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 Stellingen  

behorend bij het proefschrift 

‘’Antibacterial Measures for Biofilm Control’’ 

Marieke van de Lagemaat 

 

Elektrisch poetsen verbetert de werking van orale antimicrobiële middelen. Dit proefschrift 

 

Elektrisch poetsen in combinatie met orale antimicrobiële middelen resulteert in significante 

reducties van orale biofilm en verschuivingen in de composities. Dit proefschrift 

 

Verschillende reactie –en herstel mechanismen van verschillende bacteriën spelen mogelijk 

een rol in de ontwikkeling van resistentie tegen chloorhexidine. Dit proefschrift 

 

Om de werkzaamheid van ‘contact-killing’ oppervlakken te evalueren heb je naast geschikte 

meetmethoden altijd de inhibitionzone-test nodig. Dit proefschrift 

 

Een biocompatibele, 3D printbaar composiet met bacteriedodende eigenschappen is 

belangrijk om de kans op biofilm gerelateerde problemen te verkleinen. Dit proefschrift 

 

Bij het beschouwen van de maatschappelijke impact van onderzoek, is de mening van 

eindgebruikers waardevol bij het selecteren van onderzoeksthema's. Dit proefschrift. 

 

De rol van (sociale) media kan niet worden ontkend bij het verspreiden van 

wetenschappelijke resultaten. Dit proefschrift 

 

Voor optimale klinische toepassing, zullen antibacteriële maatregelen effectief moeten zijn in 

het doden van pathogene soorten, met als doel een gezond equilibrium van orale flora. 

 

Hoe meer je leert, hoe beter je beseft wat je niet weet. 

 

Wat je aandacht geeft, groeit. 

 

 "Werken en feesten vormt schoone geesten." Johanna Westerdijk. 

 


