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Appendix: Laryngostroboscopic rating form - Explanation of
scales

Laryngeal appearance
1 Larynx/pharynx ratio (three-point scale): 1 = large, 2 = normal, 3 = small.
2 Epiglottal shape (five-point scale): 1 = large, 2 = normal, 3 = small, 4 =

omega shaped, 5 = deviant (other) shaped.
3 Asymmetry arytenoid region (four-point scale): 1 = severe asymmetry, 2 =

asymmetry, 3 = slight asymmetry, 4 = no asymmetry.
Compensatory adjustments (four-point scale): 1 = clearly visible, 2 = visible, 3
= almost absent, 4 = not visible.

Vocal fold appearance  (five-point scales)
1 Thickness: 1 = thin, 5 = thick
2 Width: 1 = small, 5 = broad
3 Length: 1 = short, 5 = long
4 Elasticity: 1 = slack, 5 = tense

Glottal functioning
1 Amplitudes (four-point scale): 1 = large, 2 = normal, 3 = small, 4 = not

visible
2 Vertical, horizontal and lateral phase differences (two-point scales): 0 =

not visible, 1 = visible
3 Duration of closure (four-point scale): 1 = normal, 2 = shortened, 3 = short,

4 = no closure
4 Closure type (after Södersten, ref  29 Chapter 2), two main categories (see
Figure 1, Chapter 2).

Category I (six-point scale): 1 = complete closure, 2 = incomplete closure in
the cartilaginous part, 3 = triangular incomplete closure anterior to the vocal
processes, 4 = triangular incomplete closure of the posterior thirds of the
folds, 5 = incomplete closure of the posterior two thirds of the folds, 6 =
incomplete closure all along the folds.
Category II (four-point scale): A = spindle-shaped incomplete closure,
closure at the vocal processes, B = spindle-shaped incomplete closure at the
posterior thirds of the folds, closure at the vocal processes, C = spindle-
shaped incomplete closure at the anterior third of the folds, closure at the
vocal processes, D = spindle-shaped incomplete closure at the posterior and
the anterior thirds of the folds, closure at the vocal processes and at the
middle of the membranous portion.

5 Percentage of closure (a figure has to be given): an estimation of the
relative length of the closed portion of the glottis in the most closed phase,
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0% = no closure, 100% = complete closure.
6 Location of chink (three-point scale): 1 = membranous, 2 = cartilaginous, 3

= not visible.
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Dankwoord

Na jaren hard weken is het beoogde resultaat dan toch bereikt: het
proefschrift is daar! Velen hebben een bijdrage geleverd in de totstandkoming
van het “boekje”. Op het gevaar af enkelen te vergeten, wil ik een aantal
mensen met name bedanken voor hun inspanningen.

Prof. dr. H.K. Schutte, beste Harm. Je wist me in een eerste bezoek enthousiast te krijgen
voor stemonderzoek en ik ben dat enthousiasme nimmer kwijt geraakt. Ziehier het resultaat van
jaren onderzoekswerk en van onze gezamenlijke inspanningen. Met veel waardering en
dankbaarheid denk ik terug aan onze werkzaamheden. Heel veel dank voor alles wat je me hebt
bijgebracht.

D.G. Miller, beste Don. De eerste schreden van het wetenschappelijke schrijverspad konden
mede door jouw routebeschrijvingen worden gezet. Daarnaast nam je ook nog plaats in de
bezemwagen en zorgde na afdoende mentale ravitaillering voor een frisse nieuwe start. Dit
proefschrift zou zonder jouw steun niet zijn verschenen. Ik ben je dan ook veel dank
verschuldigd.

Prof. dr. F.W.J. Albers. Gegeven de omstandigheden ben ik u dankbaar voor het feit dat u als
promotor wilde fungeren en de afronding van het proefschrift wilde begeleiden.

Prof. dr. ir. H.P. Wit, beste Hero. Verzot als je bent op emissies zorgde ik regelmatig voor
nieuwe varianten in de vorm van theoretische vraagstukken. Jouw antwoorden en praktische
oplossingen gaven me nieuwe mogelijkheden door te gaan met het onderzoek. Dank voor al je
inspanningen.

Prof. dr. P.H. Dejonckere, prof. dr. J.L.N. Roodenburg, prof. dr. F. Zwarts. Dank voor het
feit dat u zitting heeft genomen in de promotiecommissie.

Prof. dr. J.M. Minderhoud. Door uw inzet jaren geleden kon ik als uitvoerder van het
onderzoeksproject starten. Nogmaals mijn dank daarvoor.

Dr. H.F.M. Peters, beste Herman. Als medebegeleider hebben we menigmaal constructief
overleg gehad, waarvoor dank.

Prof. dr. L. Boves en dr. ir. B. Cranen, beste Loe en Bert. Op fundamenteel wetenschappelijk
gebied kon ik te allen tijde met jullie opbouwend van gedachte wisselen, daarbij fungeerden jullie
als direct oproepbare “achterwachten”. Ik heb de samenwerking in de afgelopen jaren zeer
gewaardeerd.

Alle ruim tweehonderd proefpersonen persoonlijk bedanken voert te ver. Hierbij wil ik allen
heel hartelijk danken voor hun deelname.

Ch. Verhoog, E. Micka, L. Bors, R. De Vries en J. Dijkstra worden met name bedankt voor
het leggen van de contacten met de proefpersonen.

Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer en M. Reinen Peters wil ik bedanken voor de geboden
mogelijkheid een jury voor het perceptieve experiment te formeren.
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Prof. J.S. Perkell, Ph.D., E.B. Holmberg, Ph.D., R.E. Hillman, Ph.D., prof. K. Stevens,
Ph.D. and J. Wozniak. My stay at the Speech Group, R.L.E., M.I.T. has had a significant
influence on my scientific education. Discussions with members of your group gave inspiration
for a further progress of the research project. I would like to thank you all for your hospitality
and for offering me the possibility to perform an experiment on vocal modes at your lab.

B. and H. Heesch, dear Barbara and Harry. Your hospitality made my stay at Boston
unforgettable, our friendship will last forever.

Drs. G.L.J. Nieboer, beste George. Ik heb dankbaar gebruik kunnen maken van jouw kennis
bij het opzetten van enkele van de diverse onderzoeksprotocollen.

Dr. R. van den Brink en drs. R. Meijer, beste Rob en Rinze. Dank voor jullie statistische
adviezen. Uit de diverse hoofdstukken blijkt wel hoe belangrijk de statistiek voor de verwerking
en presentatie van de resultaten is geweest.

J . Meijer, beste Jorien. Jouw afstudeeronderzoek heeft de basis gelegd voor een van de
hoofdstukken. Met veel plezier denk ik terug aan onze samenwerking.

Drs. G. de Jong en drs. A. Reichenbach, beste Gea en Anthonie. Door jullie inzet en ijverige
computerwerk kreeg ik een instrument aangereikt, waar ik alle data op plezierige wijze in kwijt
kon. Hiermee werd het fundament gelegd voor verdere verwerking van de gegevens. Het
enthousiasme waarmee het een en ander voor elkaar werd gekregen heb ik zeer gewaardeerd.

Drs. G.A. Sulter, beste Geert. Je bereidheid om op wisselende, ongebruikelijke en
onregelmatige tijden te assisteren bij de vergaring en invoering van de gegevens vond ik
geweldig. Ik had bij de aanstelling geen betere keuze kunnen maken. Ik hoop dat we in de
toekomst nog eens een vervolg kunnen geven aan onze gezamenlijke onderzoeksinspanningen.

Ing. J.H. van Dijk en F. Leemhuis, beste Jan en Frits. Dank voor de geboden technische
bijstand.

Ing. F. de Haan en G. Hasselman, beste Frank en Gijs. Mede door jullie programmeerwerk
konden fysiologische signalen en fonetogrammen nader geanalyseerd worden.

Lieve Willy. Je wilde niet voor in het proefschrift worden genoemd. Dat weerspiegelt je
bescheidenheid, want indirect heb je ook een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van
het proefschrift. De laatste maanden moest zelfs de “heilige” zaterdag eraan geloven. Ik hoop met
de afronding van het proefschrift meer tijd te hebben voor onze vruchtbare relatie.

Lieve Heit en Mem. Met recht ben ik trots op jullie. De mogelijkheid te kunnen studeren,
alsmede de niet aflatende belangstelling en stimulering hebben ervoor gezorgd, dat wederom een
langdurige studie met een promotie kan worden afgesloten

Last, but not least de paranimfen dr. R.F.E. Wolf en drs. S.J. Ham, beste Rienhart en John.
Jaren geleden kondigden jullie reeds aan in de markt te zijn als “paraneef” voor begeleiding van
jullie oom in het Academiegebouw. Ik ben jullie zeer dankbaar dat jullie de daad bij het woord
hebt willen voegen.


