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1.. Bij het beschrijven van de gehoorresultaten na stapes chirurgie is 
hett aan te bevelen om voor het berekenen van het gemiddelde 
toonaudiometrischee verlies een vier-frequentie combinatie te 
nemenn bestaande uit de 0.5,1,2, en de 3 of 4 kHz. 

2.. Bij stapes chirurgie geeft de postoperatieve beengeleiding de 
bestee schatting van de ware cochleaire functie. Derhalve is het 
aann te bevelen om bij het beschrijven van de gehoorresultaten, 
dee postoperatieve air-bone gap te berekenen door het verschil te 
nemenn tussen de postoperatieve luchtgeleiding en de 
postoperatievee beengeleiding. 

3.. Het evalueren van gehoorresultaten met behulp van de 
"Amsterdamm Hearing Evaluation Plots" (AHEPs) is een verfijnde 
methodee om het chirurgische succes te bepalen en om de 
spreidingg van individuele resultaten van verschillende populaties 
mett elkaar te vergelijken. 

4.. Bij het vaststellen van de indicatie tot uitvoeren van een stapes 
operatiee is het van belang te beseffen dat een goed resultaat 
vanuitt chirurgisch oogpunt niet hoeft te betekenen dat het 
resultaatt goed is vanuit de optiek van de patiënt. 

5.. Wil men de invloed van gewicht of andere eigenschappen van 
stapess vervangingsprothesen met betrekking tot de 
transmissiefunctiee onderzoeken, dan is het van belang dat de 
prothesenn optimaal zijn gepositioneerd. 



6.. Spraak audiometrie zou vaker moeten worden betrokken bij het 
evaluerenn van gehoorresultaten na stapes chirurgie. 

7.. Communicatie heeft niet genoeg aan woorden, het verdient 
verklanktt te worden. Die klank hoort opgevangen te worden en 
tee worden geïnterpreteerd. (WA. Dreschler, Zoals het hoort, 
Oratie,, 1995). 

8.. Aangaande reconstructieve oorchirurgie: het is wenselijk om 
naastt het beste resultaat ook het gemiddelde maar vooral ook 
hett slechtste resultaat te publiceren. 

9.. Bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naast de 
opleidingg tot medisch specialist, is het niet zo dat je de draad 
weerr oppakt daar waar het de vorige keer geëindigd is. Vaak ben 
jee tijden bezig dit stukje draad weer te vinden. 

10.. Een patiënt met een rhinophyma neem je snel bij de neus. 

11.. Een hedendaags zorgwekkend probleem in de zorgsector is dat 
dee duur betaalde bestuurder voor die ene daadwerkelijke 
beslissingg per jaar waarvoor hij is aangenomen een nog duurder 
betaaldee consultant inhuurt van een organisatie- en 
adviesbureau. . 

12.. Dat we tweemaal zo lang leven als een eeuw geleden, is niet aan 
dee dokter maar aan de loodgieter te danken. (Midas Dekker, 
Dee Vergankelijkheid) 




