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Stelling en 

behorende bij het proefschrift 

'Voice restoration after total laryngectomy' 

R. van Weissenbruch 

Groningen, 20 november 1996 



l .  Na een totale laryngectomie blijft het noodzakelijk o m  naast d e  tracheo

oesophageale shuntstem ook de klassieke injectie oesophagusstem aan te leren. 

2. Indien bij een dysfunctionele stemprothese geen evident beslag rond het klep

mechanisme wordt aangetroffen, moet emstig rekening worden gehouden met 

overmatige reiniging. 

3. De siliconen stemprothesen zijn een geschikte voedingsbodem voor schimmels 

en gisten. 

4. Het profylactisch gebruik van antimycotica wordt in verband met mogelijke 

resistentievorming slechts voorbehouden aan gelaryngectomeerden met persi

sterende kolonisatie van de stemprothese. 

5. De levensduur van stemprothesen kan door het regelmatig nuttigen van zure 

melkprodukten gunstig worden bei"nvloed. 

6. Voor een optimaal behoud van de tracheo-oesophageale fistel dient bij het ver

wisselen van stemprothesen telkens de juiste techniek voor insertie en vervan

ging te worden toegepast. 

7. Bij sluiten van het pharyngostoma moet een unilaterale myotomie van het 

pharyngo-oesophageale segment plaatsvinden ter voorkoming van pharyngo

spasmen. 

8. Het indelen van rhinitis in seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden vor

men heeft zonder verdere etiologische differentiatie vrijwel geen praktische 

consequenties. 

9. Verbale incompetentie leidt tot sociaal isolement. 

10. Bij fracturen van het aangezicht is een onmiddellijke semi-rigide fixatie met 

repositie van de neus noodzakelijk. 



11. Gezien de heropleving van tuberculose verdient de 'Requiem for a great killer' 

van Williams een herziene uitgave. 

Williams H. Requiem for a great killer. London: Health Horizontal, 1973. 

12. Het voor ontwikkelingslanden vee! gepropageerde systeem van 'primary 

health care' kan aileen met succes worden toegepast door het privatiseren 

van specifieke onderdelen van de gezondheidszorg. 

13. Het management van het ondervoedingsprobleem in ontwikkelingslanden 

behoort niet primair tot de competentie van de reguliere medische orde. 

14. In het streven naar onafhankelijkheid kan een gemenebest-verhouding met de 

voormalige kolonisator een fundamentele voorwaarde zijn om een stabiele 

overgang te realiseren. Het behoud van sociale, economische en strategische 

zekerheden voorkomt een progressieve ontaarding van de sociaal-maatschap

pelijke orde. 




