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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Deciduous Molar Hypomineralisation,
its nature and nurture
“Kaaskoppen” hebben vaker kaaskiezen (dit proefschrift).
Door het lagere mineraalgehalte van het glazuur zijn DMH molaren kwetsbaar.
In de tandheelkundige zorg voor het kind dient men hier rekening mee te houden
(dit proefschrift).
DMH geeft een specifiek cariëspatroon; hierdoor kan een deel van de verschillen in cariës
tussen 1e en 2e melkmolaar verklaard worden (dit proefschrift).
Kinderen met DMH hebben de pech meer kans op MIH te hebben (dit proefschrift).
DMH en MIH hebben veel overeenkomsten; verder onderzoek kan gecombineerd worden
voortgezet (dit proefschrift).
Goede medische zorg voor moeder en kind is ook belangrijk voor de tandontwikkeling
(dit proefschrift).
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives.
It is the one that is the most adaptable to change (Charles Darwin).
Hoe verder hij naar het westen reisde, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat de wijzen
uit het oosten kwamen (Sydney Smith).
Titels of kwaliteitskeurmerken zijn geen garantie voor wijze besluiten.
Wat heb je aan een goed gebit als er niets te lachen valt (Loesje).
acta est fabula, plaudite - Het spel is over, applaus (Suetonius).

Marlies Elfrink, Amsterdam, 1 juni 2012

