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1. Een plaque-vrije mond bestaat niet.  
 
2. Een 4 uur oude biofilm biedt een reservoir voor antimicrobiële middelen uit 

tandpasta’s en mondspoelmiddelen. (dit proefschrift)  
 

3. Een dikke biofilm is geen beter reservoir voor antimicrobiële middelen dan een 
dunne biofilm. (dit proefschrift) 

 
4. Speeksel levert geen bijdrage aan het substantieve effect van antimicrobiële 

producten. (dit proefschrift)  
 

5. Antimicrobiële tandpasta’s en mondspoelmiddelen beïnvloeden de bacteriële 
samenstelling van biofilms. (dit proefschrift) 

 
6. De opname van fluoride in de biofilm die achterblijft na het poetsen is zeer 

belangrijk voor het klinisch relevante anticariës-effect van tandpasta’s die  fluoride 
bevatten. (Tenuta et al, Caries Res 2009; 43: 278-285) 

 
7. Onderzoek dat zich richt op biofilm vorming op biomaterialen is van belang om 

bacteriële interacties te begrijpen en nadelige gevolgen als infecties te voorkomen.  
 

8. Het hebben van een goede mondhygiëne is zo moeilijk dat tandartsen en 
mondhygiënistes nodig zijn om de schadelijke gevolgen van tandplaque teniet te 
doen.  

 
9. Reizen en sporten hebben een belangrijke overeenkomst: achteraf heb je nooit spijt 

dat je het hebt gedaan. 
 

10. Het gaat tegen iedere vorm van logica in, maar het is een geaccepteerd feit: de reis 
van de Randstad naar Groningen duurt langer dan de reis van Groningen naar de 
Randstad.  

 
11. Van alle functies van de mond is lachen misschien wel de belangrijkste.  

 
 

 


