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Stellingen behorende bij het proefschrift:

F A C I A L  F A T  G R A F T I N G
Te c h n i q u e  a n d  o u t c o m e s

1. Centrifugeren is niet de beste bewerkingstechniek voor het vettransplantaat bij 
lipofilling wanneer de vitaliteit van adipocyten van belang is. (dit proefschrift)

2. Het resultaat van lipofilling in het gezicht is afhankelijk van de regio waar men het 
vettransplantaat aanbrengt. (dit proefschrift)

3. De tevredenheid van de patiënt met de aanblik van diens gezicht loopt synchroon 
met het gemeten volume effect van lipofilling. (dit proefschrift)

4. De leeftijd van vrouwen is niet van invloed op de mate van tevredenheid met de 
algemene aanblik van hun gezicht. (dit proefschrift)

5. Mechanische intra-operatieve isolatie procedures voor het verkrijgen van stromale 
vasculaire fractie uit vetweefsel genieten vanwege het gebruiksgemak de voorkeur 
boven enzymatische procedures.  (dit proefschrift)

6. Hoe geringer het preoperatief psychisch welbevinden, hoe lager de kans op 
tevredenheid met het resultaat van lipofilling. (dit proefschrift) 

7. 3D stereophotogrammetrie is oppervlakkig. 

8. “Smile” is een slechte instructie voor het maken van gestandaardiseerde 3D foto’s. 

9. Wanneer allogene vettransplantatie een behandeloptie zou zijn, is er geen gebrek 
aan donorweefsel. 

10. Er is niets zo plastisch als de MKA chirurgie.

11. Een vrouwenquotum verslechtert de positie van de vrouw. 

12. De bitterbal is dé bal voor na de wedstrijd. 

Jorien Tuin, 23 september 2020
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