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Stellingen behorende bij het proefschrift

Trismus secondary to
head and neck cancer
Risk factors and exercise therapy

1. Wanneer hoofd-halskankerpatiënten geen gebitsprothese kunnen dragen heeft  
 dit een negatieve invloed op het functioneren van het kauwstelsel 
 (dit proefschrift).

2. Veel risicofactoren voor trismus bij hoofd-halskankerpatienten zijn niet te   
 beïnvloeden (dit proefschrift). 

3. Om trismus bij hoofd-halskankerpatiënten te kunnen voorspellen, is frequente  
 meting van mondopening nodig (dit proefschrift). 

4. Oefentherapie ter preventie of behandeling van trismus bij    
 hoofd-halskankerpatiënten is niet altijd effectief (dit proefschrift).

5. Bij hoofd-halskankerpatiënten lijkt er soms een discrepantie te bestaan tussen de  
 wens tot een grotere mondopening en hun inspanningen hiervoor (dit proefschrift).

6. Na dit proefschrift weten we nog steeds niet welke oefentherapie moet worden  
 gekozen bij de behandeling van trismus bij hoofd-halskankerpatiënten 
 (dit proefschrift).

7. Het schrijven van een proefschrift beïnvloedt het lezen.

8. Wanneer je hard werkt, mag je (echt) lekkere koffie drinken.

9. Kan niet bestaat niet.

10. Stellingen zijn discutabel. 

Jolanda I. Kamstra, 9 november 2016


