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Stellingen behorende bij het proefschrift

Psychological aspects and stress-related hormones in M enière’s disease

1. De ziekte van Menière heeft een grote impact op de kwaliteit van 
leven (dit proefschrift).

2. Menière-patiënten hebben geen afwijkend persoonlijkheidsprofiel 
(dit proefschrift).

3. Verhoogde stresshormoonspiegels zijn eerder een gevolg dan een 
oorzaak van de ziekte van Menière (dit proefschrift).

4. Sommige Menière-patiënten belanden in een vicieuze cirkel van 
klachten en psychologische problemen (dit proefschrift).

5. De diagnose ziekte van Menière wordt regelmatig onterecht gesteld.

6. Het is soms belangrijker te weten wat voor persoon een ziekte heeft, 
dan wat voor ziekte een persoon heeft.

7. Rokers dienen een hogere ziektekostenpremie te betalen.

8. Door je van alles wijs te laten maken, is nog nooit iemand wijs 
geworden.

9. Onderzoek doen is net als schoonmaken: het moet altijd even 
tussendoor, weinig mensen zien het resultaat en vaak is er al gauw 
iemand die het werk ongedaan maakt.

10. Als een rommelig bureau een rommelige geest weergeeft, lijkt de 
betekenis van een leeg bureau ook duidelijk (Albert Einstein).

11. Geluk is geen doel, maar een wijze van leven.

Nynke van Cruijsen 
Groningen, 24 mei 2006


