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Stellingen behorende bij het proefschrift
Concerning Assumptions in Laryngology

1.

De stem is onderhevig aan hormonale veranderingen. (dit proefschrift)

2.

Dat een kortdurende intubatie slecht kan zijn voor de stem is louter een
aanname. (dit proefschrift)

3.

De Voice Handicap Index als kwaliteit van leven vragenlijst heeft beperkte waarde
bij korte termijn studies. (dit proefschrift)

4.

De beoordeling van stemplooien is beter in consensus (dit proefschrift), waardoor
laryngologie een sociaal vak is.

5.

Roken is zichtbaar slecht voor de stemplooien.

6.

De nivellering van de maatschappij komt in de laryngologie tot uiting in die zin dat
een medische richtlijn zich taalkundig aanpast aan de algemene taal; edoch, een
stemband produceert geen geluid, een stemplooi wel.

7.

Het opleiden van een KNO‐AIOS richt zich anno 2020 meer dan ooit op het
aanleren van communicatietechnieken om verwachtingsmanagement bij
patiënten met globusklachten te kunnen toepassen.

8.

Het inrichten van een multidisciplinair stemspreekuur lijkt duur maar is op den
duur goedkoop. (dit proefschrift ‐ valorisatie addendum)

9.

“Experto credite.” (Vergilius; Aeneïs II 283, A. van der Veen Vonk 1990)

10.

Het includeren van vrijwillige proefpersonen in een studie is al bias op zich; zij
hebben meestal een didactische dus voorbeeldfunctie gevende achtergrond.

11.

Diegene die beseft dat realiseren niet beseffen betekent, maar zich realiseert dat
daarmee het verwezenlijken van een goed wordt bedoeld (en zich aan deze
taalstelling niet ergert of haar laat irriteren), heeft de wederkerende
werkwoorden begrepen.

Maastricht, 10 december 2020
Jan Wouter Brunings

