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1. Probleemstelling
Gebitsverzorging is belangrijk, positief en 

gezond. Tegelijkertijd is het vervelend, saai en 

totaal niet opwindend. 

2. Theorie
De toepasbaarheid van de Theorie van Gepland 

Gedrag is beperkt, omdat het meeste gedrag 

niet of nauwelijks wordt gepland, vooral niet 

door overwegend emotionele personen.

3. Concept 
In plaats van het vage concept ‘Oral Health-

related Quality of Life’ kan men beter het 

concept ‘gebitssatisfactie’ hanteren: de mate 

van tevredenheid met de eigen gebitssituatie.

4. Concept
Oral Health-related Quality of Life gemeten 

met de OHIP vertoont overeenkomsten met 

het ‘kunnen wat ze willen worden’ concept 

van Barbapapa: “OHIP OHuub, Barbatruc!” 

(Annette Tison & Talus Taylor, 1970).

5. Laboratoriumonderzoek

Dit proefschrift was per definitie nooit tot 

stand gekomen als de dataverzameling slechts 

in het laboratorium van de faculteit psycholo-

gie onder eerstejaars studenten had plaats-

gevonden.   

6. Veldonderzoek
In de sociale psychologie verlegt toegepast 

onderzoek grenzen die het terrein van 

experimenteel onderzoek ver te buiten gaan.

7. Overredende communicatie 
Bij voorlichting over mondgezondheid is de 

psychologische benadering minstens net zo 

belangrijk als de tandheelkundige boodschap 

(J.C. Baggerman-de Waal, 2010).

8. Praktijk
De in dit proefschrift aangetoonde relatie 

tussen mondgezondheid en welbevinden 

betekent dat een meer dan bovennormale 

mondzorg voor promovendi een absolute 

noodzaak is (H.E.J. Overmars, 2009).

9. Samenwerking
De professionele relatie tussen de mond-

hygiënist en de tandarts dient gelijk te zijn  

aan die tussen de huisarts en de specialist.

10. Multidisciplinaire samenwerking 
Wil men interdisciplinaire samenwerking bij 

wetenschappelijk onderzoek bevorderen, dan 

moet men beginnen met het ontwikkelen van 

uniforme vormgevingseisen voor ‘abstracts’ en 

‘references’ in wetenschappelijke tijdschriften.

11. Evaluatie
Dit proefschrift bevat geen definitieve 

antwoorden en eenduidige wetenschappelijke 

evidentie; wel veel gestructureerde observaties 

en ervaringen, die grensoverschrijdende en 

vernieuwde inzichten geven in een extreem 

complexe activiteit als mondhygiënegedrag.

12. Proefschrift
Dit proefschrift is niet alleen een product van 

zelfstandig beoefend wetenschappelijk onder-

zoek, maar het is ook een eigenstandige 

beproeving op schrift gesteld.

13. Openbare verdediging
Stellingen hebben een belangrijke toegevoegde 

waarde voor opponenten die het proefschrift 

slechts diagonaal hebben doorgenomen 

(R. Lubbelinkhof, 2010).
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