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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Non-invasive perilymphatic pressure measurement 

with special emphasis on Menière's disease 

1. Na verandering van lichaamshouding verandert de niet-invasief gemeten peri

lymfatische druk binnen een minuut. 

2. De MMS-I 0 Tympanie Displacement Analyser is beter bruikbaar om verande

ringen van de perilymfatische druk in groepen patiënten te vergelijken dan om 

individuele patiënten te vervolgen. 

3. Symptomen bij de ziekte van Menière veranderen onafhankelijk van elkaar. 

4. Perilymfatische drukveranderingen bij de ziekte van Menière zijn niet gerela

teerd aan de ernst van de klachten. 

5. Morele ondersteuning blijft een belangrijke pijler bij de behandeling van 

Menière patiënten. 

6. Druk(te) speelt een essentiële rol bij de ziekte van Menière. 

7. Een endoscopist dient te beschikken over zowel starre als flexibele scopen. 

8. De toegenomen medische mogelijkheden leiden ook tot een stijging van het 
aantal chronisch zieken. 

9. In de gezondheidszorg stijgen de beheers- en bestuurskosten relatief het snelst. 

Steeds meer beleidsmakers, stafmedewerkers en personeelscoördinatoren, met 

"colbert en stropdas" vergaderen. 

I 0. Wetgeving loopt voortdurend achter bij maatschappelijke ontwikkelingen. De 

rechter wordt gedwongen, in strijd met de principes van de trias politica, middels 

zijn uitspraken tot regelgeving te komen. 

11. Een promotie gaat net als de Tour de France over bergen en door dalen en is 

een individuele prestatie die slechts in ploegverband en met goede ploegleiders 

tot stand kan komen. 

12. Het vinden van de laatste taalfout in een proefschrift is een onmogelijke opgave. 

13. De uitspraak van destijds "Voetbal is oorlog" zal niet zo Jetterlijk bedoeld zijn als 

heden het geval is. 

14. De nieuwe studieprogramma's zorgen ervoor dat een student steeds meer scholier 

wordt. 

15. Historisch besef is de beste toekomstvisie. 


