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Stellingen proefschrift

1. Het hebben van een gezonde mond is bij kwetsbare ouderen eerder abnormaal dan
normaal (dit proefschrift).

2. De komende decennia zal de vraag naar mondzorg voor ouderen sterk toenemen,
omdat er steeds meer ouderen zullen zijn en veel van deze ouderen nog een eigen gebit
of prothetische constructies op implantaten hebben (dit proefschrift).

3. Mensen met eigen tanden en kiezen zijn doorgaans minder kwetsbaar, gebruiken
minder medicijnen en hebben een betere kwaliteit van leven dan mensen met een
conventioneel kunstgebit (dit proefschrift).

4. Het verdient aanbeveling om bij de diagnostiek naar dementie ook een tandheelkundig
focusonderzoek te doen. Met het doel om mondproblemen tijdig te kunnen signaleren
en te behandelen, voordat de patiënt door ernstige cognitieve beperkingen
onbehandelbaar wordt.

5. Beleidsmakers en zorgverleners moeten aandacht schenken aan de mondgezondheid
van ouderen. Bij een onveranderd beleid zullen in de toekomst veel ouderen sterven
met kiespijn (dit proefschrift).

6. Onderzoekslijnen op het gebied van geriatrie en gerodontologie maken het UMCG

(in combinatie met Healthy Aging) tot het brein van Nederland.

Groningen, de “vergrijsde” kop van Nederland, is hiervoor de aangewezen plek.

7. Voor betrouwbaardere onderzoeksgegevens en betere medewerking van vooral

ouderen in onderzoeksprojecten zouden onderzoeksvragenlijsten ook beschikbaar

moeten zijn in (ingesproken) eigen streektaal.

8. “Gemak dient de mens” houdt ook gevaren in: de baxterrol maakt ouderen onwetend
over de medicatie die zij tot zich nemen.

9. Tandartsen horen deel uit te maken van het geriatrisch team rondom ouderen.

10. In navolging van de “reanimeer mij niet penning” zou er ook een “poets mij wel
penning” moeten zijn, omdat een goede mondgezondheid vermoedelijk
levensverlengend is.

11. Het feit dat je een nul-aanstelling hebt bij de universiteit wil niet zeggen dat je een nul
bent.


