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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Red fluorescent dental plaque 
An indicator of oral disease? 

door Catherine Volgenant 
 

1. De voedingsstoffen in een biofilm beïnvloeden in hoge mate de rode 
fluorescentie van de biofilm (dit proefschrift). 

2. De rode fluorescentie van in vitro biofilms is gerelateerd aan de klinische 
bloedingsreactie van de speekseldonoren na sonderen (dit proefschrift). 

3. De afwezigheid van een correlatie tussen rood fluorescerende 
tandplaque met QLF en blauwe met plaque indicator aangekleurde 
('oude') plaque is te verklaren door de onvoldoende onderbouwing voor 
de huidige definitie van blauw aangekleurde plaque (dit proefschrift). 

4. De samenstelling van rood fluorescerende plaque is significant anders 
dan die van niet-rood fluorescerende plaque. Dit impliceert dat rode 
fluorescentie niet alleen een fenotypische eigenschap van biofilms is, 
maar ook een genotypische component heeft (dit proefschrift). 

5. Niet alle oude tandplaque fluoresceert rood (dit proefschrift). 

6. Er is sinds kort een declaratie-code voor het gebruik van QLF als 
diagnostische methode. Deze code leidt niet tot meer gebruik van QLF 
buiten de mondzorgpraktijk. 

7. De kleur rood wordt vaak in verband gebracht met liefde, maar ook met 
agressie. Laten we aan rood fluorescerende tandplaque de oorlog 
verklaren. 

8. An ounce of prevention is worth a pound of cure (Benjamin Franklin). 

9. Een patiënt mag niet minder gezond bij de tandarts vandaan komen dan 
hij of zij er naartoe is gegaan. Daarom is aandacht voor infectiepreventie 
in de tandheelkunde zeer belangrijk. 

10. Als je het nog niet gevonden hebt, blijf zoeken (Steve Jobs). 


