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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

'Functional and structural aspects 

of tracheoesophageal voice prostheses' 

C. Leunisse 

Groningen, 13 december 2000 



1. 
Bij experimenteel onderzoek met tracheo-eosofageale spraakpro
thesen moet gestreefd worden naar laboratoriumomstandigheden, 
die de klinische situatie zoveel mogelijk benaderen. 

(dit proefschrift) 

2. 
De kunstkeel is zeer bruikbaar om bepaalde invloeden op tracheo
oesofageale spraakprothesen te testen alvorens complexe en tijdro
vende prospectieve patiënt-gecontroleerde studies uit te voeren. 

(dit proefschrift) 

3. 
In een tijd waarin de gezondheidszorg gebudgetteerd is, kan ook de 
kostprijs van een tracheo-oesofageale spraakprothese een rol spe
len in de keuze van het type prothese. Maar uiteindelijk moet de 
patiënt kunnen bepalen welke prothese voor hem of haar de meest 
ideale is. 

4. 
Voordat een tracheo-oesofageale spraakprothesen commercieel 
beschikbaar komt, is fundamenteel onderzoek gevolgd door een kli
nische evaluatie essentieel 

5. 
Een concreet voorbeeld van de uitdrukking "de wonderen zijn nog 
niet de wereld uit" is dit proefschrift. 

6. 
Een ideale relatie is op voorhand met topsporters mogelijk; zij schij
nen alles te slikken. 



7. 
De veranderde positie van de arts in de maatschappij heeft vele 
voordelen. Het feit dat een arts bij mogelijk gemaakte fouten met 
naam en toenaam in de media wordt genoemd is hier echter een 
bedenkelijk voortvloeisel van. 

8. 
Het indienen van schadeclaims bij de tabaksindustrie door mensen 
met ernstig longlijden is een vorm van mosterd na de maaltijd, en 
getuigt bovendien van onverantwoordelijk gedrag. 

9. 
Als het gezin de hoeksteen van de samenleving is, dan moet de oor
sprong van maatschappelijke excessen zoals onverdraagzaamheid, 
zinloos geweld etc. bij het gezin gezocht worden. 

10. 
De wet arbeidsongeschiktheid (WAO) houdt meer mensen bezig 
dan ze aan het werk houdt. 

11. 
Een trap in de lucht is een vorm van zinloos geweld. (Thomas Acda) 




