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1. Tussen een directe composiet en een lithiumdisilicaat endokroon
op een biomechanisch verzwakte, endodontisch behandelde molaar
is na een observatieperiode van 1 jaar geen verschil aantoonbaar in
klinische prestatie (dit proefschrift).
2. Knobbeloverkapping wordt door Nederlandse tandarts-algemeen
practici minder vaak geïndiceerd voor een directe, dan voor een
indirecte restauratie (dit proefschift).
3. Molaren waarin een complexe endodontische
(her)behandeling wordt uitgevoerd binnen een verwijspraktijk voor
endodontologie kennen een goede prognose (proefschrift).
4. Voor de prognose van een endodontisch behandelde molaar, lijkt
de aanwezigheid van één of twee buurelementen een gunstige factor
(dit proefschrift).
5. Biomechanisch verzwakte, endodontisch behandelde molaren die
worden hersteld met een directe composiet of een lithiumdisilicaat
endokroon lijken even sterk (dit proefschrift).
6. De relatieve uitharding van een microhybride composiet onder
een endokroon van een translucent glaskeramiek doet niet onder
voor die van een duaal-uithardend composietcement (dit
proefschrift).
7. Minimaal invasieve tandheelkunde laat, in tegenstelling tot de
NAM, het fundament wél intact.
8. Wie aandacht heeft voor alles, focust op niets.
9. Genoegen nemen met, is wat anders dan vrij zijn van ambities.
10. Uit elke extractie van eigen werk, trek je lering.
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