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Stellingen behorende bij het proefschrift

Soft tissue grafting and 
single implant treatment

in the aesthetic region

1. Het aanbrengen van een bindweefseltransplantaat bij een direct na extractie 
geplaatst implantaat resulteert in minder recessie van de mid-buccale mucosa 
(dit proefschrift).

2. Het aanbrengen van een bindweefseltransplantaat bij een direct na extractie 
geplaatst implantaat resulteert niet in een objectief  meetbare verdikking van de 
peri-implantaire mucosa (dit proefschrift).

3. Het aanbrengen van een bindweefsel- of  synthetisch transplantaat heeft geen 
toegevoegde waarde voor het behoud van de mid-buccale mucosa wanneer een 
implantaat in een genezen geaugmenteerde extractiealveole wordt geplaatst (dit 
proefschrift).

4. De esthetiek van de peri-implantaire mucosa in harmonie met de mucosa van 
de buurelementen is leidend in de beoordeling van de kwaliteit van een solitair 
implantaat. 

5. Patiënten koesteren een mooie implantaatgedragen kroon als een juweeltje. 

6. Een ‘gouden standaard’ blinkt soms minder dan je van tevoren had gedacht.  

7. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. (Albert Einstein)

8. Een goed fototoestel is een waardevol instrument en maakt je geliefd bij 
anderen. 

9. Het hebben van een ‘thuis’-gevoel in twee landen vergroot de Europese 
gedachte.

10. Tweetaligheid leidt tot een neue Sprache.

Elise Zuiderveld, 12 september 2018


