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Bij het onderzoek naar de frekwentiespecificiteit van methoden ter bepaling van de 

gehoordrempel. is de selectie van de patiemen van doorslaggevend belang. 

II 

De langdurige controverse betreffende de frekwentiespecificiteit van de toonpuls

methode was te voorkomen geweest wanneer voor- en tegenstanders elkaars waarne

ming au serieux hadden genomen en niet elkaars meningen. 

UI 

Het "virtual trigger point" van de toonpuls is te bepalen door middel van het 

vergelijken van de latentietijd van de hersenstamdrempels van de toonpulsmethode 

en de maskeermethode. 

IV 

Door de sterke afname van het aantal adenotonsillectomieen op de kinderleeftijd valt 

een toename te verwachten van het aamal mensen dat op volwassen leeftijd snurkt. 

v 
Oorschelp-chirurgie is een onderdeel van de Keel- Neus- en Oorheelkunde dat in de 

opleiding meer aandacht verdient. gezien het grate aantal perifere KNO-artsen. dat 

zich bier mee bezig houdt. 

VI 

Bij bet prothetiseren van slechthorenden wordt te veel de nadruk gelegd op het 

aanpassen van het hoonoestel aan de slechthorende en te weinig op de noodzakelijke 

aanpassing van de slechthorende aan het hoortoestel. 

VII 

Keel- Neus- en Oorheelkunde bij kinderen verschilt op een aantal essentii!le punten 

van Keel- Neus- en Oorheelk"lmde bij volwassenen. Het stichten van specifieke 

Kinder-KNO-heelkundige klinieken als onderdeel van een Kinderziekenhuis voor top

referentie-zorg. onderzoek en onderwijs. verdient daarom aanbeveling. 



VUI 

Klinische besliskunde dient als basisvak in de studie geneeskunde onderwezen te 

worden. 

IX 

Het doorvoeren in academische ziekenhuizen van arbeidsduurverkorting voor arts

assistemen en niet voor stafleden veroorzaakt een tweedeling. die in de tOekomst tot 

problernen aanleiding zal geven. 

X 

Het niet volledig compenseren van taken. die in het kader van de 

Medezeggenschapsraad moeten worden verricht, dreigt de functie van deze raad 

verloren te doen gaan. 

XI 

Zeals medici zich soms verschuilen achter hun voor leken onbegrijpelijke potjeslatijn, 

verschuilen computerprogrammeurs zich achter hun voor leken al even 

onbegrijpelijke computertaal C. 

xu 
De kracht van een popmusicus schuilt in de noten die niet worden gespeeld. 


