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Stellingen behorende bĳ  het proefschrift: 

Immediate dental implant placement 
in the aesthetic zone

1.  Een implantaat kan, ongeacht de grootte van het labiale botdefect, direct na extractie van het te vervangen 

gebitselement in de alveole worden geplaatst mits er sprake is van voldoende primaire stabiliteit. (dit 

proefschrift). 

2.  Het direct plaatsen van een implantaat in een alveole met een labiaal botdefect van <5mm moet bĳ voorkeur 

worden gecombineerd met het direct plaatsen van een tĳ delĳ ke kroon (dit proefschrift);

3.  In de esthetische zone kan de dikte van de labiale botlamel betrouwbaar worden gemeten met een CBCT-

scan; dergelĳ ke metingen moeten standaard onderdeel vormen van de  behandelevaluatie van implantaten 

in de esthetische zone (dit proefschrift).

4.  Om “zelfplagiaat” te voorkomen dient men te schrĳ ven als iemand anders met de woorden van iedereen. 

5.  Zowel kinderen als wetenschappelĳ k onderzoek roepen vaak wezenlĳ ke vragen op, waar het antwoord niet 

altĳ d op kan worden gegeven. 

6.  Als je wilt dat je kinderen intelligent zĳ n, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zĳ n, lees ze meer 

sprookjes voor (Albert Einstein 1879-1955). 

7.  Jazz is de enige muziek waarbĳ  iedere noot iedere avond anders kan worden gespeeld (Ornette Coleman 

1930-). 

8.  Kunst is geen afspiegeling van de realiteit, het is de realiteit van die afspiegeling in kunst. 

9.  Door de vluchtelingencrisis blĳ kt het van belang dat we in de huidige gepolariseerde wereld compassie tot 

een inspirerende en dynamische kracht maken.

10. Geluk is datgene wat je het gevoel geeft dat het nu de mooiste tĳ d van het jaar is.  

11. De smartwatch is de handboei van deze tĳ d. 

Kirsten Slagter, 6 april 2016


