
 

 

 University of Groningen

Dental implants in maxillofacial prosthodontics
Korfage, Anke

DOI:
10.1016/j.bjoms.2014.05.013
10.1016/j.ijom.2013.04.003
10.1002/hed.24053
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:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Korfage, A. (2015). Dental implants in maxillofacial prosthodontics: An asset in head and neck cancer and
Sjögren's syndrome patients. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2014.05.013

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/10.1016/j.bjoms.2014.05.013
https://doi.org/10.1016/j.ijom.2013.04.003
https://doi.org/10.1002/hed.24053
https://research.rug.nl/en/publications/fe474cd1-7eaa-4c29-b5d0-ddbe12ce3d14
https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2014.05.013


Stellingen behorende bij het proefschrift:

Dental implants in maxillofacial prosthodontics
An asset in head and neck cancer and Sjögren’s syndrome patients

•	 Indien	prothetisch	geïndiceerd,	dienen	tandheelkundige	implantaten	in	hoofd-hals	
oncologiepatiënten	tijdens	dezelfde	chirurgische	ingreep	als	die	van	het	verwijderen	
van	de	tumor	te	worden	geplaatst.	(dit	proefschrift)

•	 Het	plaatsen	van	2	tandheelkundige	implantaten	in	de	neusbodem	in	patiënten	na	
een	totale	neusamputatie	is	een	betrouwbaar	en	voorspelbaar	onderdeel	van	de	pro-
thetische	rehabilitatie	van	deze	patiënten.	(dit	proefschrift)

•	 In	patiënten	met	het	syndroom	van	Sjögren	is	implantaatgedragen	prothetiek	een	
doeltreffende	behandelmodaliteit.	(dit	proefschrift)

•	 De	tandarts-maxillofaciale	prothetiek	heeft	een	cruciale	rol	in	het	gehele	behandel-
traject	van	patiënten	met	een	gecompromitteerde	intra-	of	extraorale	conditie.

	
•	 Een	droge	mond	wordt	niet	minder	droog	door	het	aanbrengen	van	implantaten.

•	 Wetenschap	bedrijven	is	als	reizen	in	Papoea-Nieuw-Guinea:	‘Expect	the	unexpec-
ted’.

•	 Het	verkrijgen	van	een	vergoeding	voor	Bijzondere	Tandheelkunde	is	vaak	een	kwes-
tie	van	er	goed	de	tanden	inzetten	en	doorbijten.	

•	 De	maakbaarheid	van	het	leven	is	een	illusie	bij	het	maken	van	nieuw	leven.

•	 Ondanks	de	schade	die	door	duiken	aan	de	onderwaterwereld	wordt	toegebracht,	
zijn	juist	het	door	duiken	verkregen	respect	en	de	bewondering	voor	diezelfde	we-
reld	bijdragend	aan	behoud	hiervan;	dit	laat	zich	moeilijk	onderzoeken	in	een	kosten-
baten	analyse.

•	 Eenzelfde	onderzoek	als	dat	naar	de	geschiktheid	van	ouders	om	adoptiekinderen	op	
te	voeden	misstaat	niet	bij	ouders	die	hun	biologisch	eigen	kinderen	opvoeden.

•	 In	het	kader	van	de	emancipatie	zou	het	rijden	van	een	KOM	(King	of	the	Mountain)	
of	een	QOM	(Queen	of	the	Mountain)	met	de	app	Strava	even	onbelangrijk	moeten	
zijn.

•	 Geld	verdienen	is	iets	anders	dan	recht	hebben	op	een	beloning,	wat	goed	tot	uiting	
komt	in	het	verschil	in	salariëring	tussen	tandartsen	werkzaam	in	de	algemene	prak-
tijk	en	tandartsen-maxillofaciale	prothetiek	in	loondienst	van	een	ziekenhuis.

•	 Kinderen	opvoeden,	voor	de	ouders	één	van	de	belangrijkste	taken	in	hun	leven,	is	
voor	de	meesten	van	hen	ook	een	taak	waar	ze	het	minst	op	voorbereid	zijn.

•	 Ziekte	maakt	gezondheid	aangenaam.	(naar: Heraclitus)	

Anke	Korfage,	29	april	2015


