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STELLINGEN BEHORENDE BIJ PROEFSCHRIFT* T H. C. VRIEZEN 

De lokale en uitgebreide scleroserende osteomyelitides van de kaken tonen in tegenstelling tot de andere 
vormen van chronische botontstekingen geen acute exacerbaties. 

2 

Edentate patiënten met een halfzijdige mandibularesectie zijn m staat om hun meest confortabele 

beethoogte te bepalen. 

3 

Er zou epidemiologisch onderzoek moeten worden verricht om een correlatie tussen orthodontische 

afwijkingen en parodontopathieën te bepalen. 

4 

Een radiolucentie aan de apex van een gebitselement is zonder meer geen bewijs voor een non-vitale 

pulpa. 

5 

Het puncteren van een odontogene ontsteking in het maxillo-faciale en mandibulaire gebied dient achter

wege gelaten te worden. 

6 

Bij een onderzoek naar de relatie tussen de beethoogte en de gehoorscherpte moet niet alleen de gehoor
scherpte maar ook de beethoogte op een objectieve wijze worden bepaald. 

7 

Bij een proefexcisie uit een intra-oraal gelegen maligne neoplasma dient men zowel bij het geven van de 
anesthesie als bij het nemen van de biopsie steeds bedacht te zijn op het voorkomen van entmetastasen. 

8 

Uitgebreide preprothetische chirurgie is een symptomatische behandeling welke wordt toegepast zonder 
dat er gedegen studie is verricht over de fysiologische veranderingen van het orale systeem, die door deze 

vorm van chirurgie kunnen worden veroorzaakt. 

9 

In de toekomst zal optimale behandeling van patiënten slechts dan gewaarborgd kunnen zijn, wanneer 

reeds thans bij ziekenhuisbouw door middel van fusie en nieuwstichting tot schaalvergroting wordt over

gegaan. 

* Titel: 'Odontogene ontstekingen' (juni 1970, Groningen). 


