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Stellingen behorende bij het proefschrift 

'Flash-lamp Pulsed-Dye Laser of Port-Wine Stains in childhood' 

Corianne De Borgie, 15 september2000 

1. De behandeling van een wijnvlek bij kinderen, met behulp van de flash-lamp 
pulsed-dye laser, is niet effectiever en efficiënter dan bij volwassenen. 
(ditproefschrift) 

2. J o n g volwassenen ervaren meer negatieve gevolgen van een wijnvlek in het 
gelaat bij het leggen van sociale contacten dan kinderen, (ditproefschrift) 

3. Het behandelen van een wijnvlek op jonge leertijd moet niet alleen gebaseerd 
worden op de verwachte klinische resultaten maar ook op een afweging van de 
bijkomende consequenties voor kinderen en hun omgeving, (ditproefschrift) 

4. De tevredenheid van ouders met het resultaat van de laserbehandeling van de 
wijnvlek bij hun kind is niet evenredig met de bereikte mate van opbleking. 
(dit proefschrift) 

5. De gedachtegang om op jonge leeftijd te starten met de laserbehandeling van 
wijnvlekken bleek een roze luchtballon, (ditproefschrift) 

6. De hypothese dat uiterlijk bepalend is voor de wijze waarop mensen zich 
tegenover elkaar gedragen, heeft alles te maken met de associatie tussen 
uiterlijke en innerlijke schoonheid. 

7. Een bewering mag wetenschappelijk waar genoemd worden als een forum van 
hooggeleerden het daarover eens is. Een hogere vorm van waarheid kunnen 
stervelingen met elkaar niet bereiken. 

8. Promoveren vergt het accepteren van frustraties en het jarenlang kunnen 
uitstellen van directe behoeftebevrediging. Kennelijk is de behoefte aan 
'intellectuele zelfkwelling' voor sommigen onweerstaanbaar. 

9. The skill to improvise and compromise between perfection and efficiency may 
temporarily delay the research process but is nevertheless essential. 
vrij naar Jean-Louis Barsoux (Times) 

10. Tijdens de 'conceptie-fase' van een promotie blijkt anti-conceptie soms 
onbetrouwbaar te zijn. 

11. Gelijktijdig zwanger zijn van een promotie en een tweeling verandert 'double 
trouble' in 'triple trouble'. 




