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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Technica} and Functional Dimensions in Reconstructive Middle Ear Surgery 

Astrid Korsten-Meijer 
Groningen, 19 februari 2003. 

Slechthorendheid bij politici neemt significant af in de tijd voorafgaande aan de 
verkiezingen en neemt spontaan weer toe in de daaropvolgende regeringsperiode. 

De slechtste beslissing in de politiek is het niet nemen van een besluit. 

Zowel protrusie als extrusie van middenoorimplantaten van hydroxylapatiet wordt 
grotendeels voorkomen door het aanbrengen van een kraakbeenschijfje tussen het 
trommelvlies en de prothese (dit proefschrift). 

Ook een vragenlijst met adequate psychometrische eigenschappen heeft zijn 
beperkingen, wanneer de lijst wordt gebruikt om het resultaat te meten van medische 
interventie in een individuele patiënt (dit proefschrift). 

Eén publicatie maakt nog geen proefschrift. 

Een arts behandelt, de natuur is mild. 

Elke mens is een kleine wereld. 

Een sociaal acceptabel gehoor wordt niet gedefinieerd door een maximaal verlies 
uitgedrukt in decibellen (dit proefschrift). 

In het algemeen geldt: hoe ernstiger het gehoorsverlies gemeten in dB HL, hoe 
slechter de score op een vragenlijst die zich specifiek richt op de gehoorkwaliteit, 
zoals een individu die in het dagelijks leven ervaart (dit proefschrift). 

Wie stopt met beter worden, houdt op met goed zijn. 

Alleen al vanwege de toevalsvariatie is de kans groot dat onderzoekingen elkaar 
tegenspreken. 



De inhoud van gesprekken die gevoerd worden met een mobiele telefoon bevestigt 
het vennoeden dat mobiel bellen wel degelijk schadelijk is voor de hersenen. 

Het is onterecht dat vele gemeentes en gemeentelijke instellingen het verbouwen van 
oude woningen en boerderijen als zorgelijk beschouwen. 


