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STELLINGEN 

behorend bij dit proefschrift

Chlorhexidine 

and 

the control of 

plaque and gingivitis
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1. Sinds men in de oudheid begon te spoelen met urine hebben mondspoelmiddelen 
een lange weg afgelegd. Echter, de toepasbaarheid van mondspoelmiddelen in 
de dagelijkse praktijk is nog steeds beperkt waardoor er nog veel werk aan de 
winkel is. 

2. Een chloorhexidine mondspoelmiddel en het poetsen met een tandpasta die 
 Natrium Lauryl Sulfaat bevat, sluiten in de mond een vredesverdrag (dit proef-
schrift).

3. Een tandenborstel die tijdens het poetsen chloorhexidine afgeeft is slechts een 
gadget die niet helpt om plaque en gingivitis te bestrijden (dit proefschrift).

4. De hoeveelheid chloorhexidine waarmee men spoelt, is belangrijker dan de 
 concentratie van het mondspoelmiddel zelf (dit proefschrift). 

5. De waarde van de conclusie van een systematic review is evenredig aan de 
 kwaliteit van de onderzoeken waarop die gebaseerd is.

6. Een chloorhexidine mondspoelmiddel blijft qua plaqueremming ‘de gouden 
standaard’, maar qua effect op bloeding bestaat er daarentegen nu een goede 
tweede (dit proefschrift).

7. Elke leeftijd is de puberteit van een iets oudere leeftijd (P. Theys).

8. Een groot  verschil tussen een Vlaming en een Nederlander is dat ze dezelfde taal 
spreken (G. Bomans).

9. De kabinetsformatie in België ging sneller dan dit proefschrift. Echter, wie geduren-
de 10 jaar gemiddeld 1 dag per week aan een proefschrift werkt, heeft er naar 
rato slechts 2 jaar over gedaan. 

10. Hij die de wereld heeft geschapen, is in België de mondhygiënisten vergeten.  
Anno 2013 wacht men daar nog steeds op de “Verlichting”! 


