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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Trismus in head and neck cancer patients

1. De meeste hoofd-halskanker patiënten ervaren een beperkte mond-
opening indien de mondopening kleiner is dan of gelijk is aan 35 
millimeter. (dit proefschrift)

2. Het ervaren van een beperkte mondopening wordt bij hoofd-
halskanker patiënten niet alleen bepaald door de grootte van de 
mondopening. (dit proefschrift)

3. Indien de tumor is gelokaliseerd in óf in de directe nabijheid van 
kauwspieren, is de kans op het ontwikkelen van trismus groot. (dit 
proefschrift)

4. Hoe uitgebreider de hoofd-halstumor en de behandeling daarvan, des 
te groter het risico op het ontwikkelen van trismus. (dit proefschrift)

5. De rapportage over een beperkte mondopening bij hoofd-halskanker 
patiënten is beperkt. (dit proefschrift)

6. De belasting voor de hoofd-halskanker patiënt tijdens oefentherapie 
voor trismus, staat niet in verhouding tot het effect van deze therapie. 
(dit proefschrift)

7. Oefentherapie voor trismus bij behandelde hoofd-halskanker patiën-
ten is maatwerk. (dit proefschrift)

8. Een behandelplan voor een patiënt met hoofd-halskanker is zonder 
inbreng van een tandarts- maxillofaciale prothetiek niet compleet.

9. Een multidisciplinaire aanpak in de behandeling van een patiënt met 
hoofd-halskanker geeft een optimaal resultaat. 

10. Formatteren is maximaal frustreren.

11. Beter een uitje frituren dan een appeltje schillen.

12. In the end, it’s not the years in your life that count.  
It’s the life in your years. (Abraham Lincoln)


