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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss 

1. ISSHL: een moeilijke oor-zaak. 

2. Zowel het v66rkomen als de gevolgen van ISSHL worden onderschat. 

3. Op macroniveau wordt de prognose van ISSHL gunstig bei'nvloed door het 

structureel toepassen van de stemvork bij ooronderzoek in de eerste lijn. 

4. ISSHL is behalve een otological emergency ook een radiological emergency. 

5. Een virale labyrinthitis lijkt een belangrijke rol te spelen in de pathofysiologie van 
ISSHL. 

6. Het is moeilijk om een goed oordeel te geven over een onderwerp waarover iedereen 
a! een mening heeft. 

7. Het uitvoeren van multicentre clinical trials wordt bemoeilijkt door de noodzaak om 
het onderzoeksprotocol in ieder centrum door een medisch ethische commissie te 

Iaten beoordelen. Ook de daarvoor geeiste beoordelingsvergoeding moet ter discussie 

worden gesteld. 

8. Verhalen over het verwijderen van het nervus vestibularis schwannoom en over de 
opbrengst van een dagje vissen lijken vaak op elkaar: bij beide wordt op den duur de 

centimeter korter dan hij was. 

9. In een tijd waarin het uitdragen van medisch technische hoogstandjes regel is en 

ziekenhuizen als een kathedraal het stadsbeeld markeren wordt de maakbaarheid van 
gezondheid en welbevinden gemakkelijk overschat. 

10. Opkomst en neergang van "Reality TV" zijn intrinsiek aan de verzorgingsstaat. 

11. Het veiligheidsideaal, zoals wordt gesuggereerd door het inbouwen van steeds meer 

airbags in auto's wordt pas bereikt als het aangereden automobiel vanzelf ter recycling 

zweeft. 

12. Shakespeare waarschuwde a! voor de toxiciteit van oordruppels. 
(Hamlet I.v.65-82, N Eng! J Med. 1982; 307: 259-61/1531) 

13. Prosper Meniere: zelfs over de spelling van zijn naam bestaat geen consensus. 
(Laryng Rhino! Otol. 1984; 63: 381-5) 


