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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift: 

Meniere' s disease; pathogenesis of vestibular 
dysfunction and new diagnostic tests 

Door Charlotte M. Kingma 

1. Een acute endolymfatische hydrops in het binnenoor verklaart duizeligheid bij de 
ziekte van Meniere niet. (Dit proefschrift) 

2. Een acute Meniere-aanval wordt mogelijk veroorzaakt door lekkage van kaliumrijk 
endolymfe naar de perilymfatische ruimte. (Dit proefschrift) 

3. De VEMP-test is niet geschikt voor het diagnosticeren van de ziekte van Meniere. 
(Dit proefschrift) 

4. Bij de CHAMP-test kan een Meniere-oor onderscheiden warden van een gezond 
oor door het criterium van een latentietijd van minder don 2 ms. te gebruiken. 
(Dit proefschrift) 

5. Behandeling van ziekte zonder inzet van de patient leidt tot een suboptimaal 
resultaat. 

6. Protocollaire geneeskunde beperkt overbodig medisch handelen, echter in de 
individuele patient vergroot gepaste variatie de kans op een optimaal resultaat. 

7. De uitspraak 'garantie tot aan de deur' geldt zeker voor patienten die meteen no 
het verlaten van het ziekenhuis een sigaret opsteken. 

8. Met het vooruitzicht op invoering van het EPD moet een cursus blind typen een 
verplicht onderdeel warden van de opleiding tot arts. 

9. Zolang de kl ant niet zelf mag afrekenen, is marktwerking in de zorg een illusie. 

10. Ecotoerisme is meer uiterlijk vertoon don een daadwerkelijk positieve bijdrage aan 
de natuur. Om op de meest afgelegen plekken ongerepte natuur te komen, zijn 
vaak zeer milieu-onvriendelijke reizen noodzakelijk. 

11. 

12. 

In een klein land woon je al gauw ver weg. 

All work and no play makes Jack a dull boy. (James Howell) 
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