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Stellingenn bij het proefschrift

Recognition,, prevalence, and risk factors of internal
derangementss of the temporomandibular joint
1.. Voor een op functie gebaseerde diagnose van een "internal derangement" is
eenn klinisch onderzoek voldoende, (dit proefschrift)
2.2. Als men de prevalentie van een anteriore discusverplaatsing met reductie wil
vaststellen,, is het onvoldoende om zonder verdere specificatie
kaakgewrichtsknappenn te scoren, (dit proefschrift)
3.. Het meten van de mate van mondopening op het moment van de open- en de
sluitknapp draagt niet bij aan het onderscheid tussen verschillende soorten
kaakgewrichtsknappen.. (dit proefschrift)
4.. Meisjes hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een anteriore
discusverplaatsingg met reductie dan jongens, (dit proefschrift)
5.. Belasting van de onderkaak tijdens het sluiten verkleint de intra-articulaire
ruimtee en kan daarmee de aanwezigheid van een "internal derangement''
verduidelijken,, (dit proefschrift)
6.. Ondanks het feit dat een posteriore discusverplaatsing met reductie zeldzaam
is,, verdient dit type "internal derangement" meer wetenschappelijke aandacht.
7.. Op basis van het door ons voorgestelde mechanisme voor een posteriore
discusverplaatsingg met en zonder reductie (zie hoofdstuk 8) zouden tandartsen
hunn welbekende advies beter kunnen aanpassen in "snoep verstandig, eet halve
appels". .
8.. Hoe langer je moet zoeken, des te lager worden de eisen die je stelt aan een
parkeerplaatss voor je auto.
9.. De kwaliteit van de Uitspraken van topsporters tijdens interviews is
omgekeerdd evenredig met de door hun geleverde sportprestaties.
10.. Hoe ouder je wordt, des te meer je weet, maar des te minder je onthoudt.

