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Stellingen behorende bij het academisch proefschrift 

Bilateral sagittal 
split osteotomy 

versus
distraction 

osteogenesis 
for mandibular
advancements

Amsterdam, 1 juli 2015
Erik Baas



1. Een bilaterale sagittale splijtings osteotomie is niet inferieur aan distractie osteo-

genese bij een verlenging van de onderkaak. (dit proefschrift)

2. Bij een mandibulaire verlenging middels distractie osteogenese ontstaat vaker 

een wondinfectie, hebben patiënten meer pijn en gebruiken meer pijnstillers (dit 

proefschrift)

3. Een BSSO voor verlenging van de onderkaak is meer kosten effectief dan dis-

tractie osteogenese. (dit proefschrift)

4. Om sensibiliteitsverlies na een operatie te kunnen vergelijken, moeten het tijdstip 

en de methode van onderzoek gestandaardiseerd worden.(dit proefschrift)

5. Als een Dino de “poor men’s Ferrari” wordt genoemd waarom is deze dan zo 

kostbaar?

6. De kiesdrempel voor de Tweede Kamer zou drastisch verhoogd moeten worden 

om de bestuurbaarheid van dit land te verhogen, versnippering van het politiek 

landschap te voorkomen en politieke partijen te dwingen om realistische stand-

punten in te nemen.

7. Als je op een 26 inch MTB niet meer mee kan komen in het bos kun je je condi-

tie altijd nog maskeren door een 29er te kopen.

8. Als je op “latere” leeftijd begint met de golfsport lijkt het meestal op een spelletje 

“mens erger je niet”.

9. De Eerste Kamer zou opgeheven dienen te worden en vervangen worden door 

een raad van juridische experts. De functie van de Eerste Kamer is toetsing van 

wetgeving en niet om politiek te bedrijven.

10. Het spreekwoord “de beste stuurlui staan aan wal” gaat met name op voor de 

meer dan 16 miljoen bondscoaches van dit land. 

11. If you want something done, ask a busy person to do it. The more things you do, 

the more you can do. (Lucille Ball)

12. Het kost aanzienlijk meer tijd om 1 letter voor je naam weg te poetsen dan er  

3 bij te krijgen.

13. De wegenbelasting van een auto zou niet gebaseerd dienen te zijn op het gewicht 

en uitstoot maar louter op de schoonheid ervan.

14. Indien de overheid marktwerking in de zorg wil, dient er een “level playing field” 

te bestaan tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders en geen monopolie van 

enkele grote zorgverzekeraars.

15. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created 

them. (Albert Einstein)


