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STELLINGEN
BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

Prevention and Therapy of Gingivitis
Toothbrush and Mouthwash

1. Tandenborstels worden consistent gebruikt. (dit proefschrift) 

2. Een mondspoelmiddel met essentiële oliën kan op de lange termijn  
ondersteuning bieden bij de dagelijkse mondhygiëne.  
(dit proefschrift) 

3. Bijwerkingen geven beperkingen maar essentiële oliën geven dat niet.  
(dit proefschrift) 

4. De toevoeging van alcohol aan een spoelmiddel heeft zijn nut, maar 
het draagt niet bij aan effectiviteit. (dit proefschrift) 

5. De ingrediënten van een spoelmiddel zijn van essentieel belang.  
(dit proefschrift) 

6. Indien het gebruik van een spoelmiddel correct wordt geïndiceerd, is 
het geen weggespoeld geld. (dit proefschrift) 

7. Als je dicht bij de originele bron blijft dan slaat de plagiaatscan positief 
uit. 

8. Waar transparantie inzichtelijkheid moet verschaffen kan commentaar 
deze kwetsbaarheid afstraffen. 

9. Als volontair val je buiten de se(le)ctie, maar binnen de groep. 

10. Je kan het pas afronden als je begonnen bent. 

11. Zelfs een promotie is niet tegen het coronavirus bestand.

Martijn van Leeuwen
22 april 2020
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