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Stellingen

bij het proefschrift "With an Eye on Contact Lenses"
van John de Brabander, 30 mei 2002.

1. Door de mogelijkheid van vrijwel ongecompliceerde permanente optische correctie
van het afake oog na congenitaal cataract, kan meer energie van de ouders en de
specialist gericht worden op de visuele ontwikkeling van kind. (dit proefschrift)

2. Een hogere zuurstofdoorlaatbaarheid en een asferische geometrie van vormstabiele
contactlenzen, gaat met moderne fabricagetechnieken niet meer ten koste van de
lenskwaliteit en is derhalve fysiologisch aan te raden als eerste keus. (dit proef-
schrift)

3. Het verhogen van de optische kwaliteit van het oog door middel van contactlenzen
is met moderne technieken geen probleem meer, wat het netvlies en het brein met
de geoptimaliseerde input doen is een volslagen raadsel. (dit proefschrift)

4. Gevleugelde woorden in de techniek zijn "meten is weten". Bij het meten van het
oogoppervlak hoort hierbij "wat, hoe en op welk tijdstip". (dit proefschrift)

5. Technisch gezien bestaan er geen slechte contactlenzen. Het succes en de veiligheid
ervan komt echter de individuele patiënt slechts ten goede in handen van compe-
tente contactlensspecialisten. (dit proefschrift)

6. De iris van het oog is optisch gezien slechts de begrenzing van de stralengang, ech-
ter een dermate kunstzinnig diafragma zou geen techneut kunnen verzinnen.

7. De term "contactlens" is misleidend. De term "drijflens" zou beter zijn.
Een hydrofiele lens zou dan gewoon "drijfnatte lens" kunnen heten.

8. De gebeurtenissen rond BSE en de vCJD laten zien dat veel mensen vergeten dat
kansberekeningen zijn gebaseerd op het gooien van dobbelstenen.

9. Oprechte interesse in elkaar is de enige weg tot wereldvrede.

10. Indien de oogheelkunde in Nederland inhaakt op het "een lens voor de medemens"
initiatief om bij staarpatiënten een video-opname van de spectaculaire ingreep aan
te bieden voor Euro 50, zou in ontwikkelingslanden de wachtlijst voor mensen die als
volslagen blind door het leven gaan aanzienlijk kunnen dalen.

11. Bij het niet samenvallen van het moment van een slinger met de afstelling van het
uurwerk zegt men dat de klok "scheef tikt". Dit is wat mensen met oprechte bedoe-
lingen vaak tegenkomen.
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