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Stellingen behorende bij het proefschrift

Upper blepharoplasty;
Defying dogmas and clarifying uncertainties

Shariselle Mirna Wietske Pool

1. Er is tot op heden geen goed alternatief voor ons standaard verdovingsmiddel om 
de pijn tijdens het verdoven van de bovenoogleden bij een bovenooglidcorrectie 
te verminderen. (Dit proefschrift)

2. Hechttechniek is van grote invloed op het ontstaan van ontsteking en abcessen 
na een bovenooglidcorrectie. (Dit proefschrift)

3. Doof gevoel in de huid van het bovenooglid komt veel voor na een 
bovenooglidcorrectie, maar herstelt in vrijwel alle gevallen volledig. (Dit 
proefschrift)

4. Asymmetrische bovenoogleden kunnen worden verholpen door middel van 
een bovenooglidcorrectie. (Dit proefschrift)

5. Het is niet zinvol om de oogleden te koelen na een bovenooglidcorrectie. (Dit 
proefschrift)

6. Het is zinloos om arnica zalf rond de oogleden te smeren na een 
bovenooglidcorrectie. (Dit proefschrift)

7. Het oog wil ook wat. (Nederlands gezegde)

8. De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te 
verdienen. (Albert Einstein)

9. Door jezelf kleine doelen te stellen, ervaar je vaker de euforie van een behaald 
doel.

10. Het aantal uren in een dag staat niet vast, je bepaalt het zelf door korter of 
langer te slapen.

11. As’t nait gait zoas’t mot, mot’t mor zoas’t gait. (Gronings gezegde)
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