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Resorptie van autologe botblok transplantaten op de kaak wordt niet voorkomen door ze te bedekken met een membraan; 
evenmin wordt hun incorporatie hierdoor verbeterd. dit proefschrift 

Poly(DL-lactide-E-caprolacton) is weliswaar biocompatibel en degradeerbaar op de Lange termijn, maar in de huidige vorm 
en samenstelling niet geschikt als klinisch toepasbaar barriere membraan. dit proefschrift 

De biocompatibiliteit en degradatie-eigenschappen van biomaterialen kunnen subcutaan warden getest, ook als deze 
uiteindelijk subperiostaal warden toegepast. dit proefschrift 

Micro-CT is een betrouwbare en valide methode om botvorming en botresorptie te meten. dit proefschrift 

Als toeval niet bestaat heeft statistisch toetsen geen betekenis. 

Wanneer aan de correcte betekenis van 'preliminary results' voorbij wordt gegaan, warden ook voorbarige conclusies 
getrokken. 

Het is een misvatting dat de naam 'unihockey' iets met de Universiteit van doen heeft. 

Het blijkt een lastige opgave te zijn niet alleen een proefschrift, maar ook de daarmee verbonden kosten te laten drukken. 

Het probleem met de toekomst is dat het verandert in het heden. 
(Hobbes, In: Casper en Hobbes, De gestoorde bloeddorstige monsterlijke sneeuwzombies vallen aan. Bill Watterson, 
Haarlem, Big Balloon B.V., 2000). 

De suggestie van P. Ball om onze planeet 'Water' in plaats van 'Aarde' te noemen, getuigt van oppervlakkigheid. 
(P. Ball, In: Een kleine geschiedenis van bijna alles. Bill Bryson, Amsterdam/ Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2004). 

Degene die nooit van gedachten is veranderd, heeft nooit iets geleerd. 
(vrij naar NRC Handelsblad, 23-24 februari 2008) 

De uitspraak "Zeg nooit nooit" gaat niet altijd op. 
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