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Stellingen

Behorende bij het proefschrift:

Hands-free Voice Restoration: Clinical aspects of the development of a hands-
free speech valve and its fi xation for laryngectomy patients

Door Tjouwke van Kalkeren

1.  Kennis van de daadwerkelijke peristomale geometrie is onmisbaar voor het ontwerpen 
van een stomahulpmiddel. (dit proefschrift)

2.  Het peroperatief klieven van de musculus sternocleidomastoideus bij een totale 
laryngectomie resulteert niet in een gegarandeerd ondieper tracheostoma. (dit 
proefschrift)

3.  Een hulpmiddel moet aangepast worden aan de anatomie van de patiënt en niet 
andersom. (dit proefschrift)

4.  Alle tweedimensionale tracheostoma-pleisters zijn ongeschikt voor de 
driedimensionaal gevormde hals. (dit proefschrift)

5.  De mogelijkheid tot een fl uisterstem (vox parva) bij de iValve is het gevolg van 
serendipiteit. (dit proefschrift)

6.  Het is bewezen dat de kwaliteit van huidlijm niet altijd bewezen is. (dit proefschrift)

7.  “Hora fi nita” is niet alleen beter Latijn dan “Hora est”, het klinkt met een Groningse 
tongval ook nog eens beter.

8. De a van arts staat voor administratie.

9. Een tijdelijke oplossing is vaak het meest permanent.

10.  Er zijn twee categorieën mensen in deze wereld: zij die incomplete data kunnen 
extrapoleren.

11.  Het met plezier in elkaar zetten van een Ikea kast is essentieel voor iemand die een 
chirurgisch vak overweegt.

12.  “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” - Steve Jobs
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