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Stellingen 
 

1. Het op betrouwbare wijze adhesief cementeren van een indirecte restauratie of 

wortelstift is een uitermate lastig proces (dit proefschrift).  

 

2. Een cement toepassen in een caviteit met een hoge C-factor heeft niet alleen 

gevolgen voor de hechtsterkte van het cement aan dentine en/of 

restauratiemateriaal, maar mogelijkerwijs ook voor de cohesieve sterkte van het 

cement zelf (dit proefschrift).  

 

3. Tweestaps cementatie van glasvezelfstiften zorgt voor een 60% betere 

hechtsterkte aan dentine vergeleken met conventionele cementeermethoden (dit 

proefschrift).   

 

4. De krimpspanning van een cement kan bij het cementeren van een wortelstift zo 

hoog oplopen dat loskomen van het cement van het dentine als gevolg hiervan 

zeer goed mogelijk is (dit proefschrift). 

 

5. De vorm van een indirecte composietkroon vergt een ander ontwerp dan die 

voor een kroon van metaal of keramiek (dit proefschrift).  

 

6. Tandweefsel is onvervangbaar.  

 

7. De tandheelkundige restauraties die eigenlijk niet nodig waren zijn de 

restauraties met de langste levensduur.  

 

8. “Echte kennis is te weten wat de omvang is van je onwetendheid.” (Confucius) 

 

9. Ervaring komt vaak neer op het met meer zelfverzekerdheid maken van 

dezelfde fouten.  

 

10. “Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.” (Albert Einstein) 

 

11. “'t Is wederzijds gelijk gebrek, half wijs te wezen of half gek.” (Constantijn 

Huygens)  


