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Stellingen behorend bij het proefschrift
Surface electrical stimulation of the neck for oropharyngeal dysphagia in Parkinson’s
disease: therapeutic aspects and reliability of measurement.
Laura Baijens, Maastricht, 14 februari 2014
1.

Het additionele effect van oppervlakte elektrostimulatie van de hals ter
behandeling van orofaryngeale dysfagie bij de ziekte van Parkinson is te gering
om de implementatie van deze behandeling in de reguliere zorg te kunnen
verantwoorden. (dit proefschrift)

2.

Traditionele logopedische slikrevalidatie toont na drie weken dagelijkse
behandeling een positief therapie-effect. (dit proefschrift)

3.

Teneinde de uitkomsten van videofluoroscopisch en endoscopisch slikonderzoek
te kunnen interpreteren, moet de beoordelaarbetrouwbaarheid voor de onderzoeksvariabelen zijn bepaald en voldoende betrouwbaar zijn gebleken.
(dit proefschrift)

4.

Visuoperceptieve ordinale variabelen worden vaker onbetrouwbaar gescoord dan
visuoperceptieve temporele en spatiële continue variabelen die worden gebruikt
om videofluoroscopische slikacts te beoordelen. (dit proefschrift)

5.

De effecten van logopedische slikrevalidatie in het kader van orofaryngeale
dysfagie bij de ziekte van Parkinson dienen verder te worden bestudeerd om na
te gaan of de huidige reguliere logopedische dysfagiezorg nog nadere
optimalisatie behoeft.

6.

Patiënten met ernstige orofaryngeale dysfagie worden bij voorkeur in een multidisciplinaire dagdiagnostiek voor orofaryngeale dysfagie gediagnosticeerd en
therapeutisch geadviseerd.

7.

Dysfagie is een symptoom van vele ziektes. Het vormt een belangrijke
doodsoorzaak en resulteert in hoge medische kosten en een zware belasting op
kwaliteit van leven van de patiënten en hun families. Desondanks is het verkrijgen
van een onderzoekssubsidie voor deze materie geen prioriteit voor subsidieverstrekkers.

8.

De diagnostiek en behandeling van orofaryngeale dysfagie zijn de laatste
decennia verbeterd. Hierdoor is de kwaliteit van leven voor vele patiënten vooruit
gegaan.

9.

De populatie ouderen zal de komende decennia groeien, waardoor de prevalentie
en incidentie van orofaryngeale dysfagie zullen toenemen alsook de frequentie
van dysfagie gerelateerde comorbiditeit en mortaliteit.

10. Het wetenschappelijk niveau van menig reviewer laat te wensen over wat
aanleiding geeft tot publicatiebias.
11. Geen therapie-effect is ook een effect.

