
 

 

 University of Groningen

Menière's disease
Kingma, Charlotte Mariane

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:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kingma, C. M. (2011). Menière's disease: pathogenesis of vestibular dysfunction and new diagnostic tests.
[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/0f988e6f-5665-4a68-a5c6-9780a3958241


Stellingen 

Behorende bij het proefschrift: 

Meniere' s disease; pathogenesis of vestibular 
dysfunction and new diagnostic tests 

Door Charlotte M. Kingma 

1. Een acute endolymfatische hydrops in het binnenoor verklaart duizeligheid bij de 
ziekte van Meniere niet. (Dit proefschrift) 

2. Een acute Meniere-aanval wordt mogelijk veroorzaakt door lekkage van kaliumrijk 
endolymfe naar de perilymfatische ruimte. (Dit proefschrift) 

3. De VEMP-test is niet geschikt voor het diagnosticeren van de ziekte van Meniere. 
(Dit proefschrift) 

4. Bij de CHAMP-test kan een Meniere-oor onderscheiden warden van een gezond 
oor door het criterium van een latentietijd van minder don 2 ms. te gebruiken. 
(Dit proefschrift) 

5. Behandeling van ziekte zonder inzet van de patient leidt tot een suboptimaal 
resultaat. 

6. Protocollaire geneeskunde beperkt overbodig medisch handelen, echter in de 
individuele patient vergroot gepaste variatie de kans op een optimaal resultaat. 

7. De uitspraak 'garantie tot aan de deur' geldt zeker voor patienten die meteen no 
het verlaten van het ziekenhuis een sigaret opsteken. 

8. Met het vooruitzicht op invoering van het EPD moet een cursus blind typen een 
verplicht onderdeel warden van de opleiding tot arts. 

9. Zolang de kl ant niet zelf mag afrekenen, is marktwerking in de zorg een illusie. 

10. Ecotoerisme is meer uiterlijk vertoon don een daadwerkelijk positieve bijdrage aan 
de natuur. Om op de meest afgelegen plekken ongerepte natuur te komen, zijn 
vaak zeer milieu-onvriendelijke reizen noodzakelijk. 

11. 

12. 

In een klein land woon je al gauw ver weg. 

All work and no play makes Jack a dull boy. (James Howell) 
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