
 

 

 University of Groningen

Maxilla augmentation with calvarial bone
Putters, Thomas

DOI:
10.33612/diss.117454866

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Putters, T. (2020). Maxilla augmentation with calvarial bone. [Thesis fully internal (DIV), University of
Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.117454866

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.117454866
https://research.rug.nl/en/publications/220c505b-a4f3-4366-b61e-27cd994f67ee
https://doi.org/10.33612/diss.117454866


Stellingen: 

1. Schedeldakbot kan veilig worden geoogst (dit proefschrift). 

2. Zowel bekkenkambot als schedeldakbot is zeer geschikt voor reconstructie van de geresorbeerde 

edentate bovenkaak ten behoeve van het plaatsen van implantaten (dit proefschrift). 

3. Het combineren van het opbouwen van een ernstig geresorbeerde bovenkaak met schedeldakbot  

met het direct plaatsen van implantaten is een succesvolle behandeloptie  (dit proefschrift). 

4. De patiënt moet een stem hebben in het bepalen van de donorplaats voor het oogsten van  

autoloog bot (dit proefschrift). 

5. Hoewel de complicaties van het oogsten van bekkenkambot en schedeldakbot vaak tegen elkaar 

worden afgezet, staat het spectrum van deze complicaties een dergelijke vergelijking eigenlijk niet 

toe.  

6. Mits goed onderbouwd kan een “expert opinion” veel betekenen voor de wetenschap. 

7. De stelling dat “het ontmoedigen van sport en het stimuleren van actieve participatie aan cultuur, 

zoals muziekeducatie, leidt tot healthy ageing”  is onjuist.  

8. Verstandkiezen zullen in de toekomst worden verwijderd door robots. 

9. Een aap is niet te overtuigen om je een banaan te geven door hem onbeperkt bananen te beloven 

in de apen hemel. (Y.N. Harari, 2017) 

10. Duursport is mindfulness met een hoge hartslag.  

 

 

 

 

 

 


