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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

"Benign lesions of the vocal folds - clinical and histopathological aspects" 

De term "stemband" is anatomisch gezien onjuist, en zou consequent vervangen 

moeten worden door "stemplooi". 

2 Er zijn geen op zichzelf staande histopathologische bevindingen die discrimine

rend zijn voor bepaalde goedaardige stemplooiafwijkingen. Bepaalde combinaties 

van histopathologische bevindingen maken sommige diagnoses echter veel waar

schijnlijker dan andere (dit proefschrift). 

3 Indirecte therapeutische microlaryngoscopie onder stroboscopische controle heeft 

op langere termijn op zijn minst even goede stemresultaten als conventionele 

suspensie microlaryngoscopische chirurgie (dit proefschrift). 

4 Het pre- en post-operatief maken van een fonetogram bij ingrepen aan de la

rynx zou even vanzelfsprekend moeten zijn als het maken van een pre- en post

operatief audiogram bij ingrepen aan het oor. 

5 Het gebruik van de C02-Iaser bij goedaardige afwijkingen aan de ware stem

plooien biedt geen voordelen boven conventionele chirurgische technieken. 

6 Stemrust is een onderdeel van iedere stemverbeterende ingreep. 

7 "Strippen van de stembanden" als stemverbeterende ingreep is sinds de ontwik

keling van de chordotomie achterhaald, en dient niet meer te worden verricht. 

8 De omschrijving "stilstand van de stemband" moet niet worden gebruikt. Er is of

wel sprake van stilstand van een larynxhelft, ofwel van stroboscopisch opgeheven 

randgolvenpatroon. 

9 Logopedie voor in spraak en taal gestoorde kinderen dient niet door de eerste lijn 

te worden voorgeschreven, maar pas na een consult van een in deze stoornissen 

gespecialiseerd team. 

10 Indirecte laryngoscopie en directe flexibele laryngoscopie zijn voor evaluatie van 

stemafwijkingen niet toereikend als onderzoeksmethode. Omdat het oplossend 

vermogen van de flexibele laryngoscoop onvoldoende is, is de optimale techniek 

voor poliklinische laryngoscopie indirecte laryngoscopie met behulp van het von 

Stuckrad-optiek, aangevuld met (video-)stroboscopisch onderzoek. 



11 De sinus Morgagni kunnen uitstekend gebruikt worden als opbergplaats voor 

microtampons tijdens microlarynxchirurgie, en lijken daarmee voor het eerst een 

functie te hebben. 

12 Produktaansprakelijkheid in de farmaceutische industrie zou een risico-aanspra

kelijkheid moeten zijn. 

13 Beheersing van de achtergrondspeiling dient als eis te worden gesteld voor het 

behalen van het rijbewijs. 


