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Stellingen behorende bij het proefschrift

                  

1. Een dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothese in de onderkaak afge-
steund op implantaten verhoogt het kauwvermogen in vergelijking met 
een frame zonder afsteuning (dit proefschrift).

2. Een dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothese in de onderkaak afge-
steund op implantaten verhoogt de tevredenheid van patiënten in vergelij-
king met een frame zonder afsteuning (dit proefschrift).

3. Implantaten ter ondersteuning van een dubbelzijdig vrij-eindigende 
frameprothese in de onderkaak vertonen gezonde stabiele peri-implantaire 
weefsels tijdens een 1-jaar evaluatieperiode (dit proefschrift).

4. Vanuit klinisch oogpunt kunnen implantaten ter ondersteuning van een 
dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothese in de onderkaak beter in de 
premolaarregio geplaatst worden dan in de molaarregio (dit proefschrift).

5. Op basis van de voorkeur van patiënten kunnen implantaten ter onder-
steuning van een dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothese in de onder-
kaak beter in de molaar- regio geplaatst worden dan in de premolaarregio 
(dit proefschrift).

6. Met een dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothese in de onderkaak afge-
steund op implantaten voelen patiënten zich niet gezonder in vergelijking 
met een zelfde frameprothese zonder afsteuning (dit proefschrift).

7. Met de komst van gekweekte tanden en kiezen wordt de tand des tijds 
voor een gebit reversibel.

8. Een vogel is nooit bang dat de tak breekt, want hij vertrouwt niet op de 
tak maar op zijn vleugels (auteur onbekend).

9. Je moet niet klein denken over de rol van grootouders in het grootbrengen 
van kleinkinderen.

10. Stating that your beauty is in your wealth is the epitome of poverty; Presi-
dent Trump should know.

11. Amor Omnia Vincit.

Charlotte Louwerse, 19 april 2017
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