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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Automatedd Auditory Brainstem Response Hearing Screening 

inn NICU Graduates. 

1)) Neonatale gehoorscreening met behulp van de geautomatiseerde auditory 
brainstemm response methode (AABR) is goed, veilig en betrouwbaar toe te passen 
opp een neonatale intensive care afdeling (dit proefschrift) 

2)) AABR gehoorscreening kan doelmatig worden uitgevoerd vanaf een gecorrigeerde 
zwangerschapsduurr van 30 weken, (dit proefschrift) 

3)) Met behulp van het AABR gehoorscreeningsprogramma voor een at risk populatie 
inn de NICU's is het mogelijk om bilateraal gehoorverlies voor de leeftijd van 3 
maandenn op te sporen, (dit proefschrift) 

4)) De prevalentie van aangeboren bilateraal gehoorverlies bij kinderen behandeld op 
eenn NICU in Nederland bedraagt 1,9%. (dit proefschrift) 

5)) Het neurale substraat van cognitieve stoornissen bij zeer vroeggeboren kinderen is 
mogelijkk te vinden in een verminderde uitgroei van het corticale hersenoppervlak 
enn een verminderde ontwikkeling van de complexiteit van de cortex, en kan zijn 
ontstaann ten gevolge van deficiënties opgedaan gedurende kritische periodes van 
dee hersenontwikkeling. 
[Reducedd development of cerebral cortex in extremely preterm infants. Ajayi-Obe M, 
Saeedd N, Cowan FJ, Rutherford MA, Edwards AD. Lancet 2000 (356), 1162-1163] 

6)) Het gestamp van een olifant is van verre te horen. 
[Seismicc properties of Asian elephant vocalizations and locomotion. O'Connell-Rodwell 
CE,, Arnason BT, Harte LA. J Acoust Soc Am 2000;108(6):3066-72] 

7)) De stelling: "Schrijven gaat gepaard met de angst een zucht neer te schrijven 
terwijll je denkt de waarheid te noteren" (Henry Beyle, 1783-1842) is ook in de 21e 

eeuww nog actueel. 

8)) Een vredessoldaat komt laat. 

9)) Op het grensvlak van geneeskundige interventie kan een handeling als 
behandelingg of soms als mishandeling worden getypeerd. De verantwoording voor 
hett starten of continueren van een behandeling op dit grensvlak wordt, in 
tegenstellingg tot het staken van een behandeling, onvoldoende tussen de medicus 
enn de politicus gedeeld. 

10)) Arbeidstijdbescherming dient voor alle werknemers, inclusief medisch specialisten 
tee gelden. 

11)) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 164,165,166, 12234,12235,12236,... 
...3434343436,, 3434343437, 3434343438 
Kinderenn hebben gelijk, je kan zo niet altijd doorgaan. 




