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standard exerCises

instructions standard rehabilitation
A. Stretch exercises 

Practice 3 times a day.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

                              

 

1.  

a. Open the jaw as far as possible.

b. Keep open in this position for 30 

seconds (if necessary with the use of 

tongue depressors).

c. slowly close the mouth.

2. 

a. Move the jaw as far as possible to 

the right (stretch but not painful).

b. Keep in this position for 30  

seconds.

c. relax.

3. 

a. Move the jaw as far as possible to 

the left (stretch but not painful).

b. Keep in this position for 30  

seconds.

c. relax.

4.  

a. Make a circular movement with the 

jaw (stretch but not painful).

b. relax after completing one circle.
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Alternative 

 

 

repeat every exercise session (a1 – a5)  

three times. 
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Alternative 

 

 

repeat every exercise session (b1 – b3) five times.

5. 

a. Gargle with tongue pulled back  

(as far as possible).

b. Keep on gargling for 10 seconds.

c. relax.
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Alternative 

 

 

B. Strength exercises

2. 

a. Stick out your tongue slightly.

Alt: Hold the tongue between the 

teeth (or fingers).

b. Swallow with the tongue stuck out 

or held between the teeth/fingers.

3. 

a. Inhale and tightly hold your breath. 

b. Bear down.

c. Keep holding your breath and 

bearing down as you swallow.

d. Cough when you are finished.

1. 

a. Bite forcefully on teeth.

b. Tense the tongue,  

and neck muscles.

c. Swallow.
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experimental exercises
Instructions TheraBite® rehabilitation

Write down the maximal mouth opening, every week (p.t.o.).

 A. Stretch exercises3

Practice 3 times a day.
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repeat every exercise session (A1 – A4) three times.

• relax and take the TheraBite® out of your mouth

3reproduced with permission of Atos Medical AB, Hörby, Sweden.

1. 
a. Hold the TheraBite® in the hand most 
comfortable for you.
b. relax and open your mouth 
c. Place the mouthpieces between your 
upper and lower teeth, inside your lips.

2. 

a. Open the mouth (gently and slowly) as 

far as possible (stretch but not painful).

3. 

a. Hold the maximum mouth opening for 

30 seconds.

4. 

a. Close the mouth gently and slowly, 

but hold a little bit of resistance. 

b. rest and repeat as instructed.
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B. Strength exercises
 

 

 

 

 

 

repeat every exercise session (B1 – B2) ten times (swallow 10 times with the TheraBite® in the 

mouth).

• relax and take the TheraBite® out of your mouth

1. 

a. Turn the fine Adjustment Knob till 

the Lever is at 50% of the maximum 

mouth opening as instructed by your 

clinician. 

2. 
a. Place the mouthpieces between your 
teeth. 
b. Slowly squeeze the Lever to the 50% 
border. 
c. Swallow with the mouthpieces open 
(you feel some resistance, but do not bite 
on the mouthpieces) and put your tongue 
as far as possible up and forwards.
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vragenlijsten

a. vragenlijst behorende bij de logopedische oefeningen

a. sociodemografische gegevens (bij follow-up alleen vr. 1, 1a en 1b invullen)

1. Statusnummer:

1a. Vragenlijst ingevuld:   1= door onderzoeker 5= weigert

      2= door patiënt zelf 6= protocol violation

      3= overleden  7= te ziek

      4= recidief + uitgebreid OK9= missing

1b. datum interview dag    maand    jaar    

2. Geboortedatum:  dag    maand    jaar    

3. Geslacht:

 1= vrouw  2= man

4. Begin van de tumorbehandeling:

 dag    maand    jaar                   

5. Lokalisatie tumor:

6. Stadium:

7. Behandeling:

 1= TheraBite oefeningen

 2= Logopedische oefeningen

8.  Hoe is uw woonsituatie?

 1= alleenwonend

 2= wonend met echtgenoot of partner

 3= wonend met kind(eren)

 4= wonend met andere familie

 5= wonend met anderen die geen familie zijn

 6= verzorgingshuis / verpleeghuis

 7= “Leger des Heils” e.d.
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9. Wat is uw hoogst bereikte opleidingsniveau?

 1= lagere school    4= HBO of universiteit

 2= ulo/mulo,huishoudschool,VMBO/MAVO 5= MBO

 3= Havo of VWO/gymnasium  6= HBS

      

10. Werkt u?

 1= ja, volledig   2= ja, parttime 

 3= werkeloos   4= WAO c.q. afgekeurd

 5= is gepensioneerd/VUT  6= nee, gestopt wegens behandeling/  

           ziekte 

b. klachten gedurende de afgelopen week

I. reuk, smaak (EOrTC 43,44) 

1. Hoe is uw reuk?

 1= slecht   2= matig

 3= goed    4= uitstekend  6= weet ik niet

1a. Is uw reuk sinds de behandeling anders?

 1= veel slechter   2= iets slechter

 3= gelijk    4= iets beter

 5= veel beter   8= n.v.t.

 

2. Hoe is uw smaak?

 1= slecht   2= matig

 3= goed    4= uitstekend

 6= weet ik niet

2a. Is uw smaak sinds de behandeling anders?

 1= veel slechter   2= iets slechter

 3= gelijk    4= iets beter

 5= veel beter   8= n.v.t.

II. Mondopening, Dieet, Slikken, Kauwen (EOrTC 35-38, 41, 42, 63)

3. Heeft u uw eigen tanden?

 1= ja    2= ja, gedeeltelijk

 3= nee, ik draag een kunstgebit 4= nee, ik draag ook geen kunstgebit
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3a. Hoe vaak poetst / verzorgt u uw tanden / kunstgebit?

 1= meerdere malen per dag 2= een maal per dag

 3= minder dan een maal per dag 4= helemaal niet

4 Hoe ervaart u uw maximale mondopening?

 1= normaal   2= iets verminderd

 3= sterk verminderd  4= ik kan mijn mond niet openen

5. Hoe is uw dieet?

 1= ik eet vast voedsel

 2= ik eet alleen zacht (gemalen) voedsel

 3= ik eet alleen vloeibaar voedsel

 4= ik heb sonde voeding (ga door naar vraag 16)

 5= combinatie sonde voeding + zacht/vloeibaar voedsel

6. Heeft u last met eten, door een beperkte mondopening?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

6a. Heeft u last met spreken, door een beperkte mondopening?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

7. Heeft u problemen met het kauwen van voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

8. Heeft u problemen bij het transport in de mond van vast voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

9. Heeft u problemen bij het transport in de mond van zacht/gemalen voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

10. Heeft u problemen bij het transport in de mond van vloeibaar voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg
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11. Heeft u problemen bij het doorslikken van vast voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

12. Heeft u problemen bij het doorslikken van zacht/gemalen voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

 

13. Heeft u problemen bij het doorslikken van vloeibaar voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

14. Moet u vaker slikken om alles weg te krijgen?

 1= ja    2= nee

  

15. Moet u bij het eten drinken, om het eten weg te krijgen?

 1= ja    2= nee

 

16. Heeft u een normale hoeveelheid speeksel? 

 1= veel minder    2= iets minder

 3= gelijk    4= iets meer   

 5= veel meer

17. Kunt u uw speeksel binnen de mond houden zonder te kwijlen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel goed

III. Slaap (EOrTC 11)

18. Gebruikt u slaapmiddelen?

 1= ja    2= nee; ga door naar vraag 19

18a. Hoe vaak gebruikt u slaapmiddelen?

 2= 1 à 2 dagen p.w.  3= 3 à 4 dagen p.w.

 4= 5 of meer dagen p.w.

18b. Welk slaapmiddel gebruikt u?
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IV. Spraak 

19. Hoe vindt u dat u te verstaan bent?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

20. Hoe is het volume van uw stem?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

21. Hoe is de toonhoogte van uw stem?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

 

22. Hoe is het spreektempo?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

23. Bent u aan de telefoon te verstaan?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

24. Is uw stem net zo als hij vroeger was?

 1= ja    2= nee

 

25. Bent u soms zenuwachtig wanneer u in een groep mensen iets moet vertellen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

V. Sociale contacten Gedurende de laatste maand. (EOrTC 26, 27, 55-58)

26. Hoe vaak bent u de afgelopen maand bij familie of vrienden op bezoek geweest?

 1= iedere dag   2= een paar keer per week

 3= 1 keer in de week  4= 2 of 3 keer deze maand

 5= 1 keer deze maand  6= helemaal niet.

27. Hoe vaak zijn familie of vrienden bij u thuis op bezoek geweest?

 1= iedere dag   2= een paar keer per week

 3= 1 keer in de week  4= 2 of 3 keer deze maand

 5= 1 keer deze maand  6= helemaal niet
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28. Hoe vaak heeft u de laatste maand met vrienden of familie getelefoneerd?

 1= iedere dag   2= een paar keer per week

 3= 1 keer in de week  4= 2 of 3 keer per maand

 5= 1 keer per maand  6= helemaal niet

29. Hoe is de laatste tijd het contact met andere mensen?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

30. Voelt u zich in uw omgang met andere mensen geremd?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

31. Mijdt u vreemde mensen?

 1= nooit    2= soms

 3= vaak    4= altijd

VI. roken, Alcohol

32. rookt u?

 1= helemaal niet (ga naar vraag 34) 2= een beetje

 3= nogal    4= heel veel

 6= niet meer

33. Hoeveel sigaretten/sigaren rookt/rookte u per dag? aantal:

34. Drinkt u alcoholische dranken?

 1= helemaal niet (ga naar vraag 36) 2= een beetje

 3= nogal    4= heel veel

 6= niet meer

35. Hoeveel eenheden drinkt/dronk u per dag? aantal:   

VII. Werk

36. Werkt u?

 1= ja, volledig   2= ja, parttime 

 3= werkeloos   4= WAO c.q. afgekeurd

 5= is gepensioneerd/VUT  6= nee, gestopt wegens behandeling/ziekte
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VIII. Informatie VOOr DE BEHANDELING

37. Was u tevreden over de voorlichting en informatie die u voor de behandeling van uw  

 behandelend arts hebt gekregen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

38. Kon u met uw vragen bij uw behandelend arts terecht?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel goed

39. Was u tevreden over de informatie en uitleg die u rondom de behandeling van de  

 verpleegkundige hebt gekregen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

 

40. Heeft u iets gemist?

 1= ja (ga naar vraag 40a)  2= nee

40a. Indien ja, wat heeft u gemist?

IX. Informatie NA DE BEHANDELING 

41. Was u tevreden over de aanvullende informatie, begeleiding die u na de behandeling  

 van uw behandelend arts hebt gekregen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

 8= n.v.t.

41a. Indien niet, wat heeft u gemist?

X. Informatie Algemeen

42. Is/was het u duidelijk wat u na de behandeling kan/kon verwachten wat betreft uw  

 uiterlijk?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg
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43. Is/was het u duidelijk wat u na de behandeling kan/kon verwachten wat betreft de  

 functie van de mond en keel (slikken, kauwen, spreken)?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

44. Was u alleen bij het krijgen van de informatie?

 1= alleen   2= met partner

 3= met familielid   4= anders

45. Heeft u nog opmerkingen?

 1= ja (ga naar vraag 45a)  2= nee

45a.  Indien ja, wat wilt u nog opmerken?

xi. vragen over logoPedisChe oeFeningen (trial specifiek)

46. Heeft u iedere dag geoefend?

 1= ja (ga naar vraag 47)

 2= nee, ik heb helemaal niet geoefend

 6= nee, ik heb gemiddeld …….keer per week geoefend (ga naar vraag 47)

46a. Na hoeveel dagen bent u gestopt met oefenen?

 Aantal:

46b. Waarom bent u gestopt met oefenen?

46c. Bent u weer gaan oefenen nadat u gestopt was?

 1= ja

 2= nee (ga naar vraag 47)

46d. Na hoeveel dagen bent u weer gaan oefenen?

 Aantal:

47. Hoeveel dagen heeft u in totaal geoefend?

 Totaal:

48. Vindt u de oefeningen prettig of vervelend?

 1= erg vervelend   2= beetje vervelend

 3= noch vervelend, noch prettig

 4= beetje prettig   5= erg prettig



220

Appendix C

48a. Kunt u mij uitleggen waarom?

49. Na hoeveel dagen was u gewend aan de oefeningen?

 Aantal:

50. Heeft u baat bij de oefeningen?

 1= helemaal niet   2= beetje

 3= nogal    4= heel veel

50a. Na hoeveel dagen merkte u dat u er baat bij had, indien enige?

 Aantal:

51. Wat voor problemen had u aan het begin met de oefeningen, indien enige?

52. Wat is uw indruk van de oefeningen?

53. Zou u blijven oefenen, indien voorgeschreven door uw arts?

 1= ja    2= waarschijnlijk wel

 3= waarschijnlijk niet  4= nee

54. Opmerkingen:
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b. vragenlijst behorende bij de therabite groep

a. sociodemografische gegevens (bij follow-up alleen vr. 1, 1a en 1b invullen)

1. Statusnummer:

1a. Vragenlijst ingevuld: 

 1= door onderzoeker  5= weigert

 2= door patiënt zelf  6= protocol violation

 3= overleden   7= te ziek

 4= recidief + uitgebreid OK 9= missing

 

1b. datum interview dag    maand    jaar   

2. Geboortedatum: dag    maand    jaar   

3. Geslacht:

 1= vrouw   2= man

4. Begin van de tumorbehandeling:

 dag    maand    jaar   

5. Lokalisatie tumor:

6. Stadium:

7. Behandeling:

 1= TheraBite oefeningen

 2= Logopedische oefeningen

8. Hoe is uw woonsituatie?

 1= alleenwonend

 2= wonend met echtgenoot of partner

 3= wonend met kind(eren)

 4= wonend met andere familie

 5= wonend met anderen die geen familie zijn

 6= verzorgingshuis / verpleeghuis

 7= “Leger des Heils” e.d.
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11. Wat is uw hoogst bereikte opleidingsniveau?

 1= lagere school    4= HBO of universiteit

 2= ulo/mulo,huishoudschool,VMBO/MAVO 5= MBO

 3= Havo of VWO/gymnasium  6= HBS

 

12. Werkt u?

 1= ja, volledig   2= ja, parttime 

 3= werkeloos   4= WAO c.q. afgekeurd

 5= is gepensioneerd/VUT  6= nee, gestopt wegens behandeling/ziekte

b. klachten gedurende de afgelopen week

I. reuk, smaak (EOrTC 43,44) 

1. Hoe is uw reuk?

 1= slecht   2= matig

 3= goed    4= uitstekend

 6= weet ik niet

1a. Is uw reuk sinds de behandeling anders?

 1= veel slechter   2= iets slechter

 3= gelijk    4= iets beter

 5= veel beter   8= n.v.t.

 

2. Hoe is uw smaak?

 1= slecht   2= matig

 3= goed    4= uitstekend

 6= weet ik niet

2a. Is uw smaak sinds de behandeling anders?

 1= veel slechter   2= iets slechter

 3= gelijk    4= iets beter

 5= veel beter   8= n.v.t.

II. Mondopening, Dieet, Slikken, Kauwen (EOrTC 35-38, 41, 42, 63)

3. Heeft u uw eigen tanden?

 1= ja    2= ja, gedeeltelijk

 3= nee, ik draag een kunstgebit 4= nee, ik draag ook geen kunstgebit
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3a Hoe vaak poetst / verzorgt u uw tanden / kunstgebit?

 1= meerdere malen per dag 2= een maal per dag

 3= minder dan een maal per dag 4= helemaal niet

4. Hoe ervaart u uw maximale mondopening?

 1= normaal   2= iets verminderd

 3= sterk verminderd  4= ik kan mijn mond niet openen

5. Hoe is uw dieet?

 1= ik eet vast voedsel

 2= ik eet alleen zacht (gemalen) voedsel

 3= ik eet alleen vloeibaar voedsel

 4= ik heb sonde voeding (ga door naar vraag 16)

 5= combinatie sonde voeding + zacht/vloeibaar voedsel

6. Heeft u last met eten, door een beperkte mondopening?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

6a. Heeft u last met spreken, door een beperkte mondopening?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

7. Heeft u problemen met het kauwen van voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

8. Heeft u problemen bij het transport in de mond van vast voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

9. Heeft u problemen bij het transport in de mond van zacht/gemalen voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

10. Heeft u problemen bij het transport in de mond van vloeibaar voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg
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11. Heeft u problemen bij het doorslikken van vast voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

12. Heeft u problemen bij het doorslikken van zacht/gemalen voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

13. Heeft u problemen bij het doorslikken van vloeibaar voedsel?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

14. Moet u vaker slikken om alles weg te krijgen?

 1= ja    2= nee  

15. Moet u bij het eten drinken, om het eten weg te krijgen?

 1= ja    2= nee

  

16. Heeft u een normale hoeveelheid speeksel? 

 1= veel minder    2= iets minder

 3= gelijk    4= iets meer

 5= veel meer

17. Kunt u uw speeksel binnen de mond houden zonder te kwijlen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel goed

III. Slaap (EOrTC 11)

18. Gebruikt u slaapmiddelen?

 1= ja    2= nee (ga door naar vraag 19)

18a. Hoe vaak gebruikt u slaapmiddelen?

 2= 1 à 2 dagen p.w.  3= 3 à 4 dagen p.w.

 4= 5 of meer dagen p.w.

18b. Welk slaapmiddel gebruikt u?
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IV. Spraak 

19. Hoe vindt u dat u te verstaan bent?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

20. Hoe is het volume van uw stem?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

21. Hoe is de toonhoogte van uw stem?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

  

22. Hoe is het spreektempo?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

23. Bent u aan de telefoon te verstaan?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

24. Is uw stem net zo als hij vroeger was?

 1= ja    2= nee

 

25. Bent u soms zenuwachtig wanneer u in een groep mensen iets moet 

 vertellen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

V. Sociale contacten Gedurende de laatste maand. (EOrTC 26, 27, 55-58)

26. Hoe vaak bent u de afgelopen maand bij familie of vrienden op bezoek geweest?

 1= iedere dag   2= een paar keer per week

 3= 1 keer in de week  4= 2 of 3 keer deze maand

 5= 1 keer deze maand  6= helemaal niet.

27. Hoe vaak zijn familie of vrienden bij u thuis op bezoek geweest?

 1= iedere dag   2= een paar keer per week

 3= 1 keer in de week  4= 2 of 3 keer deze maand

 5= 1 keer deze maand  6= helemaal niet
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28. Hoe vaak heeft u de laatste maand met vrienden of familie getelefoneerd?

 1= iedere dag   2= een paar keer per week

 3= 1 keer in de week  4= 2 of 3 keer per maand

 5= 1 keer per maand  6= helemaal niet

29. Hoe is de laatste tijd het contact met andere mensen?

 1= slecht   2= matig

 3= redelijk   4= goed

30. Voelt u zich in uw omgang met andere mensen geremd?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

31. Mijdt u vreemde mensen?

 1= nooit    2= soms

 3= vaak    4= altijd

VI. roken, Alcohol

32. rookt u?

 1= helemaal niet (ga naar vraag 34) 2= een beetje

 3= nogal    4= heel veel

 6= niet meer

33. Hoeveel sigaretten/sigaren rookte/rookte u per dag? aantal:

34. Drinkt u alcoholische dranken?

 1= helemaal niet (ga naar vraag 36) 2= een beetje

 3= nogal    4= heel veel

 6= niet meer

35. Hoeveel eenheden drinkt/dronk u per dag? aantal:   

VII. Werk

36. Werkt u?

 1= ja, volledig   2= ja, parttime 

 3= werkeloos   4= WAO c.q. afgekeurd

 5= is gepensioneerd/VUT  6= nee, gestopt wegens behandeling/ziekte
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VIII. Informatie VOOr DE BEHANDELING

37. Was u tevreden over de voorlichting en informatie die u voor de behandeling van uw  

 behandelend arts hebt gekregen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

38. Kon u met uw vragen bij uw behandelend arts terecht?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel goed

39. Was u tevreden over de informatie en uitleg die u rondom de behandeling van de  

 verpleegkundige hebt gekregen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

 

40. Heeft u iets gemist?

 1= ja (ga naar vraag 40a)  2= nee

40a. Indien ja, wat heeft u gemist?

IX. Informatie NA DE BEHANDELING 

41. Was u tevreden over de aanvullende informatie, begeleiding die u na de behandeling  

 van uw behandelend arts hebt gekregen?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

 8= n.v.t. 

41a. Indien niet, wat heeft u gemist?

X. Informatie Algemeen

42. Is/was het u duidelijk wat u na de behandeling kan/kon verwachten wat betreft uw  

 uiterlijk?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg



228

Appendix C

43. Is/was het u duidelijk wat u na de behandeling kan/kon verwachten wat betreft de  

 functie van de mond en keel (slikken, kauwen, spreken)?

 1= helemaal niet   2= een beetje

 3= nogal    4= heel erg

44. Was u alleen bij het krijgen van de informatie?

 1= alleen   2= met partner

 3= met familielid   4= anders

45. Heeft u nog opmerkingen?

 1= ja (ga naar vraag 45a)  2= nee

45a. Indien ja, wat wilt u nog opmerken?

xi. vragen over de therabite (trial specifiek)

46. Heeft u de TheraBite iedere dag gebruikt?

 1= ja (ga naar vraag 47)

 2= nee.

 3= nee, ik heb de TheraBite gemiddeld ....keer per week gebruikt (ga naar vraag 47).

46a. Na hoeveel dagen bent u gestopt met de TheraBite?

 Aantal:

46b. Waarom bent u gestopt met de TheraBite?

46c. Bent u de TheraBite weer gaan gebruiken nadat u gestopt was?

 1= ja

 2= nee (ga naar vraag 47)

46d. Na hoeveel dagen bent u de TheraBite weer gaan gebruiken?

 Aantal:

47. Hoeveel dagen heeft u de TheraBite in totaal gebruikt?

 totaal:

48. Vindt u de TheraBite prettig of vervelend in het gebruik?

 1= erg vervelend   2= beetje vervelend

 3= noch vervelend, noch prettig 4= beetje prettig   

 5= erg prettig
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48a. Kunt u mij uitleggen waarom?

49. Na hoeveel dagen was u gewend aan het oefenen met de TheraBite?

 Aantal:

50. Heeft u baat bij de TheraBite?

 1= helemaal niet   2= beetje

 3= nogal    4= heel veel

50a. Na hoeveel dagen merkte u dat u er baat bij had, indien enige?

 Aantal:

51. Wat voor problemen had u aan het begin met de TheraBite, indien enige?

52. Wat is uw indruk van de TheraBite?

53. Zou u de TheraBite blijven gebruiken, indien voorgeschreven door uw arts?

 1= ja    2= waarschijnlijk wel

 3= waarschijnlijk niet  4= nee

54. Zou u de TheraBite blijven gebruiken indien het wel door uw arts werd voorgeschre 

 ven, maar niet vergoed?

 1= ja    2= waarschijnlijk wel

 3= waarschijnlijk niet  4= nee

55. Opmerkingen:
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study specific questionnaire

A. Socio-demographic data (12 questions)

B. Complaints over the last week

 a. Sense of smell (4 questions)

  1. What is your smell like?

   1 = bad   2 = fair

   3 = good  4 = excellent

  2. Has your sense of smell changed after treatment?

   1 = much worse  2 = slightly worse

   3 = the same  4 = a bit better

   5 = much better  6 = not applicable

  3. What is your taste like?

   1 = bad   2 = fair

   3 = good  4 = excellent

  4. Has your taste changed after treatment?

   1 = much worse  2 = slightly worse

   3 = the same  4 = a bit better

   5 = much better  6 = not applicable

 b. Diet, swallowing and chewing (17 questions)

  1. Do you still have your own teeth?

   1 = yes    2 = yes, partially

   3 = no, I have a prosthesis  4 = no, and I don’t wear a prosthesis

  2. How often do you clean your teeth?

   1 = a couple of times a day 2 = once a day

   3 = less than once a day  4 = not at all

  3. How do you experience your mouth opening?

   1 = normal   2 = a little bit limited

   3 = very limited   4 = I cannot open my mouth

  4. What is your diet like?

   1 = I eat solid food  2 = I only eat soft (minced) food

   3 = I only eat liquid food  4 = I only have tube feeding

   5 = combination soft diet and tube feeding
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study specific questionnaire

A. Socio-demographic data (12 questions)

B. Complaints over the last week

 a. Sense of smell (4 questions)

  1. What is your smell like?

   1 = bad   2 = fair

   3 = good  4 = excellent

  2. Has your sense of smell changed after treatment?

   1 = much worse  2 = slightly worse

   3 = the same  4 = a bit better

   5 = much better  6 = not applicable

  3. What is your taste like?

   1 = bad   2 = fair

   3 = good  4 = excellent

  4. Has your taste changed after treatment?

   1 = much worse  2 = slightly worse

   3 = the same  4 = a bit better

   5 = much better  6 = not applicable

 b. Diet, swallowing and chewing (17 questions)

  1. Do you still have your own teeth?

   1 = yes    2 = yes, partially

   3 = no, I have a prosthesis  4 = no, and I don’t wear a prosthesis

  2. How often do you clean your teeth?

   1 = a couple of times a day 2 = once a day

   3 = less than once a day  4 = not at all

  3. How do you experience your mouth opening?

   1 = normal   2 = a little bit limited

   3 = very limited   4 = I cannot open my mouth

  4. What is your diet like?

   1 = I eat solid food  2 = I only eat soft (minced) food

   3 = I only eat liquid food  4 = I only have tube feeding

   5 = combination soft diet and tube feeding

  

  5. Do you experience problems with eating, because of a limited  

   mouth opening?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  6. Do you experience problems with speech, because of a limited  

   mouth opening?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  7. Do you have problems with chewing your food?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  8. Do you have problems with moving solid food around in your   

   mouth?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite bad

  9. Do you have problems with moving soft/minced food around in your  

   mouth?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  10. Do you have problems with moving liquid food around in your  

   mouth?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  11. Do you have problems with swallowing solid food?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  12. Do you have problems with swallowing soft/minced food?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  13. Do you have problems with swallowing liquid food?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = quite a lot

  14. Do you have to swallow repeatedly to get rid of food?

   1 = yes   2 = no  

   3 = sometimes
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  15. Do you have to drink during a meal to ease food down?

   1 = yes   2 = no  

   3 = sometimes

  16. Do you have a normal amount of saliva (spit)?

   1 = much less  2 = a bit less

   3 = the same  4 = a bit more

   5 = much more

  17. Can you keep your saliva in the mouth without leakage?

   1 = not at all  2 = a bit

   3 = fairly well  4 = quite easily

 c. Social contacts (6 questions)

  1. How frequently did you visit family or friends over the last month?

   1 = every day  2 = a few times a week

   3 = once a week  4 = 2-3 times a week

   5 = once this month 6 = not at all

  2. How frequently did family or friends visit you?

   1 = every day  2 = a few times a week

   3 = once a week  4 = 2-3 times a week

   5 = once this month 6 = not at all

  3. How frequently did you phone family or friends over the last month?

   1 = every day  2 = a few times a week

   3 = once a week  4 = 2-3 times a week

   5 = once this month 6 = not at all

  4. How has your contact been with others, recently?

   1 = bad   2 = fair

   3 = reasonable  4 = good

  5. Do you feel compromised in your contact with others?

   1 = not at all  2 = a little

   3 = rather  4 = severely

  6. Do you avoid strangers?

   1 = never  2 = sometimes

    3= frequently  4 = always

 d. Voice and speech (6 questions)

  1. How do you rate your intelligibility?

   1 = poor   2 = moderate

   3 = reasonable  3 = good
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  2. How do you rate the volume of your voice?

   1 = poor   2 = moderate

   3 = reasonable  3 = good

  3. How do you rate the pitch of your voice?

   1 = poor   2 = moderate

   3 = reasonable  3 = good

  4. How do you rate your rate of speech?

   1 = poor   2 = moderate

   3 = reasonable  3 = good

  5. How do you rate your intelligibility over the phone?

   1 = poor   2 = moderate

   3 = reasonable  3 = good

  6. Is your voice as it used to be?
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Er leefden eens een koning en een koningin en die hadden maar één kind. Dat was de prins. De 

prins was erg verwend. Toen hij nog in de wieg lag, kreeg hij al een gouden rammelaar. Hij at 

van een gouden bordje en hij dronk uit een gouden bekertje. Al zijn speelgoed was van goud, 

en het werd steeds moeilijker om hem iets te geven, wat hij al niet had. En toen hij achttien jaar 

werd, had hij alles wat hij maar bedenken kon en het was allemaal van zuiver goud. Maar hij was 

toch jarig en er moest hem iets gegeven worden. De prins stond bij het raam, toen zijn ooms en 

tantes binnenkwamen. Zij hadden ieder een cadeautje in de hand, maar ze waren erg verlegen, 

want ze begrepen wel dat de prins het al had. De prins wikkelde het papiertje er af en geeuwde. 

“Dat heb ik al”, zei hij telkens en gooide het cadeautje het raam uit. 

Beneden op straat stonden de arme kinderen uit het land. Die vingen de cadeautjes op en 

holden er hard mee naar huis, want ze konden het best gebruiken.

Translation of a shortened version of the Dutch ‘de vijvervrouw’ by Godfried Bomans 

Once upon a time there lived a King and a Queen who had only 1 child. That child was the 

Prince. The Prince was very spoiled. When he was a little baby, he already received a golden 

rattle. He ate from a golden plate and drank from a golden cup. All his toys were made of gold, 

and it became increasingly difficult to give him something that he not already had. And when he 

became eighteen years old, he had everything he could think of and it was all of pure gold. But 

it was his birthday and they had to give him something. The Prince was standing at the window, 

when his uncles and aunts came. They all had a present in their hands, but they were very 

shy, because they knew the prince would have it already. The prince opened his presents and 

yawned. “I have it already,” he said and he threw the gifts out of the window. 

Under his window the poor children of the country were waiting. They caught the presents and 

ran home, because they could use it perfectly.




