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Stellingen bij het proefschrift

The effect of music on auditory perception in 
cochlear-implant users and normal-hearing listeners

C.D. Fuller

1.  Vroeg dove, laat geïmplanteerde cochleair-implantaat gebruikers 
genieten meer van het luisteren naar muziek dan post-linguaal dove 
cochleair-implantaat gebruikers. (dit proefschrift)

2.  De kwaliteit van het geluid van muziek is verschillend voor post-
linguaal dove cochleair-implantaat gebruikers en vroeg-dove, laat-
geïmplanteerde cochleair-implantaat gebruikers, hoewel de kwaliteit 
van het geluid niet perfect is in beide groepen. (dit proefschrift)

3.  Genderidentificatie is abnormaal in cochleair-implantaat gebruikers en 
gebaseerd op de waarneming van de toonhoogte. (dit proefschrift)

4.  Muzikale achtergrond vóór cochleaire implantatie lijkt niet 
gecorreleerd met het spraakverstaan met een cochleair-implantaat. 
(dit proefschrift)

5.  Musici baseren de waarneming van gender met name op de 
toonhoogte net als cochleair-implantaat gebruikers. (dit proefschrift)

6.  Het verstaan van zinnen met behulp van cochleaire simulaties is niet 
verschillend tussen musici en niet-musici. (dit proefschrift)

7.  Het effect van muzikale training heeft vooral betrekking op het beter 
herkennen van toonhoogtes, voor zowel normale akoestische stimuli 
als cochleaire simulaties. (dit proefschrift)

8.  Muzikale training en muziektherapie kunnen een positief effect 
hebben op het herkennen van melodieën en emoties in cochleair-
implantaat gebruikers. (dit proefschrift)

9.  Je mist meer dan je meemaakt, helemaal niet erg. (Martin Bril)

10.  Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek. (H.C. Andersen)

11.  Een pinda is gelukkig geen noot.

12.  Doe mij maar een diagnose die binnen mijn zorgverzekering past. 
(Loesje)


