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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Dynamics of Inner Ear Pressure Change 

with Emphasis 

on the Cochlear Aqueduct 

E.O. Laurens - Thalen 

Groningen, 14 april 2004 



1. 

De stromingsweerstand van de aquaductus cochlearis is variabel. 
( dit proefschrift) 

2. 

De ductus perioticus is verbonden met het ronde venster. Mede 
hierdoor be"invloedt de stand van het ronde venster de 
stromingsweerstand van de aquaductus cochlearis. 
( dit proefschrift) 

3. 

Bij een verhoging van de binnenoordruk neemt de 
stromingsweerstand van de aquaductus cochlearis af, waardoor 
een sneller drukherstel in het binnenoor kan optreden. 
( dit proefschrift) 

4. 

Ductus perioticus is een onjuiste benaming voor de structuur in de 
aquaductus cochlearis. Een betere benaming zou zijn rete 
perioticus. 

5. 

Bij patienten met de ziekte van Meniere ontbreekt vaak een 
nystagmus gedurende een aanval. Ook het ontbreken van een 
nystagmus gedurende een drop-attack bij deze patienten, pleit 
ervoor dat duizeligheid bij de ziekte van Meniere met name wordt 
veroorzaakt door pathofysiologie ter plaatse van de utriculus en de 
sacculus. 

6. 

Ondanks het toenemende aantal vrouwelijke artsen is een 
ziekenhuis nog steeds een mannenmaatschappij. Dit wordt 
bevestigd door het feit dat er in geen enkel Academisch 
Ziekenhuis in Nederland een protocol bestaat voor zwangere 
artsen met richtlijnen voor de omgang met inhalatie-anaesthetica 
en chemotherapeutica. 



7. 

Het door een patient achterwege laten van de vermelding aan de 
behandelend arts dat hij of zij HIV positief is, is onverantwoord ten 
opzichte van het medisch personeel en andere patienten en hoort 
thuis in het wetboek van strafrecht. 

8. 

Zolang de overheid niet in staat is om het roken in instellingen voor 
gezondheidszorg rigoreus te verbieden, is de landelijke anti-rook 
campagne gedoemd te mislukken. 

9. 

Voor sommige patienten heeft een opname in het ziekenhuis veel 
overeenkomst met een verblijf op de camping. Ook in het 
ziekenhuis kan gebrek aan privacy en gemeenschappelijk gebruik 
van sanitaire voorzieningen leiden tot decorumverlies. 

10. 

De dankbetuiging aan het thuisfront, zoals deze in vele 
proefschriften wordt verwoord, doet vermoeden dat het schrijven 
van een proefschrift vaak als excuus is gebruikt om zich te 
onttrekken aan de huiselijke verplichtingen. 

1 1. 

"Hou dichter bie kerk, hou loater der in." ( Gronings gezegde) 

12. 

Opheffing van het verbod om op de snelweg rechts in te halen kan 
een bijdrage leveren aan de vermindering van het file-probleem. 




