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SUMMARY

Although upper blepharoplasty is a common cosmetic surgical intervention, there is 
still a need for better scientific understanding of the functional and aesthetic results. 
Patients generally indicate they are satisfied with the results of their cosmetic surgery, 
but the functional and aesthetic upper blepharoplasty outcomes reported in the 
literature still vary. Therefore, the general aim of this thesis was to gain insight into the 
functional and aesthetic results of an upper blepharoplasty.

In Chapter 2, a systematic review of literature was described to explore the functional 
effects of an upper blepharoplasty. After a systematic search of four search engines 
(Pubmed, Embase, Cinahl and Cochraine), any study on objective and subjective (patient 
reported) functional outcomes after an upper blepharoplasty was subjected to a quality 
assessment for possible inclusion in the review. The intervention had to be defined as 
a solitary surgical upper blepharoplasty containing the removal of skin, with or without 
the removal of a strip of orbicularis oculi muscle and/or upper orbital fat. Randomized 
controlled trials, controlled trials, cohort studies and case series (n≥10) were eligible 
for inclusion.

A total of 3525 studies was assessed, of which 28 studies were included in the 
systematic review. The reported favourable outcomes after an upper blepharoplasty 
were an increase in visual field, enhanced quality of life related to fewer headaches 
and improved vision. Furthermore, a decrease in eyelid sensitivity was noted, but with 
differences in recovery. The outcomes regarding eyebrow height, astigmatism, contrast 
sensitivity and eyelid kinematics were not consistent between the studies. No meta-
analysis could be performed due to the limited scope of the included studies and 
the great variety in outcomes and blepharoplasty techniques. It was concluded that 
an upper blepharoplasty is accompanied by a great variety of beneficial functional 
outcomes. However, some results were conflicting, such as the effects on eye dryness 
and eyebrow height and/or the data was limited (contrast sensitivity, astigmatism). 

In Chapter 3, a systematic review of on aesthetic outcomes after upper blepharoplasty 
was performed with four search engines (Pubmed, Embase, Cinahl and Cochraine). 
Any study on aesthetic outcomes after a solitary upper blepharoplasty was subjected 
to a quality assessment for possible inclusion. The intervention had to be defined as 
a solitary surgical upper blepharoplasty consisting of removal of skin, with or without 
the removal of a strip of orbicularis oculi muscle and/or upper orbital fat. Eligible 
studies were randomized controlled trials, controlled trials, cohort studies and case 
series (n≥10).  A total of 4043 studies was assessed, of which 26 studies were included. 
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Aesthetic outcomes included patient reported outcome measures, scarring, eyebrow 
height, tarsal platform show and panel or expert evaluation. A meta-analysis could not 
be performed due to the limited scope of the included studies and the great variations 
between the blepharoplasty techniques and outcomes. The conclusion from the 
included studies is that the patients were generally satisfied with the aesthetic result 
and scar formation after an upper blepharoplasty. The amount of tarsal platform show 
increased and the eyebrows seem to move down slightly. The used surgical technique 
(skin only or skin/muscle removal) did not influence patient satisfaction, nor did the 
physician’s assessed aesthetic outcomes. Nevertheless, the optimal design of the skin 
excision is still a matter of debate, especially when addressing lateral hooding. Only 
few sound split-face or randomized controlled trials compared surgical techniques and 
aesthetic outcomes, illustrating the need for further objective research.

Although patients are generally satisfied with the result of their upper blepharoplasty, a 
better understanding of which surgical technique is desirable, especially from a patient 
perspective regarding the aesthetic results, seems necessary. It is not set yet whether 
additional orbicularis oculi muscle excision leads to better patient reported aesthetic 
results (PRARs) compared to a skin-only resection blepharoplasty. In Chapter 4 we 
assessed the patient reported aesthetic results following these two techniques. A 
double blind randomized controlled trial of an upper blepharoplasty, with or without 
muscle excision, was performed on 54 healthy Caucasian patients who assessed the 
procedure via PRARs. Validated FACE-Q questionnaires (self-evaluation of the eyes in 
general, upper eyelids, forehead and eyebrows, overall face, age appearance appraisal, 
age appraisal, social functioning, satisfaction with the outcome, adverse effects) were 
completed preoperatively, and 6 and 12 months after an upper blepharoplasty. The 
Patient and Observer Scar Assessment Scale was used to assess scarring. The skin 
only and skin/muscle upper blepharoplasty FACE-Q scores were not only similar 
regarding the upper eyelids, forehead and eyebrows, overall face, patient perceived 
aging and age, social functioning and satisfaction with the results, but also increased 
with time after both procedures. Only the FACE-Q score regarding ‘the eyes in general’ 
was higher (17.5%) in the skin-only group at the 12 month follow-up. Scarring and 
adverse effects did not differ between the groups. Additional muscle resection does 
not seem to influence patient satisfaction in general, but the skin-only technique results 
in better satisfaction with the eyes. Thus, when performing an upper blepharoplasty, 
an additional muscle resection is not routinely needed to improve patient satisfaction. 

Furthermore, different skin excision shapes may result in different aesthetic outcomes 
when performing an upper blepharoplasty. Two excision shapes, namely traditional 
elliptical skin excisions and wide lateral skin excisions, were compared to assess the 
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possible differences in the aesthetic result regarding pretarsal show and eyebrow height 
measurements, patient reported aesthetic results (PRARs) and scarring (Chapter 5). 
The two skin-only excision shapes were evaluated objectively and subjectively in 28 
matched patients. The pretarsal show, lateral eyebrow height, amount of scarring 
(Patient and Observer Scar Assessment Scale), and patient reported aesthetic 
results (FACE-Q questionnaires) were scored and compared at 6 and 12 months 
postoperatively. Although both groups’ pretarsal show improved significantly after the 
blepharoplasty, the lateral extension group had slightly more pretarsal show (0.5–0.8 
mm at central pupil region) at the 6 and 12 month follow ups compared to the traditional 
excision group (p=0.004). A trend was also observed in the Exocanthion45°(EX-EX45) 
measurement where the skin-only group showed 0.6mm more pretarsal show 6 
months postoperatively. The homogeneity of the lateral extension group’s pretarsal 
show had improved significantly 12 months after the blepharoplasty, but not in the 
traditional excision group. No other significant differences were observed between the 
groups regarding the pretarsal show measurements or FACE-Q scores. Both groups’ 
lateral eyebrows had descended, but this was only significant in the traditional excision 
group which showed 1.4 to 2.0mm more descent compared to the lateral extension 
group. Both groups’ scarring and adverse effects scores were low and did not differ. 
It was concluded that both excision shapes result in positive aesthetic results, but the 
laterally extended skin excision technique is accompanied by a slightly more favourable 
outcome. 

Upper blepharoplasty has been postulated to affect dry eye symptoms since the 
function of the orbicularis oculi muscle is closely related to the tear fluid passage system. 
In the study described in Chapter 6, we aimed to assess the effect of a blepharoplasty, 
with or without the removal of a strip of orbicularis oculi muscle, on tear film dynamics 
and dry eye symptoms. A double blind randomized controlled trial comparing upper 
blepharoplasty without (group A) or with (group B) orbicularis oculi muscle excision was 
performed on 54 healthy Caucasian patients. Tear film dynamics and dry eye symptoms 
were evaluated using multiple dry eye parameters, i.e. tear osmolarity, Schirmer test I, 
corneal/conjunctival staining, tear break-up time (TBUT), Oxford Scheme, Sicca Ocular 
Staining Score, and the Ocular Surface Disease Index questionnaire. All the parameters 
were assessed preoperatively, and 6 and 12 months after the upper blepharoplasty. All 
the groups’ outcomes were compared. The differences were not significant between 
the two upper blepharoplasty techniques regarding most of the above mentioned 
outcomes. Subjective symptoms of ocular irritation, consistent with dry eye disease and 
vision-related impairment, were reduced after an upper blepharoplasty independent 
of the type of the technique applied, while the pre- and postoperative outcomes of 
the objective tear dynamics did not differ 12 months after the surgery. However, group 
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B demonstrated a slight increase in tear osmolarity and TBUT at the 6-month follow-
up visit. Based on this study, it was concluded that upper blepharoplasty alleviates 
subjective dry eye complaints in the long term, while not changing the tear dynamics. 
The improvement was independent of the technique used.

In Chapters 2 and 3 we established that the eyebrows tend to move down after an 
upper blepharoplasty. The question arises whether eyebrow position, frontalis muscle 
activation/fatigue and possible headache change in patients after undergoing a cosmetic 
upper blepharoplasty and whether there is a relationship between these variables. The 
study described in Chapter 7 entails the assessment of changes in headache, eyebrow 
height and electromyographic (EMG) outcomes of the upper facial muscles through 
a randomized controlled trial where 54 patients received an upper blepharoplasty by 
removing skin only or skin with additional orbicularis muscle. Preoperatively, and 6 
and 12 months postoperatively, headache complaints were measured using the HIT-6 
scores (Headache Impact Test) and eyebrow height was measured on standardized 2D 
photographs. Surface EMG measurements, i.e. electrical activity and muscle fatigue, 
were assessed for the frontalis and orbicularis oculi muscles preoperatively, and 2, 6 
and 12 months postoperatively. The patient reported headaches decreased significantly 
after a blepharoplasty. Also, the eyebrow height decreased at all the landmarks, and 
did not differ between the groups. Regarding the surface EMG measurements, the 
electrical activity of the frontalis muscle during maximal contraction only decreased 
significantly 12 months after surgery in (skin only) group A (80 vs 39, p=0.026). The 
postoperative changes in muscle fatigue were not significant compared to baseline, for 
both the frontalis and the orbicularis oculi. The electrical activity of the frontalis muscle 
was lower in group A 2 months postoperatively (p=0.042), and the electrical activity 
of the orbicularis oculi was lower in group B 12 months postoperatively (p=0.020). 
Although the EMG differences between groups where significant, we do not consider 
them clinically relevant. A significant low positive correlation was found between the 
baseline eyebrow height and change in HIT-6 score (0.367, p=0.009). It was concluded 
that no significant differences regarding headache and eyebrow descent were detected 
between the patients undergoing upper blepharoplasty with or without resectioning 
a strip of orbicularis oculi muscle. The eyebrows moved downwards and both groups’ 
patients reported fewer headaches. The changes in the observed electromyography 
indicate less muscle fatigue of the frontalis muscles after a blepharoplasty. 

The study described in Chapter 8 aimed to assess the reproducibility of scanning 
the periorbital region with 3D technology to enable objective evaluations of surgical 
treatment in this area. Since volumetric changes of the upper eyelid region may affect 
aesthetic outcomes, it is important to be able to measure this in a reproducible way. 
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Facial 3D-scans of 15 volunteers were captured at different time points with a handheld 
Artec Space Spider structured light scanner. Two scans were made with a one minute 
interval and were repeated after one year; both in a natural head position and with 
the head in a fixation-device. On assessing the area between the eyelashes and 
eyebrows, the medians of the average deviations between the various cross-sections 
of the one minute interval 3D-scans ranged from 0.17 to 0.21mm at baseline, and from 
0.10 to 0.11mm when the minute-interval scanning was repeated one year later. The 
systematic differences when scanning in a natural head position and fixated position 
were comparable. The reproducibility of the 3D processing was excellent (intraclass 
correlation coefficient >0.9). The repeated scanning deviations (baseline versus one 
year data) were well within the accepted clinical threshold of 1mm. It was concluded 
that scanning with a hand-held 3D-scanning device (Artec Space Spider) is a promising 
tool to assess changes in the periorbital region following surgical treatment since the 
median deviations are well below the clinically accepted 1mm measuring error, for both 
the natural head and fixated positions.

The results described in the various chapters were discussed in a broader perspective 
in Chapter 9. 

Based on the chapters in this thesis it can be concluded that an upper blepharoplasty 
results in aesthetically and functionally pleasing results, with the most favourable 
results occurring after a skin-only upper blepharoplasty whereas special attention 
should be paid to the excision shape. 
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SAMENVATTING

Een bovenste ooglidcorrectie, ofwel blepharoplastiek, bestaat uit het corrigeren van 
overtollig weefsel van het bovenooglid om esthetische of functionele redenen. Het 
is een zeer frequent uitgevoerde cosmetische ingreep, maar de wetenschappelijke 
achtergrond is beperkt. Patiënten zijn erna over het algemeen tevreden, maar de 
esthetische en functionele resultaten zijn nog onvoldoende bekend. 

Het primaire doel van dit proefschrift is om het effect van een bovenste ooglidcorrectie 
op esthetische en functionele vlakken te evalueren. Hiertoe is literatuuronderzoek 
verricht en zijn de effecten van een bovenste ooglidcorrectie in een prospectieve 
cohortstudie en gerandomiseerde klinische trial onderzocht.

Hoofdstuk 2  beschrijft de uitkomsten van een systematisch literatuuronderzoek. Het 
doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de huidige kennis met betrekking 
tot de functionele effecten van een bovenste ooglidcorrectie. Met behulp van vier 
verschillende zoekmachines (Pubmed, Embase, Cinahl, Cochraine) werden artikelen 
gezocht die de subjectieve of objectieve functionele uitkomsten beschreven van een 
bovenste ooglidcorrectie. De ooglidcorrectie moest bestaan uit een op zichzelf staande 
ingreep, waarbij huid, spier (m. orbicularis oculi) of onderliggend vet werd verwijderd. 
Klinische studies, zoals gerandomiseerde en niet gerandomiseerde onderzoeken, 
cohort onderzoeken en case-series (n≥10) kwamen in aanmerking voor inclusie. In totaal 
werden 28 artikelen (van de 3525) geschikt bevonden voor nadere analyse. De data 
bleek niet geschikt voor het uitvoeren van een meta analyse. Uit dit literatuuronderzoek 
bleek dat de gunstige functionele effecten van een bovenste ooglidcorrectie divers zijn, 
zoals het vergroten van het bovenste perifere blikveld, verhoogde kwaliteit van leven, 
minder hoofdpijn en een verbeterd zicht. Daarnaast werd een tijdelijke vermindering 
van het gevoel van de ooglidhuid vastgesteld, waarbij verschillende herstel-termijnen 
werden beschreven. De literatuur was tegenstrijdig, niet eenduidig en/of beperkt 
omtrent het effect op de wenkbrauwhoogte, astigmatisme, contrast sensitiviteit, 
ooglidbewegingen en droge ogen.

Hoofdstuk 3 beschrijft eveneens een systematisch literatuuronderzoek. Hier werden 
de esthetische effecten na een bovenste ooglidcorrectie in kaart gebracht met behulp 
van de huidige literatuur over dit onderwerp. Vier zoekmachines werden gebruikt 
(Pubmed, Embase, Cinahl, Cochraine). De ooglidcorrectie moest bestaan uit een 
opzichzelfstaande ingreep, waarbij huid, spier (m. orbicularis oculi) of onderliggend 
vet werd verwijderd. Gerandomiseerde en niet gerandomiseerde onderzoeken, 
cohort onderzoeken en case-series (n≥10) kwamen in aanmerking voor inclusie. Van 
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de 4043 gevonden artikelen, werden 26 artikelen geschikt bevonden voor inclusie. 
Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat patiënten over het algemeen tevreden zijn 
met het esthetische resultaat en de littekens na een bovenste ooglidcorrectie. De 
hoeveelheid zichtbaar ooglid neemt toe na de ingreep hetgeen mogelijk een positieve 
invloed op het esthetische resultaat heeft. Tevens lijken de wenkbrauwen iets te zakken 
na de behandeling. De gebruikte chirurgische techniek leek geen duidelijke invloed te 
hebben op het esthetische resultaat volgens zowel patiënten als hun behandelend 
artsen. Echter, de artikelen over dit onderwerp waren schaars. Er kon geen meta-
analyse worden uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat er nog onvoldoende bekend is 
over de optimale chirurgische techniek, in het bijzonder het design van de huidexcisie 
en het wel of niet verwijderen van een deel van de onderliggende spier. 

Patiënten zijn dus over het algemeen tevreden over een bovenste ooglidcorrectie, 
maar beter inzicht in de effecten van verschillende chirurgische technieken is 
noodzakelijk. Een traditionele bovenste ooglidcorrectie bestaat uit het verwijderen 
van overtollige ooglidhuid, met een strook van de onderliggende spier (m. orbicularis 
oculi) en zo nodig het verwijderen van orbitaal vet. Chirurgen zijn tegenwoordig meer 
geneigd om alleen huid te verwijderen, om op die manier het natuurlijke volume van 
het ooglid-gebied te behouden. Een jeugdig oog wordt namelijk gekenmerkt door 
voldoende volume. Het is echter onduidelijk of, vanuit een patiënt-perspectief, deze 
conservatieve techniek een mooier resultaat oplevert. Daarnaast is het niet duidelijk 
of er effecten zijn van beide technieken op de traanvochtproductie en of er een effect 
is op de hoogte van de wenkbrauw. In hoofdstuk 4 beschrijven we derhalve een 
prospectieve gerandomiseerde klinische trial, waarbij we de esthetische uitkomsten van 
een traditionele bovenste ooglidcorrectie (bestaande uit het verwijderen van huid en 
spier) hebben vergeleken met de conservatieve ooglidcorrectie (verwijderen van alleen 
huid). In totaal werden 54 gezonde Kaukasische patiënten geïncludeerd. De esthetische 
uitkomsten van de ooglidcorrectie werden gemeten aan de hand van verschillende 
zelf-evaluatie vragenlijsten (FACE-Q scorelijsten betreffende: bovenste oogleden, ogen 
in het algemeen, voorhoofd en wenkbrauwen, het gehele gezicht, veroudering, sociaal 
functioneren, tevredenheid en ongewenste effecten). Deze vragenlijsten werden direct 
voor de ingreep, en na 6 en 12 maanden door de patiënten ingevuld. Tevens werden 
de littekens geëvalueerd met behulp van de ‘Patient and Observer Scar Assessment 
Scale’ (POSAS) 12 maanden na de ingreep. Deze scoringslijst werd ingevuld door de 
patiënt zelf en door een arts. De tevredenheid van de patiënt, ofwel alle FACE-Q scores, 
verbeterde na de ingreep. De uitkomsten tussen de 2 chirurgische technieken waren 
niet significant verschillend qua bovenste oogleden, voorhoofd en wenkbrauwen, 
het gehele gezicht, veroudering, sociaal functioneren, tevredenheid, ongewenste 
effecten en littekenvorming. De tevredenheid over de ogen in het algemeen was na 
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de conservatieve ingreep (alleen huid) groter dan na de traditionele ingreep. Op basis 
van deze gegevens werd geconcludeerd dat het verwijderen van de onderliggende spier 
(m. orbicularis oculi) tijdens een bovenste ooglidcorrectie over het algemeen niet nodig 
is ter verbetering van het esthetische resultaat. 

Bij de uitvoering van een ooglidcorrectie kunnen verschillende ontwerpen van 
huidexcisie mogelijk leiden tot verschillende esthetische uitkomsten. Er zijn 
verschillende ontwerpen van de huidexcisie mogelijk. Een traditioneel huidexcisie 
ontwerp bestaat uit een ellips-of scalpelvorm die de ooglidplooi volgt. Een andere 
techniek bestaat uit een huidexcisie die in de richting de zijkant van de wenkbrauw 
reikt (lateralo-craniale extensie). Deze laatste techniek zou in theorie het huidoverschot 
aan de zijkant van het oog beter corrigeren dan het traditionele excisie ontwerp. In 
hoofdstuk 5 beschrijven we de uitkomst van een observationele studie, waarbij de 
hiervoor genoemde huidexcisie ontwerpen zijn vergeleken. De uitkomsten waren 
de hoeveelheid zichtbaar ooglid (pretarsal show), de gelijkmatige verdeling van het 
zichtbare ooglid (homogeniteit), wenkbrauwhoogte, littekenvorming en zichtbaarheid 
van de littekens (POSAS) en zelf-evaluatie van het esthetische resultaat (FACE-Q 
vragenlijsten). Twee groepen van 14 gematchte patiënten werden geëvalueerd aan 
de hand van deze subjectieve en objectieve uitkomstmaten. Dit werd gemeten direct 
voorafgaand aan de ooglidcorrectie en 6 en 12 maanden na de ingreep. Na de ingreep 
nam de hoeveelheid zichtbare ooglidhuid in beide groepen toe, maar de zichtbare 
ooglidhuid was over het algemeen gelijkmatiger verdeeld in de groep waarbij het 
laterale extensie ontwerp werd toegepast. Daarnaast was er iets meer ooglid zichtbaar 
in het midden van het ooglid en waren er aanwijzingen dat er aan de zijkant van het 
oog iets meer ooglid zichtbaar was in deze groep. Er waren geen significante verschillen 
tussen de groepen wat betreft de esthetische zelf-evaluatie vragenlijsten (FACE-Q), 
ongewenste negatieve effecten, hoeveelheid zichtbaar ooglid en litteken-evaluaties. De 
zijkant van de wenkbrauw zakte in beide groepen na de ingreep, maar dit was alleen 
significant in de groep met het traditionele huidexcisie ontwerp. Uit deze studie werd 
geconcludeerd dat beide huidexcisie ontwerpen positieve esthetische resultaten geven, 
maar dat het huidexcisie ontwerp met de laterale extensie (lateralo-craniale extensie) 
mogelijk gepaard gaat met de meest positieve resultaten. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een prospectieve gerandomiseerde klinische trial, waarbij de 
effecten op traanvocht werden geëvalueerd tussen twee ooglidcorrectie technieken: 
de techniek waarbij we alleen huid verwijderen (conservatieve techniek) en de techniek 
waarbij we huid en onderliggende spier verwijderen (traditionele techniek). Het is bekend 
dat de onderliggende spier (m. orbicularis oculi) invloed heeft op de traanpassage. 
Het verwijderen van een deel van deze spier tijdens een ooglidcorrectie zou daarom 
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mogelijk invloed kunnen hebben op kenmerken of symptomen van droge ogen. In totaal 
werden 54 gezonde Kaukasische patiënten geïncludeerd in dit onderzoek. De droge 
ogen na een ooglidcorrectie werden gemeten aan de hand van verschillende specifieke 
droge ogen tests: traanfilm osmolariteit, Schirmer test, kleuringen van cornea en 
conjunctiva, TBUT (tear break up time), Oxford Scheme, Sicca Ocular Staining Score en 
een droge-ogen zelf-evaluatie vragenlijst (Ocular Surface Disease Index questionnaire). 
Deze testen werden preoperatief en 6-en 12 maanden postoperatief afgenomen en 
vergeleken tussen de groepen. Proefpersonen rapporteerden minder droge-ogen 
klachten na de ingreep. De andere variabelen (traanfilm osmolariteit, Schirmer test, 
kleuringen van cornea en conjunctiva, TBUT (tear break up time), Oxford Scheme, Sicca 
Ocular Staining Score) toonden geen veranderingen 12 maanden na de ingreep. Tijdens 
de 6-maanden controle werd een kleine toename in traanfilm osmolariteit en TBUT 
gevonden in de traditionele-techniek groep. Er werden geen significante verschillen 
tussen beide groepen gevonden 12 maanden na de ooglidcorrectie. Op basis van deze 
studie concludeerden we dat een ooglidcorrectie van het bovenooglid subjectieve 
klachten van droge-ogen op lange termijn vermindert en zeker  niet verergert. Deze 
verbetering treedt op ongeacht de gebruikte techniek.  

Een ander aspect van een bovenste ooglidcorrectie is het effect op de wenkbrauw-
hoogte. In de hoofdstukken 2 en 3 werd duidelijk dat wenkbrauwen waarschijnlijk 
zakken na een ooglidcorrectie, maar dat het mechanisme nog onduidelijk is. Door 
het huidoverschot dat preoperatief aanwezig is en het blikveld dat mogelijk beperkt 
is, worden in theorie de wenkbrauwen constant opgetrokken en het voorhoofd 
aangespannen. Door deze spierspanning zou spierspanningshoofdpijn uitgelokt 
kunnen worden. Na de ooglidcorrectie is er geen huidoverschot meer en zou wederom 
in theorie het voorhoofd ontspannen en de wenkbrauwen kunnen zakken. Er is nog 
onvoldoende bewijs om deze theorie te bevestigen. Daarom werd een prospectieve 
gerandomiseerde klinische trial verricht, waarbij we de uitkomsten van een traditionele 
ooglidcorrectie (bestaande uit het verwijderen van huid en spier) vergeleken met 
de conservatieve ooglidcorrectie (verwijderen van alleen huid) aan de hand van 
metingen van de wenkbrauwhoogte, de elektrische activiteit en vermoeidheid van 
de m. frontalis en m. orbicularis oculi en hoofdpijnklachten (hoofdstuk 7). In totaal 
werden 54 gezonde Kaukasische patiënten geïncludeerd in dit onderzoek. Pre- en 
postoperatief (2, 6 en 12 maanden) werd oppervlakte elektromyografie uitgevoerd 
om de elektrische activiteit en mate van vermoeidheid van de spieren te analyseren. 
Ook werd pre- en postoperatief (6 en 12 maanden) de wenkbrauwhoogte gemeten op 
gestandaardiseerde portretfoto’s en beoordeelden patiënten hun hoofdpijnklachten 
aan de hand van de HIT-6 scorelijst (Headache Impact Test). Na de ooglidcorrectie 
daalden de wenkbrauwen. Ook rapporteerden patiënten minder hoofdpijnklachten 

Marijke_Binnenwerk_V3.indd   226Marijke_Binnenwerk_V3.indd   226 5-4-2022   08:51:475-4-2022   08:51:47



227

Appendices

A

postoperatief. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen wat betreft de 
wenkbrauwhoogte en hoofdpijnklachten. In de conservatieve techniek groep (alleen 
huid) werd een sterke afname van elektrische activiteit van de m. frontalis ten opzichte 
van preoperatief waargenomen. De elektrische activiteit van de m. orbicularis oculi 
toonde geen significante veranderingen postoperatief. Klinisch significante verschillen 
in vermoeidheid van beide spieren postoperatief werden niet gezien, alleen zeer kleine 
verschillen in elektrische activiteit tussen beide groepen. Op basis van deze studie werd 
geconcludeerd dat de wenkbrauwen dalen en de hoofdpijn afneemt na een bovenste 
ooglidcorrectie. De veranderingen in de elektromyografie postoperatief impliceren 
minder vermoeidheid van de voorhoofdsspieren (m. frontalis) na de ingreep. 

Om in de toekomst chirurgische resultaten in het peri-orbitale gebied goed in kaart 
te brengen, kunnen we 3D-technologie gebruiken. Volumetrische veranderingen van 
de oogleden of wenkbrauwen kunnen namelijk van invloed zijn op het esthetische 
resultaat, waardoor het belangrijk is om dit objectief te kunnen meten. Echter, in 
de huidige literatuur wordt het scannen van het periorbitale gebied vaak buiten 
beschouwing gelaten, omdat dit een lastig gebied is om reproduceerbaar te scannen. 
Hoofdstuk 8 toont een evaluatie van een 3D scanning methode van het peri-orbitale 
gebied. Met behulp van de draagbare Artec Space Spider 3D scanner werden op 
meerdere momenten 3D scans gemaakt van het gezicht van 15 vrijwilligers. Twee 3D 
scans werden vervaardigd met een minuut ertussen. Dit werd een jaar later herhaald. 
De scans werden gemaakt in een neutrale positie van het hoofd (natural head position) 
en met het hoofd in een speciaal hiervoor vervaardigd fixatie-apparaat. In totaal werden 
8 3D scans per vrijwilliger gemaakt. De foutmarge tussen de verschillende 3D scans 
werd bepaald. Het gebied tussen de wimpers en de wenkbrauwen werd geanalyseerd. 
De mediane foutmarges in de minuut-interval 3D scans bedroegen 0.17-0.21mm en 
0.10-0.11mm bij de minuut-interval 3D scan een jaar later. De twee scantechnieken 
(neutrale positie hoofd versus fixatie apparaat) lieten geen duidelijke verschillen in 
uitkomsten zien. De foutmarges tussen de herhaalde 3D scans van het peri-orbitale 
gebied lagen ruimschoots binnen de klinisch relevante grens van 1mm. Ook werd de 
3D verwerkingsmethode geëvalueerd en zagen we een goede reproduceerbaarheid 
(intraclass correlation coefficient >0.9). Deze techniek-evaluatie toonde aan dat 
herhaaldelijk scannen van het peri-orbitale gebied met slechts een kleine foutmarge 
(<1mm) gepaard gaat, ongeacht of het hoofd in neutrale positie of in het fixatie apparaat 
wordt gescand.  

De resultaten beschreven in de voorgaande hoofdstukken werden bediscussieerd in 
hoofdstuk 9. Gebaseerd op de hoofdstukken uit dit proefschrift blijkt dat een bovenste 
ooglidcorrectie gepaard gaat met gunstige esthetische en functionele effecten. De 
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meest gunstige effecten zijn te verwachten als een conservatieve ooglidcorrectie (alleen 
verwijderen van overtollige huid) wordt uitgevoerd. Het gestandaardiseerd verwijderen 
van een deel orbicularis oculi spier is tijdens de ingreep niet gewenst. Bij patiënten 
met dermatochalasis lateraal van het ooglid valt uitbreiding van de excisie naar latero-
craniaal te overwegen. 
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DANKWOORD

Wat fijn dat het proefschrift klaar is! Zonder de bijdrage van velen was het niet mogelijk 
geweest dit proefschrift te maken. Daarom wil ik iedereen bedanken die, direct of 
indirect, hieraan heeft bijgedragen. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken.

Allereerst gaat mijn dank uit naar de patiënten die betrokken waren bij de verschillende 
onderzoeken in dit proefschrift. Bedankt voor het vertrouwen en uw participatie. 

Ten tweede gaat mijn dank uit naar alle vrijwilligers van het 3D reproduceer-
baarheidsonderzoek, waaronder collega’s en medestudenten van de zij-instroom 
Tandheelkunde. 

Geachte promotor prof. dr. A. Vissink, beste Arjan. Bedankt voor jouw steun en wijsheid 
tijdens mijn promotietraject. Ik kan wel zeggen dat jij onmisbaar bent geweest. Zeker 
ook door jouw razendsnelle correcties (zelfs midden in de nacht en in vakanties), 
feedback en antwoorden op al mijn vragen. Je hebt mij geleerd om hoofd- en bijzaken 
te scheiden en om dingen te kunnen schrappen in mijn manuscripten. Ik vind je een 
bewonderenswaardig voorbeeld voor de wetenschap. 

Geachte copromotor dr. J. Jansma, beste Johan, ontzettend bedankt voor alle goede 
zorgen, ondersteuning en begeleiding! Jij en Rutger zijn het brein achter de Upper 
Blepharoplasty studie, zonder jullie was het er überhaupt niet geweest. Ik wil jullie 
bedanken voor jullie vertrouwen in mij. Ik vond het een genot om samen te werken. 

Geachte copromotor dr. R.H. Scheper, beste Rutger, bedankt voor de fantastische 
begeleiding, je heldere klinische blik, inzet en het laagdrempelige contact. Voor elk 
probleem weet jij wel een praktische oplossing. 

Geachte prof. dr. B. van der Lei, prof. dr. M. Mommaerts en prof. dr. P. Saeed, leden van 
de beoordelingscommissie, hartelijk dank voor uw bereidheid om in de leescommissie 
plaats te nemen en voor uw deskundige beoordeling van dit proefschrift. 

Geachte dr. K. Delli, beste Konstantina. We hebben elkaar ontmoet tijdens de monitoring 
van mijn onderzoek, en hoewel jij niet mijn promotor of copromotor bent, zie ik je als 
onmisbaar lid van het onderzoeksteam. Jij hebt ontzettend veel betekend voor mijn 
onderzoek. Ik vond jouw hulp zeer waardevol, voornamelijk vanwege jouw kritische blik, 
precisie, kennis van epidemiologie, goede ideeën en jouw fijne persoonlijkheid. Zelfs 
tijdens jouw zwangerschapsverlof mocht ik jou storen met mijn vragen. Heel erg bedankt!
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Geachte prof. dr. F.K.L. Spijkervet, graag wil ik u hartelijk danken voor de gelegenheid om 
mijn promotieonderzoek op de afdeling Mondziekten, Kaak – en Aangezichtschirurgie 
naar eigen inzicht vorm te geven. 

Het Dagelijks Bestuur van de afdeling Mondziekten, Kaak – en Aangezichtschirurgie wil 
ik danken voor de geboden mogelijkheden om dit promotieonderzoek te voltooien. In 
het bijzonder wil ik graag dr. Baucke van Minnen bedanken voor de hulp en flexibiliteit 
om de onderzoek metingen in de laatste fase van het onderzoek, ondanks de COVID-
pandemie, toch te kunnen afronden. 

Alle medewerkers van de afdeling Oogheelkunde in het UMCG wil ik graag bedanken 
voor hun inzet. In het bijzonder Kim Westra; wij hebben elkaar honderden mailtjes 
gestuurd (bij ongeveer 200 mails ben ik gestopt met tellen) over allerlei logistieke zaken 
en planningen. Bedankt voor al jouw hulp! 

Geachte dr. J.W. Pott, hartelijk dank voor uw expertise en heldere blik op het onderzoek. 

Geachte dr. Van der Hoeven, heel hartelijk dank voor uw inzet bij mijn onderzoek. Uw 
expertise en hulp op het gebied van gebied van elektromyografie hebben mij meer 
inzicht gegeven in deze, in mijn ogen, vrij ingewikkelde materie. 

Alle medewerkers van de afdeling Klinische Neurofysiologie in het UMCG, in het bijzonder 
Goos Berends, Esther Siero en Janny van Marwijk. Bedankt dat jullie alle logistiek rondom 
het gebruikt van de EMG-apparatuur in goede banen hebben geleid. Ook wil ik graag alle 
KNF-laboranten bedanken voor hun bereidheid mij te helpen waar nodig. 

Beste Koen Verdonschot, ontzettend bedankt voor jouw inzet bij het verwerken van 
de elektromyografie data. Zonder jouw hulp was ik nu nog steeds aan het stoeien met 
Matlab.

Beste collega’s van het 3D-lab, in het bijzonder Joep Kraeima, Anne Meesters en Bram 
Merema, bedankt voor de fijne samenwerking. Ik heb geworsteld met de 3D data, maar 
jullie stonden altijd klaar om hulp te bieden bij mijn 3D problemen. 

Dhr. G. Seubers, beste Gert, bedankt voor jouw goede logistieke ondersteuning tijdens 
dit onderzoek. 

Geachte drs. M. Contini, beste Mark, bedankt voor de fijne samenwerking. Samenwerken 
met jou is een genot, niet alleen om je precisie, maar vooral om je humor.
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Beste Rogier Trompert, de ideeën in mijn hoofd over de medische illustraties in dit 
proefschrift heb jij tot leven gebracht. Ik ben je dankbaar voor je artistieke bijdrage. 

Dear dr. G. Bellinvia and dr. P. Bellinvia, dear Giacomo and Pietro, I am very grateful that 
you have welcomed us in your clinic in Italy and that you have teached us your upper 
blepharoplasty technique. I greatly appreciate your time and efforts to answer all our 
questions. I hope we meet again. Preferably accompanied by the best dessert during 
the summer that you have introduced to us: Café Affogado. 

Alle docenten, coördinatoren en medewerkers van de faculteit Tandheelkunde wil ik 
graag bedanken voor jullie flexibiliteit. Soms was het puzzelen om alle zij-instroom 
vakken te volgen en tussendoor proefpersonen voor dit onderzoek te plannen. Maar 
mede door jullie inzet is dat gelukt!

Ook wil ik graag mijn zij-instroom maatjes bedanken voor de ontzettend leuke tijd 
tijdens Tandheelkunde, met de vele uren in het skillslab, de vele boortoetsen en de 
gezellige sushi-etentjes. In het bijzonder wil ik graag Sterre Blok bedanken. Niet alleen 
voor de gezelligheid in ons team, maar ook voor je bereidheid om als student-assistent 
een hele kluif aan 3D data te verwerken. Bedankt!

Beste Dagmar Wortmann, wat fijn dat ik samen met jou dit traject heb mogen 
doorlopen. Eerst als collega’s bij de zij-instroom tandheelkunde, vervolgens onze 
promotie-trajecten en nu tegelijk de opleiding MKA. 

Beste mw. M.J. Feddema, mw. L.M.E. Kamstra-Dooper, mw. A. Poppinga, mw. C.S. van der 
Woude, beste Mariëlle, Charlotte, Liliane en Anne bedankt voor de fijne samenwerking. 
Soms was het even spitsuur in de 3D-kamer, maar we konden altijd goed een weg 
daarin vinden! 

Mw. E.S. van der Scheer-Spijk, beste Engelique, hartelijk dank voor jouw hulp tijdens 
en rondom de ooglidcorrecties.                                                  

Beste mede-3D gebruikers: Natalie Vosselman en Ashwin Beekes, hartelijk dank voor 
alle hulp bij het gebruik van de 3D-scanner. Mathilda Massier bedankt voor het in goede 
banen leiden daarvan.

Alle andere collega’s van de MKA-polikliniek: stafleden, AIOS, verpleging, assistentie, 
administratie, CBT, mondhygiënisten, tandtechniek en studenten, bedankt voor de 
prettige werksfeer en jullie hulp bij allerlei zaken. In het bijzonder wil ik graag mijn 
mede-onderzoekers bedanken. 
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Beste mw. Kempers, mw. De Vries, mw. Geurts-Jager, mw. Wiersema en dhr. De Jonge, 
beste Lisa, Angelika, Nienke, Fieke en Harrie. Bedankt voor jullie hulp en ondersteuning 
bij alle secretariële, technische en facilitaire zaken. 

Het gehele team van de Mondziekten, Kaak – en Aangezichtschirurgie in het Scheper 
Ziekenhuis te Emmen wil ik graag bedanken voor de fijne tijd daar. 

Naast de directe bijdrage aan dit proefschrift, mag de indirecte bijdrage van vrienden 
en familie niet worden vergeten. Jullie hebben gezorgd voor de nodige ontspanning 
en gezelligheid.  

Lieve Loes, Lise, Marjet, Assandra en Femke; wat fijn dat jullie in mijn leven zijn. Het 
begon allemaal in ons huis aan de Parallelweg, waar ik jullie voor het eerst heb ontmoet. 
Wat hebben we daar een fantastische tijd gehad en nu, vele reisjes, etentjes, wijntjes 
en lief/leed, ruim 10 jaar later kan ik zeggen dat we echt vrienden voor het leven zijn. 
Ik bof met jullie!

Beste Charlotte, lieve Charlie, bedankt voor jouw gezelligheid de afgelopen jaren. 
Hoewel we niet meer bij elkaar om de hoek wonen en elkaar niet meer zo vaak kunnen 
zien, voel je dichtbij en is het altijd als vanouds als we weer gezellig een wijntje doen. 

Lieve Sanne, wij delen onze voorliefde voor het medische vak en vinden het daarom 
heerlijk om bijzondere verhalen uit te wisselen. Bedankt voor jouw humor, gezelligheid 
en luisterend oor.  

Lieve Mariëtte, mijn grote zus, mijn voorbeeld. Ik had me geen fijnere zus kunnen 
wensen. Bedankt voor jouw interesse, ondersteuning, gezelligheid, gekkigheid en liefde!

Lieve pap en mam, jullie hebben mij altijd gesteund en gemotiveerd. Bedankt voor 
jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Ik weet dat jullie trots op me zijn en dat ben 
ik op jullie. Ik hou van jullie! 

Lieve Jurjen, mijn allerliefste. Al vanaf het eerste moment dat ik je ontmoette, vond ik je 
al bijzonder (op een goede manier), en dat is altijd zo gebleven. Jij bent echt mijn maatje 
voor het leven. Bedankt voor je steun en liefde en op naar een mooie toekomst samen.
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