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Stellingen behorende bij het proefschrift

Biofilm on orthodontic retention wires
-  an in vitro and in vivo study -

Door biofilm veroorzaakte complicaties die ontstaan tijdens een orthodontische 
behandeling brengen het esthetische eindresultaat van de behandeling in gevaar  

(dit proefschrift).

Biofilm die groeit in een beschermde omgeving, zoals de spleten en nissen van een 
meerstrengs retentiedraad, wordt minder beïnvloed door antimicrobiële middelen dan 

biofilm die groeit op een niet beschermde locatie (dit proefschrift).

Het is niet mogelijk, noch wenselijk, de orale biofilm volledig te verwijderen  
(dit proefschrift).

Het gebruik van orale antimicrobiële middelen leidt niet alleen tot een vermindering van 
de hoeveelheid biofilm in de mondholte, maar ook tot een minder pathogene biofilm         

(dit proefschrift).

Door een biofilm elektrisch te poetsen wordt de structuur opener, waardoor orale 
antimicrobiële middelen dieper kunnen doordringen in de biofilm en hun effect versterkt 

wordt (dit proefschrift).

Een van de grootste uitdagingen van de orthodontist is het motiveren van zijn patiënt om 
de mondhygiëne op peil te houden

Retentiedraden dragen bij aan orde op macroniveau, maar bij het kijken naar deze draden 
op microniveau lijkt er op het eerste gezicht eerder sprake van wanorde.

“Niet alles wat kan worden geteld telt en niet alles dat telt kan geteld worden” 
(Albert Einstein). 

“Voordat ik hier kwam, was ik verward over dit onderwerp. Na te hebben geluisterd naar uw 
lezing, ben ik nog steeds in de war, maar op een hoger niveau” (Enrico Fermi). 

Alles weten maakt niet gelukkig.

“Je bent nog lang niet zoals ik je hebben wil” (Maartje Koorn).

Marije Jongsma, 1 april 2015


