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1. Het decontamineren van het implantaatoppervlak na mechanische reiniging met 0,12% of 2% 
chloorhexidine tijdens chirurgische behandeling van peri-implantitis leidt niet tot betere klinische 
resultaten (dit proefschrift).  

2. Bij het uitvoeren en interpreteren van klinische interventiestudies dient rekening gehouden te wor-
den met een leercurve van het behandelend team (dit proefschrift).

3. De slagingskans van een chirurgische peri-implantitis behandeling wordt sterk beïnvloed door de 
grootte van het botdefect en het rookgedrag van de patiënt (dit proefschrift).

4. Totaalextractie resulteert in een aanzienlijke verandering van de orale microflora, waarbij de paro-
pathogenen Aggregatibacter actinomycetemcomitans en Porphyromonas gingivalis frequent tot 
onder detectieniveau gereduceerd worden (dit proefschrift).

5. De bacteriën Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia en Fusobacte-
rium nucleatum zijn geassocieerd met peri-implantitis (dit proefschrift).

  
6. Een implantaat met suprastructuur is inferieur aan een gebitselement, maar in het algemeen een 

uitstekende oplossing voor een ontbrekend gebitselement (vrij naar Lang en Müller, 2007).

7. Zonder goede indicatiestelling staat een implantologische behandeling bij voorbaat op losse 
schroeven.

8.  Het gebrek aan voor- en nazorg in de orale implantologie is een grote zorg.

9. Dat korte implantaten in geval van peri-implantitis sneller verloren gaan dan lange implantaten 
hoeft niet altijd een nadeel te zijn. 

10. Vanwege bureaucratie is het verkrijgen van goedkeuring van een medisch ethische commissie voor 
een onderzoeksvoorstel soms een grotere opgave dan het verrichten van het onderzoek zelf.

11. Dat men in Nederland het beroep van tandarts kan uitoefenen zonder de Nederlandse taal goed te 
beheersen, is op z’n minst merkwaardig te noemen.

12.  Men hoeft tegenwoordig in Groningen geen spectaculair onderzoek te verrichten om toch schok-
kende resultaten te krijgen. 

13.  De uitspraak ‘mooi rood is niet lelijk’ suggereert ten onrechte dat rood in het algemeen lelijk is. 

Yvonne de Waal, 21 oktober 2015
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