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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Voice prosthetic valve failure 

due to biofilm formation 

G.J. Elving 

Groningen, 23 januari 2002 



I. Wie biofilms op spraakprotheses onderzoekt met als doe! bacterien of gisten te 

identificeren die het klepmechanisme aantasten, moet zich rekenschap geven van het 

feit waar precies op de spraakprothese de te onderzoeken biofilm is verwijderd (dit 

proefschrift). 

2. Candidasoorten aileen zijn niet in staat tot ingroei in siliconenrubber spraakprotheses 

(dit proefschrift). 

3. De levensduur van de eerste spraakprothese van laryngectomiepatienten dient niet 

meegenomen te worden in levensduurstudies van spraakprotheses (dit proefschrift). 

4. De "live/dead BacLight stain" voor bet determineren van dode en levende bacterien in 

een biofilm op een biomateriaal met behulp van de Confocale Laser Scanning 

Microscoop functioneert niet goed. 

5. De voortdurende strijd over wie zich eerste, zoveelste of laatste auteur mag noemen 

van een wetenschappelijk artikel staat echte multidisciplinaire samenwerking in de 

we g. 

6. Kansen krijg je niet, die moet je creeren. 

7. Het gebruik van antibacteriele schoonmaakmiddelen in de huishouding stelt de eigen 

afweer van mensen zwaar op de proef. 

8. De MKZ-verklaring voor kleine herkauwers valt onder "ministeriele dwalingen". 

9. Wat je wint in de liefde, verlies je in de kilometers (vrij naar veehouder Stouten). 

I 0. In het kader van miltvuurbesmettingen krijgt het gezegde "Hij heeft zijn sporen 

verdiend" een wei erg wrange betekenis. 

11. Vertragingen bij de spoorwegen leiden tot overvolle treinen, want treinen die eerder 

werden gemist worden nu vaak gehaald. 



12. In de zegswijze "Hij heeft een tong als een scheermes" dient de tong niet als 

biologisch wapen te worden gezien. 

13. Binnen de boomchirurgie is amputeren geen specialisme. 




