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1. De rapportage van ontwikkelingseffecten bij een relatief milde 
aandoening als otitis media valt binnen een ‘normale’ range van 
gedragingen en niet in de psychiatrische extremiteit. (dit proefschrift)

2. Ouders onderschatten de ernst van het gehoorverlies bij otitis media 
en overschatten de ervaren kwaliteit van leven van hun kind voor de 
ingreep. (dit proefschrift)

3. Onderzoek naar het nut van trommelvliesbuisjes dient het accent te 
leggen op het prognosticeren van mogelijke interacties tussen de 
chroniciteit van het gehoorverlies gerelateerd aan otitis media met de 
ontwikkeling van kinderen over langere tijd. (dit proefschrift)

4. De effecten van persisterende otitis media komen vooral tot 
uitdrukking in een verminderde aandachtsconcentratie bij gesproken 
taal gedurende de lagere school periode. (dit proefschrift)

5. Ouderrapportage ten aanzien van lichamelijke symptomatologie is 
meer gerelateerd aan de manifestatie van otitis media dan aan mogelijke 

de ontwikkeling van het kind. (dit proefschrift)

6. Wetenschappelijke stellingen zijn gebaseerd op een integratie van 
algemene theorieën en persoonlijke ervaringen. 

7. Volgens de 80-20 regel lever je in 20% van de tijd 80% van je 
werkresultaten, het perfectioneren kost 80% van de tijd en levert 
slechts 20% van het uiteindelijke resultaat op.  (vrij naar Pareto)

8. In het werken met gezinssystemen geldt dat ‘het geheel meer is dan 
de som der delen’, een bevinding die ook lijkt op te gaan voor de 
samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines.  

9. De beste formule voor het succesvol kunnen afronden van een 
proefschrift is een combinatie van passie, visie en actiegerichtheid. 

10. Essentiële voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling in een 
organisatie zijn de aanwezigheid van vrijheid, veiligheid en respect 
voor wie iemand in essentie is.  (vrij naar Wessel Ganzevoort)

11. On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. 
(Antoine de Saint-Exupéry)
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