
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Clinical and experimental wound closure using a skin stretching device

Melis, P.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Melis, P. (2003). Clinical and experimental wound closure using a skin stretching device.
[Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/clinical-and-experimental-wound-closure-using-a-skin-stretching-device(eb899958-ba61-40c1-9742-34e2a77b63d9).html


STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift 

Clinicall  and experimental wound closure 
using g 

aa skin stretching device 

Pariss Melis 

Amsterdam,, 22 oktober 2003 



Bijj  een goede indicatiestelling kan 'skin stretching' als een belangrijke bijdrage in de 
reconstructievee chirurgie worden beschouwd. 

(ditt proefschrift) 

Inn tegenstelling tot wat in de literatuur wordt gesuggereerd is wijd ondermijnen om 
eenn groot huiddefect te sluiten niet alleen veel minder efficiënt dan huid oprekken 
mett het 'skin-stretching' systeem, maar heeft wijd ondermijnen inherent meer 
nadelenn op de genezing van de wond doordat voedende vaten worden doorgenomen. 

(ditt proefschrift) 

Intraoperatieff  gebruik van het Sure-Closure skin-stretching systeem tast de 
onmiddellijkee en lange termijn levensvatbaarheid van de huid niet aan. 

(ditt proefschrift) 

Dee verklaring voor de significante afname van de spanning die nodig is om de wond 
tee sluiten bij 'skin stretching' kan gevonden worden in de significante histo-
morphologischee veranderingen van de collageen vezels in de dermis. 

(ditt proefschrift) 

Zoalss vele sceptici ten onrechte beweerden betekent huidlengte winst door oprekken 
niett direct brede littekens op lange termijn. 

(ditt proefschrift) 

Vann tijd tot tijd relaxen zorgt voor een langer bestaan van zowel de chirurg als de 
huid. . 

(ditt proefschrift) 

Garantiee is een luxe voor mensen aan de zijlijn . 

Mensenn die niet oud willen worden, moeten jong sterven. 

Alss vrouwen één borst zouden hebben, werkten veel plastisch chirurgen part-time. 

Refererenn is een deftige, wetenschappelijke manier van plagiaat. 

Jee moet jong zijn wanneer je ouder wordt. 

Thoughh the wound be healed yet the scar remains. 
(Englishh proverb) 

"Anyy fool can cut off a finger - it takes a plastic surgeon to save one." 
(Georgee G. Ross, 1843-1892) 

"Boy,, plastic surgery is not easy," Gillies said without looking up from the patient. 
(Gilli ss HD, Millard DR: The principles and art of plastic surgery. Boston, Little, 

Brownn & Company, 1957) 

Autt nunquam tentes aut perfice. 
(Beginn er nooit aan of breng het tot een goed einde: Ovidius, Ars amatoria 1, 389) 


