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1. Er is nood aan meer onderzoek, specifiek bij vroeg-dove volwassen CI patiënten, naar 

het effect van het wijzigen van fittingparameters die gerelateerd zijn aan de 
temporele en spectrale eigenschappen van het CI-signaal. (dit proefschrift) 
 

2. Het ontbreken van een verbetering in het open-set spraakverstaan bij een vroeg-dove 
patiënt met een CI, sluit niet uit dat er sprake kan zijn van een betekenisvolle 
verbetering van de communicatiemogelijkheden. (dit proefschrift)  

 
3. Bij het voorspellen van de uitkomsten met een CI bij vroeg-dove volwassenen, spelen 

variabelen die gerelateerd zijn aan de vroege ontwikkeling van het centraal auditieve 
systeem een cruciale rol. (dit proefschrift) 

 
4. Het gebruik van de term “prelinguaal doof” is een verregaande simplificatie van de 

werkelijkheid. (dit proefschrift) 
 
5. Het evalueren van de post-operatieve resultaten met CI bij vroeg-dove patiënten 

vraagt een specifieke aanpak waarbij niet het open-set spraakverstaan maar de 
audiovisuele communicatiemogelijkheden en gehoorgerelateerde kwaliteit van leven 
centraal moeten staan. (dit proefschrift en valorisatie) 

 
6. Tijdige gehoorrevalidatie kan een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van 

cognitieve achteruitgang bij ouderen. (Martini et al., 2014) 
 
7. In de versoepeling van de indicatiecriteria voor een CI, en de steeds betere prestaties 

van de gemiddelde postlinguaal dove CI-patiënt, schuilt het gevaar dat we als 
zorgverleners zelf te hoge verwachtingen gaan ontwikkelen. 

 
8. De nieuwste generatie auditieve hulpmiddelen hebben dermate veel technische 

mogelijkheden dat ze vaak in strijd zijn met de behoeften en met name de technische 
vaardigheden van de huidige generatie oudere, slechthorende patiënten.  
  

9. Ce qu'on ne peut dire et ce qu'on ne peut taire, la musique l'exprime. (Victor Hugo) 
 

10. Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. (Robert 
Louis Stevenson) 

 
11. Werkplezier staat of valt met de aanwezigheid van leuke collega’s. 


