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 Stellingen

 The Hearing Brain in Males and Females
 Liesbet Ruytjens

1 Bij vrouwen is het onvolledig om spraakafzien aan te duiden met de Engelse term  
 “visual speech perception”.

2 De hersenen van mannen en vrouwen verwerken dezelfde informatie op een   
 verschillende manier. Vrouwen  integreren verschillende sensorische modaliteiten,  
 terwijl mannen focussen op een enkele modaliteit. 

3 Prestatie en hersenactivatie zijn niet een op een gekoppeld. Eenzelfde prestatie kan  
 gepaard gaan met verschillende activatiepatronen en omgekeerd. 

4 Bij hersenonderzoek naar de invloed van geslacht dient ook seksuele oriëntatie   
 onderzocht te worden, aangezien beide variabelen afhankelijk zijn van elkaar.

5 Ook bij normaalhorenden kan de primaire auditieve cortex ingeschakeld worden bij  
 de verwerking van visuele stimuli.

6 Definitions belong to the definers, not the defined (Toni Morrison in Beloved, 1998).

7 Ook in de wetenschap geldt het Vlaamse spreekwoord: Boompje groot, Boerke dood.

8 Een Europeaan die voor een Amerikaans tijdschrift wil schrijven, dient eenzelfde  
 cultuuromslag te maken als een Belg die in Nederland wil wonen.

9 Succes wordt nog te vaak bepaald aan de hand van het bereikte doel, men zou ook  
 de weg ernaar toe moeten meenemen.

10 Een pc thuis brengt mensen die ver weg wonen dichterbij, maar degenen die in huis  
 wonen verder weg. 

11 Een gat in de markt is een bouwbedrijf dat zijn afspraken nakomt.


