
 

 

 University of Groningen

Psychological aspects and stress-related hormones in Menière's disease
Cruijsen, Nynke van

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2006

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Cruijsen, N. V. (2006). Psychological aspects and stress-related hormones in Menière's disease. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/711a1897-9103-4e0e-afc8-5444fda58f86


Stellingen behorende bij het proefschrift

Psychological aspects and stress-related hormones in M enière’s disease

1. De ziekte van Menière heeft een grote impact op de kwaliteit van 
leven (dit proefschrift).

2. Menière-patiënten hebben geen afwijkend persoonlijkheidsprofiel 
(dit proefschrift).

3. Verhoogde stresshormoonspiegels zijn eerder een gevolg dan een 
oorzaak van de ziekte van Menière (dit proefschrift).

4. Sommige Menière-patiënten belanden in een vicieuze cirkel van 
klachten en psychologische problemen (dit proefschrift).

5. De diagnose ziekte van Menière wordt regelmatig onterecht gesteld.

6. Het is soms belangrijker te weten wat voor persoon een ziekte heeft, 
dan wat voor ziekte een persoon heeft.

7. Rokers dienen een hogere ziektekostenpremie te betalen.

8. Door je van alles wijs te laten maken, is nog nooit iemand wijs 
geworden.

9. Onderzoek doen is net als schoonmaken: het moet altijd even 
tussendoor, weinig mensen zien het resultaat en vaak is er al gauw 
iemand die het werk ongedaan maakt.

10. Als een rommelig bureau een rommelige geest weergeeft, lijkt de 
betekenis van een leeg bureau ook duidelijk (Albert Einstein).

11. Geluk is geen doel, maar een wijze van leven.

Nynke van Cruijsen 
Groningen, 24 mei 2006


