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Stellingen behorende bij het proefschrift

Short dental implants in the posterior region

 

1. Toepassing van korte implantaten ten behoeve van gebitsrehabilitatie in de zijde-
lingse delen van de partieel dentate patiënt is een betrouwbare behandelmodali-
teit. (dit proefschrift)

2. Toepassing van een abutment met een diameter kleiner dan die van het implantaat 
(platform switching) leidt tot minder peri-implantair botverlies. (dit proefschrift)

3. De histologische bevindingen van een verruwd implantaatopppervlak middels 
deeltjes calciumfosfaat op nanoniveau, lijkt klinisch vooralsnog niet relevant.  
(dit proefschrift)

4. Op basis van lagere kosten, geringere morbiditeit en kortere behandelduur verdient 
in de zijdelingse delen van de partieel dentate patiënt een kort implantaat (6-10 
mm) de voorkeur boven een botaugmentatieprocedure gevolgd door het plaatsen 
van een langer implantaat. 

5. De invoering van de vrije tarieven in de tandheelkunde bleek als het plaatsen van 
een kroon op een carieuze wortel; snel geslepen, maar niet bedoeld om mee te 
eten.

6. Het is niet goed dat de mens alleen zij of om met Merdith Grey te spreken; I believe 
that we can be extraordinary together, rather than be ordinary apart. (Genesis 2, vers 

18 & Meredith Grey, Grey’s Anatomy 2008)

7. Negeer te stellig opvoedadvies; grote dubbelblinde onderzoeken zijn bij opvoeden 
eenmaal niet mogelijk. (Prof. R. van der Veer, Bijzonder Hoogleraar in de geschiedenis van de  

Pedagogiek)

8. De emancipatie van de man is pas compleet als hij kinderen kan baren.

9. Ook al kan een vogel vliegen, hij moet weer landen op aarde. (Dalai Lama)

Gerdien Telleman, 22 oktober 2012


