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Stellingen behorende bij dit proefschrift

3D planning in the reconstruction of 

maxillofacial defects



Als Champy de leiding zou hebben gehad bij de ontwikkeling van de CAD-CAM 

osteosyntheseplaat, dan zou dit waarschijnlijk een fraai Frans getailleerde plaat 

hebben opgeleverd.

Blind vertrouwen op 3D technologie getuigt van weinig visie.

Kritiek is als tegenwind op de fiets: het helpt het hoofd koel te houden en te 

focussen.

Werken met passie is een groot goed, zolang zelfcompassie er een wezenlijk 

onderdeel van uitmaakt.

Simulatie van gezondheid is essentieel voor een geslaagde esthetische 

behandeling.

Haantjesgedrag in het verkeer wordt doorgaans niet door kippen vertoond.

Dagdromen is ondergewaardeerd.

Rutger Schepers, 20 april 2016

3D reconstructieve planning vergroot de vrijheid om in iedere fase van de 

operatieve planning implantaten in te voegen. (dit proefschrift)

Het 3D plannen van de Rohner procedure maakt deze procedure breder 

toepasbaar. (dit proefschrift)

Zoals bij een secundaire reconstructie volgens Rohner de functionele positie 

van het transplantaat wordt bepaald door de prothese, kan bij een primaire 

reconstructie de positie van het transplantaat worden gewaarborgd door de 

CAD-CAM plaat. (dit proefschrift)

Het visualiseren van het tumorvolume in de 3D operatieplanning door het 

fuseren van een CT- en MRI-scan vormt vermoedelijk de belangrijkste schakel 

in het adequaat plannen van een tumorvrij botsnijvlak bij oncologische 

kaakresecties. (dit proefschrift)

De 3D reconstructieve behandelplanning en ‘guided surgery’ van een kaakdefect 

is naast de fibula flap ook toepasbaar voor andere flaps, zoals de crista illiaca en 

scapula flap, zij het waarschijnlijk met minder accuratesse. (dit proefschrift)

Een goede 3D reconstructieve behandelplanning is een goede voorspeller van, 

maar geen garantie voor een optimale operatieuitkomst. (dit proefschrift)


