
 

 

 University of Groningen

Frenulum Labii Superioris
Veen, Joachim Albert van der

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:
1971

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Veen, J. A. V. D. (1971). Frenulum Labii Superioris. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen].
[s.n.].

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://research.rug.nl/en/publications/ef1a7edd-9fed-47b5-a46d-f9e77cb95fb6


STELLINGEN 

Bij personen, die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor 
een orthodontische behandeling en niet ouder zijn dan 20 jaar, zal een 

zandlopervormige excisie van het hypertrofische frenulum in vele gevallen 

leiden tot een spontane sluiting of verkleining van het aanwezige centrale 

diasteem. 

2 

Zowel een frenulumextirpatie, als een verlaging van de mond bodem, als 
een verdieping van de omslagplooi draagt bij tot een betere retentie van 

een volledige prothese. Er wordt nog te weinig gedacht aan en gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid tot retentieverbetering. 

3 

Oxyfeenbutazon (Tanderii®) zal, indien er meer onderzoek over wordt 

gedaan, een ruimere toepassing kunnen vinden in de tandheelkunde dan 
tot nu toe. 

4 

Het is onjuist vroege orthodontische behandeling met eenvoudige 

middelen als een routine procedure toe te passen, omdat men de behande
ling met meer gecompliceerde methoden bij oudere kinderen niet beheerst. 

5 

Een gerichte oriëntatie ten aanzien van logopedische problemen 1s 

tijdens de opleiding tot orthodontist noodzakelijk. 



6 

Door middel van electronische rekenmethoden is het in principe moge

lijk in elk punt van het dentine de daar optredende spanningen te bereke

nen, bij willekeurige uitwendige belasting. Bij de ontwikkeling van de 

frictie retentie pinsystemen is aan deze mogelijkheid tot spanningsbere

keningen te weinig aandacht besteed. 

7 

Watson, P. A. en H. W. Gilmore, 

Journ. Can. Dent. Ass. 36 : 30, 1970. 

De biomechanische eisen waaraan moet worden voldaan behoren tot 

de remmende factoren bij het ontwikkelen van nieuwe tandheelkundige 

materialen. 

8 

Om georiënteerd te raken omtrent de mogelijkheden en onmogelijkhe

den in de algemene tandheelkundige praktijk is het nuttig alvorens een 

universitair assistentschap te aanvaarden, enige maanden algemene 

praktijk uit te oefenen. 

9 

Het slagen van een groepspraktijk staat of valt met de karakters van 

de samenwerkende tandartsen. 

10 

De georganiseerde schooltandverzorging moet reeds in de hoogste klas 

van de kleuterschool beginnen. 

11 

Het ontbreken van keuringseisen ten aanzien van het gehalte aan insec

ticiden in geïmporteerde tabak betekent een bedreiging voor de volks

gezondheid. 

12 

Wanneer geen verdere beperkingen worden opgelegd aan het gebruik 

van kwikhoudende bestrijdingsmiddelen in de landbouw en aan het lozen 

van kwikhoudend industrieel afvalwater zal het consumeren van IJssel

meerpaling snel tot het verleden gaan behoren. 
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