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Stellingen behorend bij het proefschrift  

Palladium allergy in relation to dentistry van Joris Muris 

 

1. Na2PdCl4 zou PdCl2 per direct moeten vervangen in zowel in vitro als in vivo testen voor 

de diagnostiek van palladium sensibilisatie/allergie (dit proefschrift).  

 

2. Omdat door het gebruik van Na2PdCl4 als palladium testallergeen de prevalentie van 

palladium (mono-)sensibilisatie verdubbeld is en daarmee vergelijkbaar is met dat van 

nikkel, zou dit testallergeen kunnen worden toegevoegd aan de standaard patchtest 

reeks voor de diagnostiek van contactallergie (dit proefschrift). 

 

3. Er bestaat een duidelijke relatie tussen metaal-allergische contact dermatitis en de 

aanwezigheid van tandheelkundige legeringen en kronen in het bijzonder. 

Dientengevolge zou de aanwezigheid van kronen als een cofactor van metaal-allergische 

contact dermatitis gezien kunnen worden (dit proefschrift). 
 

4. Th2 responsen lijken een belangrijkere rol te spelen in contactallergie voor metalen als 

nikkel en palladium dan Th1 responsen (dit proefschrift).  

 

5. De toepassing van palladium houdende legeringen, zoals Pd-Ag en Pd-Cu legeringen, 

voor tandheelkundige restauraties zou tot een minimum beperkt moeten worden (dit 

proefschrift). 

 

6. Hoewel lichenoïde reacties en niet-plaque-gerelateerde gingivitis zeker wel de gevolgen 

van blootstelling aan tandheelkundige legeringen kunnen zijn, ligt hier niet altijd een 

allergie aan ten grondslag. Het niet kunnen aantonen van een allergie bij patiënten met 

dergelijke reacties sluit dan ook een relatie niet uit (dit proefschrift). 

 

7. Alles wat ons irriteert aan anderen kan ons leiden tot een begrip van onszelf – Carl Jung. 

 

8. Een nieuwe wetenschappelijke waarheid zegeviert niet door het overtuigen van de 

tegenstanders, waardoor ze het licht zien, maar eerder omdat de tegenstanders 

uiteindelijk sterven en een nieuwe generatie ermee opgroeit - Max Planck. 

 

9. Een mens heeft het recht te kiezen welke dokter er aan zijn lijf zit, advies kan daarbij 

welkom zijn. 
 

10. Als het honorarium van behandelingen in de gezondheidszorg meer afhankelijk van het 

resultaat wordt, zullen de kosten dalen en zal de kwaliteit verbeteren. 


