
STELLINGEN 

1. De gangbare (klinische) vestibula.ire testen, welke gebruik maken van laagfrequente stimuli, 
houden geen rekening met de hoogfrequente eigenschappen van het vestibulaire systeem. 

Dit proefschrift. 

2. Naast de gain is ook de latentie een belangrijke parameter in de functieanalyse van de vestibulo
oculaire reflex. 

Dit proefschrift. 

3. Bij personen met een divergent scheelzien en alternerende oogdominantie hoeft de fixatie van een 
doel aan het begin en einde van een saccade niet met hetzelfde oog te worden uitgevoerd. 

Van Leeuwen et aL, hl: Transactions 22nd meeting European Strabismological Association, 
Spiritus (ed.), Aeolus Press, Buren: 381-387, 1995. 

4. De helaas nogal eens gemiste diagnose benigne paroxysmale positie duizeligheid is een 
aandoening die gemakkelijk herkenbaar is en eenvoudig te behandelen. 

Semont et al., Adv Otorhinolaryngol, 42: 290-293, 1988. 
Pames and Price-Jones, Ann Otol Rhinol Laryngol, 102: 325-331, 1993. 

5. Het discussiepunt in welke mate de humane optokinetische responsies tijdens kanteling van het 
hoofd zijn gekoppeld aan de zwaartekracht (Gizzi et al.) of aan een driedimensionaal 
hoofdcoördinaten systeem (Fetter et al.), wordt mogelijk veroorzaakt door de verschillen in 
gebruikte optokinetische stimuli. 

Gizzi et al., Exp Brain Res, 99(2): 347-360, 1994 .. 
Fetter et al., Neurosci. Abs. 434.11, 1996. 

6. Zelfs in ervaren handen blijft chirurgische extirpatie van een acusticus neurinoom niet alleen een 
nerveuze, doch ook een zenuwslopende bezigheid. 

7. Het spelen van een partijtje squash streelt het oog, maar spaart het niet. 

8. Mensen die je te vriend moet houden zijn meestal niet je vrienden. 

9. Er bestaat een discrepantie tussen de wijze waarop de medicus practicus ter verantwoording wordt 
geroepen voor nalatigheden en de wijze waarop overbodige handelingen ongestraft kunnen 
plaatsvinden. 

10. Het is opvallend dat de op zichzelf gerechtvaardigde mondigheid van de patiënt zich meestal niet 
uit in kennis omtrent de eigen orale medicatie. 

11. De effici~ntie waannee sancties aan foutparkeerders worden opgelegd sinds particuliere bedrijven 
zich hierover ontfennen, doet wensen dat ook het vervolgen van andere criminelen wordt 
geprivatiseerd. 

12. De komst van de zogenaamde 'house-muziek' heeft er voor gezorgd, dat voor menigeen de 
generatiekloof eerder is gekomen dan venvacht. 
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