voor slachtoffers van natuurrampen is 
niett alleen een uiting van sociale medelevendheid maar ook een uiting van de behoefte aan 
zelfwaarderingg van een volk. 

10.. Wat men "onmogelijk" noemt, is gewoon iets wat men niet kent. 

11.. Het inwerken van nieuw personeel binnen een bedrijf dient bij voorkeur niet te worden 
uitgevoerdd door personeel dat al opgebrand is. 

12.. Dermatologie is niet alleen een "kijkvak"; het is vooral ook een "luistervak". 
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