
STELLINGEN 

1) De elektroglottografie dient evenals de stroboscopie een plaats te krijgen 
in het routine onderzoek van de foniatrische afdelingen. 

Dit proefschrift. 

2) Het beoordelen van een elektroglottogram is slechts mogelijk met geb.ruikma
king van een voldoende lage afsnijfrequentie van het hoogdoorlaatfilter. 

Dit proefschrift. 

3) Het door middel van elektroglottografie bepaalde 'gesloten quotiënt' is een 
maat voor de duur van het elektrisch contact tussen de stembanden. 

Dit proefschrift. 

4) Dat de Sacculus laryngis een atavistische struktuur zou ZIJn mag betwijfeld 
worden op grond van de muco-visco-elastische theorie van de stembandtril-
I ing. 

P.B. lversen, Archiv f. Ohren usw. 
Hei Ik. • l!1. (1977), 189-192. 

5) Het is betreurenswaardig dat de bestraling met radium bij adenoïde vegeta
ties in de omgeving van de buis van Eustachius nog steeds door de zieken
fondsen gehonoreerd wordt. 

Z.F.-Klapper (1977) nr. 1550. 

6) Nagegaan zou dienen te worden of het niet economiScher is om kinderen met 
recidiverende bovenste luchtweginfecties in de subtropen te -laten kuren dan 
hen volgens het in Nederland gebruikelijke opnamebeleid te behandelen, 

7) 

Crenotherapie, Cèmptes Rendus ORL, 1967. 

Om de verkeersveiligheid daadwerkelijk te bevorderen is het aan te bevelen 
reeds bij de eerste aanhouding het 0,8°/oo buisje ter bepaling van het 
bloedalcoholgehalte te gebruiken in plaats van het nu gangbare 0,5°/oo 
buisje. 

H.Th.P. Cremers, 
Algemeen Politieblad, ..!1 (1977), 311-314. 



8) De xeroradiografie verdient als röntgenologische onderzoekmethode een plaats 
in het onderzoekprogramma van keel- neus- oorheelkundige pat i enten, in het 
bijzonder voor de opsporing van stenoses en corpora al iena in de luchtwe
gen. 

F.L.E. Lecluse 
Ned. Tijdschr. v, Geneesk. 120 )1976), 1769. 

9) Door de consumptie van margarines met meervoudig onverzadigde vetzuren kun
nen storingen in de vetstofwisseling optreden, die het middel mogelijk er
ger maken dan de kwaa 1. 

10) Ondanks het feit dat ecologie en economie van hetzelfde 1 huis 1 komen, ple
gen zij bij de uitwerking van elkaars doelstellingen vaak huisvredebreuk. 

11) De huidige werkzaamheden van de WHO worden beter gekarakteriseerd door de 
initialen van deze organisatie te interpreteren als 1 Western Health Organi
sation!. 

12) Zo goed zichtbaar als de Hoogbouw van de Medische Faculteit van de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam is, zo onvindbaar is de ingang voor de toevallige 
bezoeker. 

F.L.E. Lecluse Rotterdam, 2 december 1977. 


