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Algemene tinnituskarakteristieken, tinnitusvragenlijsten en audiologische variabelen 
zijn ongeschikt om duidelijk afgrensbare subgroepen binnen tinnituspatiënten te 
definiëren. (dit proefschrift)

Microvasculaire decompressie van de vestibulocochleaire zenuw voor de indicatie 
tinnitus of vertigo heeft een laag succespercentage, wat niet opweegt tegen de 
kans op interventie gerelateerde complicaties. (dit proefschrift)

Patiënten met zowel tinnitus als vertigo hebben een hogere kans op remissie van 
symptomen na een microvasculaire decompressie dan wanneer er sprake is van 
enkel tinnitus of vertigo. (dit proefschrift)

Een neurovasculair conflict van de vestibulocochleaire zenuw aangetoond met 
MRI heeft geen relatie met ipsilaterale symptomen van tinnitus, ongeacht het type 
conflict. (dit proefschrift)

Directe neurostimulatie van de vestibulocochleaire zenuw middels een ring-
electrode is geen geschikte behandeling voor patiënten met resterend gehoor. (dit 

proefschrift)

De ‘auditory brainstem implant’ kan geïmplanteerd worden zonder daarbij het 
(resterende) gehoor te beschadigen. (dit proefschrift)

De ‘auditory brainstem implant’ lijkt een veelbelovende behandelingsoptie voor 
patiënten met ernstige, onbehandelbare tinnitus (dit proefschrift)

Gezien het feit dat de zorgsector een groot aandeel heeft in milieuvervuiling, zou 
onderzoek niet alleen gericht moeten zijn op het behandelen en genezen van 
patiënten, maar ook op verduurzaming van de zorg.

Vincent van Gogh sneed zijn oor af in een staat van paniek tijdens een aanval van 
de ziekte van Ménière met hinderlijke tinnitus. (Arenberg et al.)

Assumption is the mother of all mistakes. (E.L. Fordsworthe)
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