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Stellingen 

 behorende bij het proefschrift 

Perinatal factors and hearing outcome 

 

 Door het beoordelen van de integriteit van het auditieve systeem in een experimenteel 

schaapmodel kan de relatie tussen diverse perinatale factoren en gehooruitkomst worden 

onderzocht. (dit proefschrift) 

 

 Ondanks dat chorioamnionitis in een diermodel kan leiden tot binnenoorafwijkingen, wordt 

geen relatie gevonden met een falende neonatale gehoorscreening onder ernstig prematuur 

geboren kinderen. (dit proefschrift) 

 

 Er bestaat een mogelijkheid dat door de aanwezigheid van een systemische (intrauteriene) 

infectie het effect van andere perinatale factoren op het gehoor vergroot wordt, wat zou 

passen bij een ‘multi-hit hypothese’. (dit proefschrift)  

 

 Een beter begrip van de risicofactoren voor gehoorverlies bij kinderen kan bijdragen aan het 

ontwerpen van perinatale strategieën om het gehoor te beschermen. (dit proefschrift) 

 

 Vooruitgang in de zorg rondom de geboorte kan de kans op gehoorverlies reduceren en 

daarmee van groot maatschappelijk belang zijn. (dit proefschrift) 

 

 Patiënten hebben enkel baat bij nieuwe wetenschappelijke bewijsvoering wanneer deze 

vertaald wordt in een afgewogen klinisch besluit.  

 

 De invoering van de neonatale gehoorscreening is 'a small step for a man, but a giant leap for 

mankind’ bij de vroegtijdige onderkenning van permanent gehoorverlies op kinderleeftijd.   

 

 Hoewel de kosteneffectiviteit van diverse gehoorhulpmiddelen meer dan eens is bewezen (in 

voornamelijk ontwikkelde landen), blijven de kosten van aanschaf en onderhoud buitensporig 

hoog voor potentiële gebruikers in landen met een laag of midden inkomen. (WHO, 2014) 

 

 Open erkennen van onwetendheid behoort evengoed tot de taak der wetenschap als het 

verkondigen van de verworven kennis. (Moritz Lazarus) 

 

 Succesvolle mensen stellen betere vragen. En als resultaat daarvan krijgen ze betere 

antwoorden. (Anthony Robbins) 

 

 Moeders zijn een wetenschappelijk experiment om te onderzoeken of slaap inderdaad een 

cruciaal onderdeel van het leven is.  
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