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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

PROVISIONAL IMPLANT-SUPPORTED RESTORATIONS IN THE AESTHETIC ZONE 

ASSESSMENT OF MATERIAL PROPERTIES AND BIOFILM 

1. Orn de occlusale slijtage van een tijdelijke kroon laag te houden, dient indirect cornposiet 
boven polyrnethylrnethacrylaat als veneer verkozen te warden (dit proefschrift). 

2. Het gebruik van het Straurnann Bone Level lrnplantaatsysteern leidt na 18 rnaanden tot 
uitstekende klinische resultaten en stabiele botniveaus (dit proefschrift). 

3. Orn het aantal levende bacterien op tijdelijke kronen zo laag rnogelijk te houden valt het 
gebruik van zirkoniurn met opgebakken porselein te prefereren boven 
polyetheretherketoon geveneerd met indirect cornposiet (dit proefschrift). 

4. In deze tijd van steeds verder oprukkende digitalisering zou overwogen rnoeten warden 
het papieren proefschrift af te schaffen. 

5. Het gebruik van brandhout als verwarrningsbron zou in het kader van de energiebesparing 
gepropageerd dienen te warden aangezien het een mens drie keer kan verwarrnen: tijdens 
het zagen, tijdens het kloven en tijdens het stoken. 

6. De term "evenhoevigen" is een pleonasrne daar alle hoefdieren een even aantal hoeven 
hebben. 

7. Het valt te hopen dat de terugkeer van de wolf geen voorbode is voor een toenarne van 
het aantal tandwolfrneldingen. 

8. De rneeste protheseklachten hadden voorkornen kunnen warden door goede zelfzorg. 

9. De overheid zou alleen de prijs van zorg rnogen bepalen die ook door de overheid vergoed 
wordt. 

10. The problem with socialism is that eventually you run out of other people's money 
(Margaret Thatcher). 

'·'"' 
Eric Santing, 11 december 2013 


