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1. Recalcitrante chronische rhinosinusitis heeft een negatieve invloed op de 
kwaliteit van leven van patiënten, vergelijkbaar met ernstige chronische 
aandoeningen zoals COPD. 

 
2. Er is op dit moment geen wereldwijd geaccepteerde definitie van chronische 

rhinosinusitis.  
 

3. Koorts is geen symptoom van chronische rhinosinusitis. 
 

4. Osteitis te zien op een CT-scan van de bijholten, is geen verklaring voor 
aangezichtspijn, maar correleert meer met revisiechirurgie.  

 
5. Het spoelen van de neus met zoutoplossing is een belangrijke pijler in de 

behandeling van chronische rhinosinusitis.  
 

6. Tot op heden is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de 
behandeling van recalcitrante chronische rhinosinusitis met langdurige, laag 
gedoseerde macrolide antibiotica. 

 
7. In een geselecteerde groep patiënten met hardnekkige chronische 

rhinosinusitis, die onvoldoende reageert op optimale medicamenteuze 
behandeling en herhaalde endoscopische bijholtechirurgie, kan radicale 
bijholtechirurgie een effectieve behandeling zijn. 

 
8. Trials met positieve uitkomsten worden vaker en sneller gepubliceerd, dan 

onderzoek met negatieve bevindingen (Hopewell S. et al; eigen ervaring). 
 

9. Een expert is niet iemand die alle antwoorden weet, maar iemand die alle 
vragen weet. 

 
10. De moeilijkste stellingen zijn teleurstellingen. 

 
11. Het oefenen van de onafhankelijkheid van de ledematen tijdens drummen, 

komt van pas tijdens oor- en bijholtechirurgie.  
 

12. Als je in de bovenste helft wilt zitten, stel dan het gemiddelde als je 
minimum. 

 
13. Doorzettingsvermogen is te trainen: gewoon een kwestie van volhouden! 

 
14. If a picture tells more than a thousand words, then music tells more than a 

thousand pictures. 
 

15. When the going gets tough, the tough get going (Billy Ocean).  
 

16. De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. 
 

 


