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1. Adolescenten zijn goede kandidaten voor plastische chirurgie. Dit proeftchrift 

2. Ret gebruik van uiterlijk-speci:fieke, semi-gestructureerde vragenlijsten brengt uiterlijk
gerelateerde problemen aan bet licht die bij bet gebruik van aspeci:fieke, gestructureerde 
psychosociale vragenlijsten verborgen zouden blijven. Dit proefschnft 

3. In tegenstelling tot de algemene opvatting (bijvoorbeeld Reich 1975, Daniel 1991, 
Napoleon 1993), hebbenjuist de meest introverte, passieve, neurotische adolescenten bet 
meest baat bij plastische chirurgie. Dit proefschrift 

4. De ernst of oorzaak van een afvtijking aan bet uiterlijk z:ijn onjuiste criteria om het lijden 
onder bet uiterlijk in te schatten. Individueel uiterlijk-gerelateerd lijden daarentegen is 
een duidelijk en meetbaar criterium, waarop ziektenkostenverzekeraars hun vergoedings
richtlijnen kunnen afstellen. Dit proefschrift 

5. De verzekeringstechnische onderverdeling in medisch noodzakelijke en medisch 
wenselijke operaties als basis voor het vergoeden van plastisch chirurgische ingrepen is 
onjuist. Op basis van deze onderverdeling zouden de meeste correctieve en 
reconstructieve ingrepen niet vergoed kunnen worden. Dit proefschrift 

6. Hoewel persoonlijke goedheid niet aan schoonheid kan worden afgelezen, kan men 
stellen dat "l'6thique, c'est l'esth6tique du dedans" (ethiek is de esthetiek van het 
innerlijk. P. Reverdy 1948). 

7. Ret uit han den geven van een gedeelte van de autonomic door een beslissing over een 
behandeling aan een arts te delegeren is een bevvuste keuze, en als zodanig een teken van 
autonoom handelen. 

8. In de omschrijving van wils(on)bekwaamheid in de geneeskunde staat het rationele 
vermogen tot besluitvorming van de patient centraal, met als gevolg dat gemakkelijk 
voorbij wordt gegaan aan de interpretatie van aspecten als emotie, identiteit, 
betekenisgeving, en communicatie tussen alle betrokkenen (Berghmans 2000). 

9. Bij beslissingen over esthetische operaties bij kinderen met het sydroom van Dovm 
dienen de motivatie van de kinderen zelf en mogelijk onterechte verwachtingen die een 
'"'normaal'' uiterlijk bij omstanders oproept, emstig in overweging te worden genomen. 

10. Als de resultaten van empirisch onderzoek de ethiek te denken moeten geven, dient men 
bij het bedenkeri van de onderzoeksvragen steeds aan de ethiek te denken. 

11. Ret onderzoekend oog is vaak groter dan het onderzoeksproject: Vrijwel altijd blijven er 
meer data liggen dan er verwerkt worden, en toekomstig onderzoek moet dikwijls nog de 
lange termijn effecten aantonen die buiten de termijn van het project vallen. 


