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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Tinnitus 

An MRI Study on Brain Mechanisms 

Kris Boyen 

1. Subjectieve tinnitus is geassocieerd met toegenomen grijze massa in the 
linker primaire auditieve cortex. – dit proefschrift 

2. De uitkomsten van de ACALOS-luidheidschalingstest weerspiegelen geen 
verminderde tolerantie voor geluid bij tinnituspatiënten wat wel gemeten 
werd met de Hyperacusis Questionnaire. – dit proefschrift 

3. The whole of science is nothing more than a refinement of everyday 
thinking. – Albert Einstein 

4. De meeste patiënten met gaze-evoked tinnitus ervaren een maximale 
verandering van de tinnitus als ze naar de operatiezijde kijken. – dit 
proefschrift  

5. Toename van tinnitusluidheid gaat samen met een toegenomen activatie in 
de inferior colliculus en cochleaire nucleus, en een verminderde inhibitie 
van de auditieve cortex. – dit proefschrift  

6. Goed contact met de ICT-afdeling is van levensbelang om een 
promotietraject tot een goed einde te brengen. 

7. De effecten van gehoorverlies en tinnitus beperken zich niet tot het 
auditieve systeem, maar lijken zich in meerdere hersengebieden te 
wortelen. – dit proefschrift 

8. Tinnitus blijkt geassocieerd te zijn met een dysfunctie van de thalamus. – 
dit proefschrift 

9. Promoveren is als een theaterstuk, rijkelijk gevuld met humor, drama en 
romantiek. 

 
 


