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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift:
PEPPER: Persistent Ear Problems, Providing Evidence for Referral

1. Het zakken voor de screening van het gehoor op de leeftijd van negen maanden, zoals
uitgevoerd tot en met 2005, verhoogde statistisch significant de kans op een behandeling met
trommelvlies buisjes. (Dit proefschrift)
2. Het aantal kinderen dat behandeld wordt met trommelvlies buisjes is in Nederland toegenomen
nadat de gehoor screening op de leeftijd van negen maanden is vervangen door de neonatale
gehoorscreening. Aangezien de incidentie van otitis media niet veranderd lijkt te zijn, zou dit
kunnen wijzen op overbehandeling. Een case-finding instrument is derhalve noodzakelijk. (Dit
proefschrift)
3. De items ‘verkoudheid klachten’, ‘crèche met >4 kinderen’, ‘broertjes/zusjes’, ‘verstopte neus’
en ‘mannelijk geslacht’ zijn onafhankelijk van elkaar voorspellend voor chronische otitis mediagerelateerde slechthorendheid bij kinderen tussen 9 en 21 maanden. (Dit proefschrift)
4. Het ontwikkelde score formulier, waarbij gebruik wordt gemaakt van risico factoren voor otitis
media, is effectief in het voorspellen van welke kinderen behandeld worden met buisjes. (Dit
proefschrift)
5. Ook kinderen met otitis media leren lopen met vallen en opstaan, zij vallen alleen vaker.
(Casselbrant et al. Balance and otitis media with effusion Int J Audiol 2008)
6. Ouders merken slechthorendheid slecht op bij hun kinderen, en menig kind met otitis media
wordt er van beschuldigd dat het Oost-Indisch doof is.
7. Het is al langere tijd bekend dat rode peper effectief is voor aspecifieke rhinitis, nu heeft
PEP(P)ER ook een rol in otitis media.
8. Het EPD (elektronisch patiënten dossier) is een uitkomst, jammer dat een typecursus niet in de
opleiding Geneeskunde is opgenomen.
9. Live is a journey, not a destination; so enjoy the trip. (Ralph Waldo Emerson)
10. Sailing: "The fine art of getting wet and becoming ill, while going nowhere slowly at great
expense." (Henry Beard and Roy Mckie)
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