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1. Dragers van vormstabiele contactlenzen vertonen een hogere frequentie van 
onvolledige knipperslagen dan niet-lensdragers. Dit geldt vooral voor 
lensdragers met 3- en 9-uur staining (dit proefschrift). 

2. De traanmeniscushoogte bij dragers van vormstabiele contactlenzen is lager 
dan bij niet-lensdragers. Dit kan betekenen dat er minder traanvolume 
beschikbaar is om het oculaire oppervlak te bevochtigen (dit proefschrift). 

3. De hoeveelheid oplossingen die voor een probleem worden geboden is vaak 
een indicatie voor hoeveel we weten over het onderwerp (dit proefschrift). 

4.  Vlakke lenspassingen, grotere contactlenzen en interpalpebrale lenspassingen 
zijn risicofactoren voor het ontstaan van 3- en 9-uur staining. Op basis hiervan 
lijkt een advies voor een optimale lenspassing eenvoudig. Maar terwijl het 
raadzaam is vlakke lenzen en grote lensdiameters te vermijden, kan dit juist 
leiden tot interpalpebrale lenspassingen. De genoemde variabelen kunnen dus 
niet als individuele parameters gezien worden, maar zijn verbonden met elkaar. 
Dit verklaart de controverse in de literatuur met betrekking tot deze variabelen 
(dit proefschrift). 

5. Ter voorkoming van 3- en 9-uur staining is het aan te raden de corneavorm 
zoveel mogelijk te respecteren, en het traanfilmprofiel zo egaal mogelijk te 
houden. Tegelijkertijd moet de interactie van de contactlens met het bovenste 
ooglid zoveel mogelijk geminimaliseerd worden (dit proefschrift). 

6. Corneatopografie kan bijdragen aan het optimaliseren van de lenspassing bij 
vormstabiele contactlenzen en een optimale lenspassing leidt tot een 
verbetering van het lenscomfort (dit proefschrift). 

7. Het basisprincipe van corneatopografie is minstens zo oud als dat van 
keratometrie. Waren ‘de computers’ aan het eind van de 19e eeuw sneller 
geweest, dan had keratometrie wellicht nooit een serieus bestaansrecht gehad. 

8. In het digitale tijdperk lijkt de term 3- en 9-uur staining enigszins achterhaald. 
Op de digitale klok zou 2:45u staining of 9:15u staining een betere term zijn. 

9. De gemiddelde Amerikaan bestaat niet, hoogstens de mediaan. 

10. Het topografisch vermogen van ‘de Amerikaan’ wordt doorgaans gehekeld, 
men weet immers niet het verschil in ligging tussen Amsterdam en 
Kopenhagen. Maar weten de meeste Nederlanders precies waar de hoofdstad 
van Ohio ligt? 


