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Stellingen:  

1. De prevalentie van tinnitus in cochleair implantaat kandidaten is relatief hoog, maar 

de ernst van de tinnitus in deze patiënten is over het algemeen mild tot matig (dit 

proefschrift) 

 

2. Cochleaire implantatie reduceert tinnitus and tinnitus handicap in het grootste deel 

van de patiënten, maar het kan ook een negatief effect op tinnitus hebben in een 

klein deel van de patiënten (dit proefschrift). 

3. Cochleair implantatie kandidaten moeten preoperatief goed geïnformeerd worden 

over het effect dat dat cochleaire implantatie op tinnitus kan hebben (dit proefschrift). 

4. Preoperatieve THQ (Tinnitus Handicap Questionnaire) en APHAB (Abbreviated 

Profile on Hearing Aid Benefit) screening kan van waarde zijn om een negatief effect 

van cochleaire implantatie op tinnitus te voorspellen (dit proefschrift).  

 

5. Een kortere duur van tinnitus voorafgaand aan de implantatie, een tonale tinnitus, 

een hogere preoperatieve tinnitus handicap en een ronde venster insertie operatie 

techniek korreleren met een positief effect van cochleaire implantatie op tinnitus (dit 

proefschrift). 

 

 

6. Eenkanaals-elektrode stimulatie door een cochleair implantaat reduceert tinnitus in 

enkele cochleair implantaat gebruikers en zou van waarde kunnen zijn als toevoeging 

op volledige elektrode stimulatie voor spraakverstaan (dit proefschrift).  

 

7. Gelabelde water PET scans, in cochleair implantaat gebruikers met tinnitus, laten 

geen significante hersenactivatie of –inhibitie zien die geassocieerd is met tinnitus 

inhibitie door het cochleair implantaat (dit proefschrift).  

 

8. Maskering lijkt een belangrijk mechanisme te zijn bij tinnitus reductie door een 

cochleair implantaat, echter cochleaire implantatie zorgt ook voor een positief effect 

op algeheel welzijn, wat ook kan bijdragen aan een positief effect op de 

postoperatieve tinnitus handicap (dit proefschrift).  

 

9. Om de patiënt tevredenheid ten aanzien van een interventie te meten, kan het 

bruikbaar zijn om juist een retrospectief vragenlijst onderzoek te doen, omdat op deze 

manier patiënten hun gevoelens over de situatie voor en na de interventie met elkaar 

kunnen vergelijken (dit proefschrift). 

 

10. Deur ient t Grunnegers te vergoadern bespoar je tachteg persent van joen tied (uit 

Groningers voor beginners, gekregen ter voorbereiding op mijn werk als KNO-arts in 

Scheemda) 

 

11. Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven.  

 



12. Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.  


