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Stellingen
1. Een gedegen kennis van het hydrodynamische binnenoorsysteem kan helpen om de 

functionele eigenschappen van het binnenoor en de aangrenzende structuren beter te 
begrijpen (dit proefschrift).

2. De stromingsweerstand van de aqueductus cochlearis hangt a f  van de stand van het ronde 
venstermembraan (dit proefschrift).

3. Bij patiënten met de ziekte van Menière hebben positieve drukveranderingen in het 
middenoor geen gunstig effect op de mate van het gehoorverlies (dit proefschrift).

4. De symptomen tinnitus en druk in het oor zijn bijverschijnselen van gehoorverlies; dit 
maakt hun plaats in het stellen van de diagnose ziekte van Menière onduidelijk.

5. Ook in de wetenschap geldt: ”Je gaat het pas zien als j e  het doorhebt ” (J. Cruijff).

6. Speculeren is het gemakkelijkste deel van wetenschappelijk onderzoek.

7. Het lijkt tegenwoordig een must om in elke zin een anglicisme te gebruiken.

8. Tot sto f wederkeren is voor de allergische patiënt geen prettig vooruitzicht.

9. Het gaat de goede kant op met de toekomst.

10. Een stelling is geen gegeven.


