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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Sinus floor elevation surgery 

for enabling dental implant placement 

Approaches to reduce morbidity 

Daniela Rickert, 4 juli 2012. 

1. Uit histologisch onderzoek blijkt er na een genezingsperiode van 3 maanden geen verschil 

te zijn in nieuwe botvorming tussen behandeling met BioOss® in combinatie met een 

beenmergconcentraat en BioOss® in combinatie met autoloog bot. (dit proefschrift) 

2. Het percentage van implantaatverlies lijkt na een sinusbodemelevatie met BioOss® ge

mengd met een beenmergconcentraat hoger te zijn dan de percentages die binnen de 

implantologie doorgaans gehanteerd warden. (dit proefschrift) 

3. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is het risico op een perforatie van de mem

braan van de sinus maxillaris bij het gebruik van Piezochirurgie niet kleiner dan dat bij 

gebruik van conventioneel roterend instrumentarium. (dit proefschrift) 

4. Het overlevingspercentage van implantaten is onafhankelijk van het gebruik van een bot
substituut, al dan niet in combinatie met autoloog bot of alleen autoloog bot voor het 
verhogen van de bodem van de sinus maxillaris, mits een voldoende lange genezingstijd 

in acht wordt genomen voordat de implantaten warden geplaatst. (dit proefschrift) 

5. Proefschriften geven mensen geen wijsheid waar er geen wijsheid was, maar waar er 
wijsheid is, wordt deze door het lezen grater. (vrij naar J. Harrington) 

6. Om een gezinsleven, een algemene tandartspraktijk en een promotietraject succesvol te 

kunnen combineren, moet regelmatig een tandje warden bijgezet. 

7. Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven. (Citaat van I. 

Kant, bron: onbekend) 

8. De relatie tussen Duitsers en Nederlanders is onder meer afhankelijk van de voetbaluit

slag Duitsland tegen Nederland. 

g. Der Mensch muss bei dem Glauben verharren, dass das Unbegreifliche begreiflich sei, 

er wurde sonst nicht forschen. (J.W. von Goethe, Buch 2; Betrachtungen im Sinne der 

Wanderer.) 

10. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. (Citaat van A. Einstein, bron: 

onbekend) 

11. Een gepromoveerde tandarts heeft een kroon op zijn werk geplaatst. 


