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Bachelorscriptie 
 
Abstract 
After a total laryngectomy it is no longer possible to speak by using the vocal 
cords. To enable laryngectomies to speak in a way that sounds as natural as 
possible, a Voice Producing Element (VPE) was developed. The VPE will be 
placed in the Groningen button, a tracheoesophageal shunt valve. Different types 
of VPEs have been created, but unfortunately not one of them was perfect. The 
biggest challenge in designing a VPE is getting it to produce frequencies that are 
sufficiently low, to make sure it produces the same frequencies as a normal 
human voice. In this project prototypes were fabricated to test different concepts. 
The test results showed that the frequencies were lower when a piece of foam, 
filled with water, was placed on the vibrating membrane and when the membrane 
was fixed in a specific angle. 
 
 

1. Analyse fase  
 

1.1. Inleiding 
 
Bij patiënten met een ernstige vorm van strottenhoofdkanker is het soms nodig 
het hele strottenhoofd te verwijderen. Het verwijderen van het strottenhoofd heet 
een laryngectomie. Voor de operatie komt lucht uit de luchtpijp, via de 
stembanden in het strottenhoofd, uiteindelijk bij de neus of mondholte terecht. 
Als de stembanden aangespannen worden, wordt de lucht in trilling gebracht. 
Deze lucht komt bij de mond terecht en met deze trillende lucht kunnen woorden 
gevormd worden, waardoor er gepraat kan worden, zie figuur 1a.  
 

 
Figuur 1: Sagitale doorsnede van het hoofd en halsgebied (a) voor laryngectomie en (b) na 
laryngectomie, met Groningen button.1 
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Bij gelaryngectomeerden gaat de luchtpijp 
niet meer over in het strottenhoofd, maar is 
de luchtpijp naar voren gebogen, en eindigt 
deze met een opening in de hals, zie figuur 
1b. Hierdoor kan er geen lucht uit de 
longen meer bij de mond komen. Sommige 
gelaryngectomeerden kunnen ‘praten’ door 
via hun mond of neus lucht binnen te 
krijgen. De slokdarm wordt dan in trilling 
gebracht en daarmee ook de lucht die 
erlangs stroomt. Ze praten dan dus door te 
boeren. Naast het feit dat praten door te  Figuur 2. Groningen button. 2 
boeren niet erg charmant klinkt, heeft deze  
manier van praten ook nog als nadeel dat de patiënt maar heel kort achter elkaar 
door kan praten, omdat de hoeveelheid lucht in de maag maar beperkt is, en er 
dus eerst nieuwe lucht in de maag moet komen voor de patiënt zijn zin af kan 
maken. Er zijn ook patiënten die met deze methode helemaal niet kunnen praten. 
Om het voor meer gelaryngectomeerden mogelijk te maken om te praten, is de 
Groningen button ontwikkeld, zie figuur 2. Deze wordt geplaatst tussen de 
luchtpijp en de slokdarm. De Groningen button is zo ontworpen dat er geen eten 
of drinken door de Groningen button van de slokdarm naar de luchtpijp kan 
komen, maar wel lucht van de luchtpijp naar de slokdarm. Door deze button is 
het voor meer gelaryngectomeerden mogelijk geworden om te praten, maar het 
blijft voor sommigen moeilijk om de lucht in trilling te brengen en soms lukt het 
niet om voldoende volume te produceren. Bovendien blijft op deze manier praten 
klinken als boeren. Ook is het niet mogelijk om met intonatie te praten, waardoor 
de patiënt emotieloos over kan komen op zijn omgeving. 
Om deze problemen op te lossen is een Voice Producing Element (VPE) nodig. 
Een VPE kan geplaatst worden in de Groningen button en moet ervoor zorgen 
dat de lucht in trilling wordt gebracht waardoor de patiënt zou kunnen praten. 
 
Er zijn al verschillende VPE’s ontwikkeld. Eén van de eerdere versies was een 
VPE met een enkele membraan, die aan één zijde los zat. Deze produceerde 
een goede frequentie, en voldoende volume. Maar deze VPE had als nadelen 
dat het membraan na verloop van tijd ging torderen, waardoor het geluid 
veranderde. Ook bleef het membraan na een tijdje aan de onderkant vastplakken 
door de vochtige omgeving waarin de VPE zich bevindt en maakte dan dus 
helemaal geen geluid meer.  
 
Om dit op te lossen werd de Double Membrane VPE ontwikkeld, waarbij de 
membranen vast zitten aan de zijkanten, zie Figuur 3. Dit voorkwam torderen en 
vastplakken, maar verhoogde de frequentie wel enorm. Het grootste probleem bij 
de VPE is nu om de frequentie laag genoeg te krijgen. Om de frequentie weer te 
verlagen werden er gewichtjes op de membranen geplakt. De frequentie is 
namelijk afhankelijk van de massa en de stijfheid van het membraan. Een grote 
massa en lage stijfheid zorgen voor een lage frequentie. De gewichtjes 
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verlaagden inderdaad ook wel de frequentie, 
maar zorgen wel voor nieuwe problemen. Het is 
alleen mogelijk om de VPE handmatig te maken, 
waardoor er veel onderlinge variatie tussen de 
VPE’s is. Bovendien is het risico voor de patiënt 
erg groot als de gewichtjes los gaan zitten en 
zorgen de metalen gewichtjes mogelijk voor  
een metaalachtig en robotachtig geluid.       Figuur 3. Double Membrane VPE. 2  
    

De meeste gelaryngectomeerden zijn mannen, toch wordt in dit project 
geprobeerd een VPE voor vrouwen te ontwikkelen. De “stem” van 
gelaryngectomeerden zonder VPE klinkt heel erg laag, dit is voor vrouwen een 
veel groter probleem dan voor mannen, omdat mannen normaal ook al een lage 
stem hebben. Het is waarschijnlijk wat makkelijker om een VPE voor vrouwen te 
maken, omdat de frequentie dan minder laag hoeft te zijn. Maar binnen het 
project wordt vooral gekeken naar manieren om de frequentie van een VPE te 
verlagen. Hierbij maakt dus eigenlijk niet uit of dit voor mannen of vrouwen 
ontwikkeld wordt, omdat het principe erachter hetzelfde blijft. Als het lukt om een 
VPE voor vrouwen te ontwikkelen is dat ook een stap vooruit in het ontwikkelen 
van een VPE voor mannen. 
 

1.2. Probleemstelling 
 
Probleemstellingen: 

1. Een stemprothese geeft snel een te hoog geluid voor een normale 
vrouwenstem. 

2. De stemprothese heeft een geluid met een vaste frequentie, waardoor er 
een prothesestem monotoon en emotieloos klinkt. 

3. De huidige prothese kan maar kort functioneren, door de vochtige 
omgeving waarin de prothese geplaatst wordt. 

4. De prothese met metalen gewichtjes zorgt voor een metaalachtig geluid, 
waardoor de patiënten een ‘robotachtige’ stem krijgen. 

5. De huidige prothese is alleen maar handmatig te maken, waardoor er veel 
variatie tussen de verschillende protheses zit, wat er voor zorgt dat de 
testen niet reproduceerbaar zijn. 
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1.3. Doelstelling 
 

1. Realiseer een oplossing die past bij de frequentie van een normale 
vrouwenstem. 

2. Zorg voor een oplossing die meerdere frequenties kan produceren, zodat 
er met intonatie gepraat kan worden. 

3. Zorg ervoor dat de oplossing lang kan blijven functioneren. Aangezien een 
Groningen button een maximale levensduur heeft van een half jaar tot een 
jaar, moet de oplossing ook zo lang kunnen blijven zitten. 

4. Realiseer een oplossing die geen metaalachtig geluid veroorzaakt. 
5. Zorg ervoor dat de oplossing in grote aantallen te maken is en 

reproduceerbaar te testen is.  
 

1.4. Ontwerpopdracht 
 
Realiseer een nieuwe stemvormende prothese voor gelaryngectomeerde 
vrouwen, die reproduceerbaar te maken, minstens een dag ongestoord werkt en 
intonatie mogelijk maakt. 
 

1.5. Programma van eisen en wensen 
 
Eisen 
 

1. De VPE moet een diameter hebben van maximaal 5 mm en een lengte 
van maximaal 10 mm, zodat deze te plaatsen is in een Groningen Button. 

2. Er mogen geen onderdelen loslaten van de VPE. 
3. De VPE mag niet makkelijk verstopt raken met slijm. 
4. De VPE moet bij verstopping makkelijk schoon te maken zijn. 
5. De VPE moet biocompatibel zijn. 
6. De VPE moet makkelijk te produceren zijn. 
7. De VPE moet reproduceerbaar te fabriceren zijn, dwz zonder significante 

onderlinge verschillen. 
8. De VPE moet in grote aantallen te produceren zijn. 
9. In de VPE mogen geen (metalen) gewichtjes zitten die voor metaalachtig 

geluid zorgen. 
10. De VPE moet minimaal een half jaar tot een jaar kunnen blijven zitten, net 

zo lang als de Groningen button. 
11. Als de VPE een jaar kan blijven zitten mag de VPE niet duurder zijn dan 

300 euro. 
12. De VPE moet een verbetering zijn ten opzichte van eerdere versies van 

stemprotheses, wat betreft intonatie, levensduur en/of toonhoogte. 
13. De VPE moet een intonatie mogelijk maken van ongeveer 50 %.  
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14. De VPE moet de juiste frequentie produceren voor vrouwen, dus 180-220 
Hz. 

15. De VPE moet voor voldoende volume kunnen zorgen, namelijk 60 tot 80 
decibel op een afstand van 0,3 m van de mond. 

16. De VPE moet werken bij luchtdrukken en luchtstroomsnelheden die door 
de patiënt te produceren zijn, dus een druk van 0,2-1,5 kPa en een 
luchtstroom van 45-350 ml/s. 

17. De VPE moet duidelijk praten, dus het vormen van woorden mogelijk 
maken. 

 
 
Wensen 
 

1. De VPE moet zo goedkoop mogelijk zijn. 
2. Het moet makkelijk zijn te leren praten met de prothese 
3. Het praten met de prothese moet zo min mogelijk inspanning kosten, dus 

werken zonder dat de patiënt er heel veel druk op moet zetten. 
4. De VPE moet bij voorkeur net zo lang kunnen blijven zitten als de 

Groningen button, dus een half jaar tot een jaar. 
 

1.6. Functieanalyse 
 
Hoofdfunctie: 
Luchtstroom omzetten in geluid. 
 
Deelfuncties: 
Informatie transporteren (van patiënt naar VPE). 
Informatie transformeren. 
Energie transporteren (van binnen het lichaam naar VPE). 
Energie transformeren (van mechanische energie naar geluid). 
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Bachelorproject 

 

2. Synthese fase I 
 

2.1. Functie schema 
 
 
Mechanische energie       Geluid 
 
    Transformeren  
 
 
Luchtdruk en luchtstroom in lichaam   buiten het lichaam 
 
                     Transporteren 
     

2.2. Ideeën 
 
Om ideeën te generen is een brainstormsessie geweest. De resultaten hiervan 
volgen hieronder. Na de brainstormsessie is bij sommige ideeën al een kort 
commentaar geschreven. 
 
Brainstorm 

• Ander materiaal dat een lage stijfheid heeft en een hoge massa 
• Lucht laten trillen door elastiekjes 
• Kijken naar muziekinstrumenten, bijvoorbeeld een riet bij bepaalde 

blaasinstrumenten 
• Buisje opvullen met vloeistof 

Vloeistof is moeilijk omdat het dan in een afgesloten ruimte moet worden 
geplaatst 

• Buisje opvullen met schuim 
Schuim weegt over het algemeen weinig, dus zal op zich waarschijnlijk te 
weinig massa toevoegen om de frequentie genoeg te verlagen 

• Buisje opvullen met een gel 
• Door dubbele membranen onder een hoek te zetten gaat de frequentie 

omlaag 
• Gewichtjes maken door een zacht materiaal te mengen met hele kleine 

stukjes van zwaar materiaal 
Is al geprobeerd, maar het materiaal werd niet zwaar genoeg 
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• Gewichtjes maken van zwaar polymeer 
Dan blijft het risico op het loslaten van de gewichtjes 

• Kleinere gewichtjes maken van een zwaarder materiaal met een dikkere 
laag coating, zodat metaalklinkende stem voorkomen wordt omdat de 
coating voor demping in het geluid van de botsende gewichtjes zorgt 
Opletten dat de gewichtjes wel goed vastgemaakt kunnen worden aan het 
membraan 

• Materiaal iets dikker maken, dat wordt het wat stijver maar ook wat 
zwaarder, om torderen te voorkomen 

• Membranen minder onder spanning zetten 
Misschien niet mogelijk, doordat de membranen dan al onder minimale 
spanning staan 

• Serie van snaren/rieten/elastiekjes die samen voor de goede frequenties 
zorgen 
Waarschijnlijk erg ingewikkeld om te maken 

• Meerdere membranen die voor verschillende frequenties zorgen 
• Schuim gevuld met gel op het membraan, zodat het beweeglijk blijft, maar 

wel grotere massa heeft 
• Eerdere versie VPE met losse membraan heeft een lagere frequentie 

doordat het membraan niet voor bewegen al onder spanning staat, 
proberen hierbij problemen van torderen en vastkleven van membraan op 
te lossen 

• Op achterste stukje van membraan zijkanten vastmaken om torderen 
tegen te gaan, maar wel op zo’n manier dat membraan nog wel vrij kan 
bewegen en de stijfheid niet of nauwelijks vergroot wordt, bijvoorbeeld met 
een klemmetje dat vrij omhoog en omlaag kan bewegen 
Moeilijk om te maken en risico op verstoppen van scharnier en 
beweegpunten 

• Losse membraan vastmaken aan staafje om torderen te voorkomen. 
Staafje aan beide zijden op plek gehouden door magneet, eventueel met 
een kooi eromheen zodat magneet niet door magnetische velden van 
buitenaf beïnvloed kunnen worden 
Moeilijk om te maken en risico op verstoppen van scharnier en 
beweegpunten 

• Zorgen dat de VPE schoon te blazen is, zodat het membraan niet meer 
vast blijft plakken 

• De prothese met enkele membraan ribbels maken om te voorkomen dat 
membraan vast blijft plakken (wel risico op ander geluid!)  en de 
achterkant vastmaken met een palletje om torderen te voorkomen 
(oppassen voor tikkend geluid) 

• Met ‘stokje’ ertussen, zodat de beide ronde dingetjes tegen de kant vast 
zitten 
‘Stokje’ moet erg goed vastgemaakt worden, mag niet loslaten. 
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• Luchtkanaaltjes onder het stemproducerende element langs, zodat de 
prothese automatisch schoongeblazen wordt, waardoor het membraan 
niet vast blijft plakken 
Kan zijn dat dit ervoor zorgt dat de frequentie verandert, of dat er niet 
meer genoeg volume geproduceerd kan worden 

• Klepje voor PVE zetten die wel makkelijk open gaat zodat de VPE niet 
verstopt kan gaan zitten 
Waarschijnlijk moeilijk een klepje te maken die helemaal niks doorlaat 
naast lucht 

• Nieuwe banden door andere spieren aan laten sturen 
Moeilijk, moet met operatie 

• Voorste deel breder maken voor betere stabiliteit 
• Membraan steviger maken met streepjes, grotere massa, evenveel 

stijfheid 
 

2.3. Pre-concepten 
 
Bij de brainstormsessie zijn er veel verschillende ideeën naar boven gekomen. 
Sommige hiervan zullen later misschien heel succesvol blijken, maar een aantal 
kunnen nu al weggestreept worden. Hieronder zijn de ideeën die op dit moment 
het best lijken wat verder uitgewerkt worden tot de pre-concepten.  
 

1. Buisje opvullen met gel, vloeistof of schuim op het membraan om de 
massa te verhogen.  

2. Een VPE maken waarbij het membraan gemaakt is van een materiaal met 
in verhouding een lagere stijfheid en hogere dichtheid dan het 
polyurethaan wat nu voor de Double Membrane VPE gebruikt wordt. 

3. Een VPE waarbij de membranen onder een hoek staan kan al de goede 
frequentie hebben zonder dat er extra massaverhogende elementen bij de 
VPE nodig zijn. 

4. Kleinere gewichtjes maken van een zwaarder materiaal, en daar dan een 
ruime laag overheen maken van bijvoorbeeld siliconen. 

5. De eerdere versie van de VPE met het losse membraan waarbij de 
frequentie al lager was zo aanpassen dat het membraan niet meer vast 
blijft plakken en niet meer tordeert. Misschien door het achterste stuk van 
het membraan vast te maken met een staafje dat op zijn plek wordt 
gehouden door magneten, maar die de bewegingsvrijheid van het 
membraan niet beperken. Als er magneetjes in de VPE worden geplaatst 
zal het misschien wel nodig zijn om op één of andere manier een kooi om 
de VPE heen te maken, omdat de VPE anders te veel van buiten af 
beïnvloed kan worden. Een andere manier is om het membraan vast te 
maken aan beide kanten aan een klemmetje dat vrij op en neer kan 
bewegen. 

6. Door middel van ribbels onder het membraan voorkomen dat het 
membraan eraan vast blijft plakken. 
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7. Luchtkanaaltjes in de VPE maken die onder de membranen door gaan 
zodat deze schoon geblazen worden.  

8. Het model van de VPE zo aanpassen dat daardoor de massa vergroot 
kan worden zonder de stijfheid te vergroten door membraan steviger te 
maken door het op bepaalde strepen dikker te maken.  

 

2.4. Pre-concept selectie 
 
Het eerste pre-concept zal verder uitgewerkt tot het eerste concept. Het tweede 
pre-concept zal nu niet als apart concept uitgewerkt worden, maar kan misschien 
later nog een nuttige aanvulling zijn om de frequentie nog meer te verlagen of de 
levensduur van de VPE te verlengen. Het derde pre-concept zal verder 
uitgewerkt worden tot het tweede concept, door een studie waarbij een 
computersimulatie is gemaakt lijkt dit pre-concept erg hoopvol. Het vierde pre-
concept zal niet verder uitgewerkt worden, omdat het maar relatief weinig 
voordeel heeft ten opzichte van de Double Membrane PVE, omdat er nog steeds 
een groot risico is als de gewichtjes loslaten, en het maken ervan zal niet 
makkelijker zijn. Het vijfde pre-concept zou waarschijnlijk te moeilijk te maken 
zijn, door de kleine afmetingen en ook te makkelijk verstopt raken door slijm uit 
de longen. Het zesde en zevende pre-concept vormen samen het derde concept, 
waarbij de luchtkanaaltjes worden gecombineerd met de ribbels in het materiaal 
onder het membraan. Het achtste pre-concept is al een keer geprobeerd te 
maken, maar bleek niet erg succesvol en zal daarom nu ook niet verder 
uitgewerkt worden. 
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3. Synthese fase II  
 

3.1. Detaillering 
 
Concept 1: Dubbele membraan onder hoek 
Door de membranen onder een hoek te zetten wordt in theorie de frequentie 
lager, zonder dat er gewichtjes voor nodig zijn. Bij computersimulaties3 van de 
Double Membrane VPE werd de hoek tussen het membraan en de middenas 
0,5;1,0 en 1,5 graden gemaakt. Hierdoor werden de frequenties verlaagd ten 
opzichte van de Double Membrane VPE die niet onder een hoek stond. Het 

meest werd de frequentie 
verlaagd bij een hoek van 0,5 
graden. De membranen worden 
onder een hoek gezet, door de 
vorm van de halve buisjes en het 
buisje eromheen en het plaatje 
ertussen, zoals te zien is in  

Figuur 4.Membraan onder hoek.             figuur 4.  
  
    
Concept 2: Enkele membraan met luchtgaatjes en ribbeltjes 
In het oude model met enkel 
membraan wordt het oppervlak 
onder het membraan veranderd. 
Zoals in figuur 5 te zien is, 
wordt het oppervlak onder het 
membraan geribbeld, zodat het 
membraan daar niet aan vast 
blijft plakken onder de vochtige 
omstandigheden. Ook worden 
op de plaats waar het 
membraan vastgeplakt is 
gaatjes gemaakt, zodat de lucht 
door de gaatjes in de ribbels kan    Figuur 5. Membraan met luchtgaatjes en ribbeltjes. 
stromen, om er voor te zorgen  
dat de ribbels niet verstopt gaan zitten. Dit heeft uiteraard ook invloed op de 
luchtstroom, misschien zou het zelfs het torderen kunnen voorkomen.  
 
 
Concept 3: Dubbele membraam verzwaren met schuim/ gel 
De Double Membrane VPE wordt aangepast. In plaats van de gewichtjes wordt 
er schuim en/of gel op het membraan geplaatst, om de massa te verhogen en 
daarmee de frequentie te verlagen. Hopelijk is de stijfheid van het schuim/ de gel 
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zo laag dat het de stijfheid van het membraan niet te veel verhoogt, en wel de 
massa verhoogt.  

3.2. Conceptkeuze 
 
De concepten voldoen alle drie aan de eerste 9 eisen. De eisen 10 tot en met 17 
zijn pas te beoordelen door middel van prototypes. Omdat het tweede concept 
erg veel veranderingen heeft ten opzichte van eerdere versies waarvan de 
gevolgen niet bekend zijn, wordt dit concept niet verder uitgewerkt. Het eerste en 
derde concept worden allebei wel verder uitgewerkt in de volgende fasen van het 
ontwerpproces, omdat daarvoor ook meer aanwijzingen zijn die erop wijzen dat 
de concepten succesvol zullen zijn. 
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4. Synthese fase III 
 

4.1. Detaillering eindconcepten 
De VPE mag maximaal 10 mm lang worden en 5 mm hoog. Omdat dat erg 
moeilijk te maken is is er voor gekozen om de prototypes op een 1:4 schaal te 
maken, dus 4 keer zo groot. De luchtstromen en frequenties moeten hieraan 
aangepast worden. Door middel van een omrekeningsfactor zijn de 
opgeschaalde luchtstromen en frequenties te bepalen. Gelaryngectomeerden 
kunnen luchtstroomsnelheden van 45 tot 450 ml/s produceren. Dit betekent dat 
er op een 1:4 schaal getest moet worden met luchtstroomsnelheden van 180 tot 
1400 ml/s. De prototypes op deze schaal moeten frequenties tussen 11 en 17 Hz 
produceren, om binnen de grenzen van een normale vrouwenstem te blijven.1 

 
De prototypes zijn gemaakt van een 
PVC buis met een buitendiameter van 
19 mm. De buis heeft een lengte van 
45 mm en is gehalveerd. Van de ene 
helft is tot 9 mm van het uiteinde de 
buis afgerond. (Figuur 6) Om het 
prototype te maken wordt deze halve 
buis op een laagje siliconenrubber van 
ongeveer 30 mm bij 45 tot 50 mm  Figuur 6. Gehalveerde, afgeronde PVC-buis. 
gelegd. Het siliconenrubber moet over  
een lengte van 30 mm onder de rechte kant van het buisje liggen, zodat het 
membraan over het rechte stuk 30 mm lang is. Aan beide kanten van het buisje 
wordt een plakbandje op het siliconenrubber geplakt, waarna deze over de buis 
heen gevouwen worden en aan elkaar vastplakken, met de plakkende kant naar 
buiten. Het membraan zit dus niet vastgeplakt aan het PVC buisje. Hierdoor kan 
het siliconenrubber membraan, eventueel voorzien van schuim, van het PVC 
buisje afgeschoven worden, zonder dat het kapot gaat. Nadat de het membraan 
over de lengte is vastgeplakt, kan het membraan aan de afgeronde kant van de 
PVC buis over de buis heen gevouwen worden en worden vastgeplakt. Doordat 
er niet aan siliconen getrokken wordt, zal de voorspanning van het membraan 
minimaal zijn.  
 
De membranen zijn gemaakt van siliconenrubber, Lion Labs Bellows Silicone 
Z001 van Principality. Om het membraan te maken is gebruik gemaakt van de 
kunsthuidmal4, waarbij de totale dikte van de onderliggende platen is vergroot tot 
8,8 mm. De bovenste plaat wordt eerst in de vriezer gelegd, om te voorkomen 
dat het siliconenrubber uithardt voordat er een nette laag uitgesmeerd is. 
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Op een aantal van de membranen moet schuim komen. Deze stukjes schuim 
worden voorzichtig op de nog niet gedroogde siliconen gelegd, en zitten vast als 
het siliconenrubber uitgehard is. De stukjes schuim die toch niet helemaal 
vastzitten, worden met een klein beetje vloeibaar siliconenrubber vastgeplakt. Er 
zijn vier verschillende soorten schuim gebruikt: een wit schuim met een dichtheid 
van 20 gram/cm, van de stoffenwinkel; een geel polyetherschuim, p8000; een 
grijs schuim en schuim van een schuursponsje. De geplakte membranen, een 
aantal met schuim, zijn in figuur 7 te zien. 
 

Voor het maken van het 
siliconenrubber wordt schuim in de 
juiste afmetingen gesneden en 
geknipt. Voor een laagje schuim zijn 
stukjes schuim nodig met een dikte 
van 2,5 mm, een breedte van 11,5 
mm en een lengte van 33 mm. Op 
het prototype moet een stuk schuim 
komen met een lengte van 30 mm, 
maar omdat het membraan nog op 
maat geknipt moet worden en het 
uiteinde van het membraan precies 
gelijk en recht loopt met het schuim 
is het praktisch om een stukje van 
het schuim erbij af te knippen. Dit is  

Figuur 7. Membranen van prototypes.         hetzelfde bij het “bijna dichte”  
             schuim, dat het buisje bijna 
helemaal vult en dus ook bij het maken een lengte heeft van 33 mm, maar bij het 
testen een lengte van 30 mm. Dit schuim heeft een breedte van 10 mm en is op 
het hoogste punt 6 mm hoog.  
 
Nadat het siliconenrubber membranen helemaal gecured zijn kan het laagje 
voorzichtig van de mal getrokken worden. Na schoonmaken met ethanol wordt 
het laagje op papier gelegd, omdat het anders te snel aan elkaar gaat plakken. 
De worden pas weer van het papier gehaald tijdens het vouwen om de PVC buis. 
Tijdens het knippen van het siliconenrubber moet het ook al op papier liggen, om 
recht knippen mogelijk te maken.  
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4.2. Testopstelling 
 
Om te testen wordt een slang op 
een persluchtkraan aangesloten. 
Via een drukregelaar komt de lucht 
bij een mass flow controller uit, die 
ervoor zorgt dat de juiste 
luchtstroom geleverd kan worden. 
De mass flow controller is 
verbonden met een voeding en 
met de computer. Aan het uiteinde 
van de slang met een diameter van 
22 mm zit een opvulstukje, omdat 
de prototypes maar half zijn. De 
onderste helft van de buis wordt 
schuin dichtgemaakt, waardoor de 
lucht netjes naar de bovenste helft 
van de slang gaat, zonder al te 
veel wervelingen. 
 
De buis waar de luchtstroom uit 
komt is vastgemaakt. De microfoon 
wordt op een markering neergezet,  Figuur 8. De testopstelling. 
op een afstand van 30 cm, schuin  
voor het uiteinde van de buis. (Figuur 8) 
 
De luchtstroom en frequentie worden geregeld met het programma VPE_002, 
gemaakt door Ed de Jong, door middel van LabVIEW. Met dit programma wordt 
de mass flow controller aangestuurd, de geproduceerde flow gemeten, en het 
frequentiespectrum gemaakt. 
 

4.3. Prototype test 
 
Om de prototypes te testen wordt het 
PVC buisje met siliconen membraan 
geplaatst op twee voelermaatjes met 
een dikte van 0,90 mm, die op een 
PVC plaatje liggen. Over het buisje 
wordt een schuim geplaatst, zodat het 
beter blijft zitten. Dit wordt 
vastgemaakt met een stokje en een 
elastiekje. (Figuur 9)   
      Figuur 9. Prototype in testopstelling. 
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Om het prototype op dezelfde hoogte te krijgen als de luchtuitstroom, wordt het 
prototype op een verhoging van PVC plaatjes geplaatst. 
 
Elk prototype wordt bij de volgende luchtstromen getest: 250, 400, 550, 700, 850, 
1000, 1150, 1300 ml/s. Elk van deze luchtstromen wordt per prototype maar één 
keer getest vanwege beperkte tijd. Maar elk prototype wordt totaal wel 8 keer 
getest, namelijk bij de 8 verschillende luchtstromen. 
 
Om de prototypes te testen waarbij het schuim gevuld is met water, moet na elke 
meting het schuim opnieuw gevuld worden. Dit gebeurt door het prototype met 
opening naar boven te houden en vol te spuiten met water, en dat water 
vervolgens weer op te zuigen door middel van een 10 ml Omnifix® spuit van 
Braun, waar een dunne plastic punt op is gezet, die niet zo scherp is dat het 
membraan erdoor beschadigt. Eventueel kan zachtjes met spuitpunt op het 
schuim geduwd worden om het water beter op te laten nemen. 
 
Bij de testen waarbij het membraan onder verschillende hoeken wordt gezet 
worden extra voelermaatjes onder de 0,90 mm dikke voelermaatjes geplaatst, bij 
het uiteinde van het prototype. Voor hoeken van 0,5; 1,0 en 1,5 graden zijn 
voelermaatjes met een totale dikte van respectievelijk 0,35; 0,70 en 1,05 mm 
geplaatst. 
 
 

4.4. Risicoanalyse  
 
Om het risico van het product te bepalen wordt een Failure Mode & Effects 
Analysis uitgevoerd.  
Hierbij wordt het totale risico berekend door een vermenigvuldiging van de kans 
dat het gebeurt, de snelheid waarmee het ontdekt wordt en hoeveel schade het 
tot gevolg heeft. Aan deze drie worden punten van 1 tot 10 toegekend, waarbij 1 
staat voor lage kans, een snelle ontdekkingswijze en weinig schade en 10 voor 
hoge kans, trage ontdekkingswijze en veel schade. Het totale risico kan dus 
tussen 1 en 1000 liggen. 
 
 



FMEA  

 
 
 

Onderdeel Functie Falen Oorzaak Effect Ontdekkingswijze Kans Ontdekking Gevolg Totaal 
Omhulsel Onderdelen 

op plaats 
houden, 
membraan 
onder hoek 
zetten 

Scheurt of 
breekt 

Ouderdom Onderdelen kunnen los 
gaan zitten 

VPE werkt niet 
meer, onderdelen 
op andere plaatsen 
in lichaam  

1 4 9 36 

Membraan-
dragende 
delen 

Fixatieplaats 
voor 
membranen 

Scheurt, 
breekt of 
verschuift 

Ouderdom, 
mechanische 
krachten 

Onderdelen kunnen los 
gaan zitten, VPE maakt 
niet meer juiste geluid 

Onderdelen op 
andere plaatsen in 
lichaam, VPE 
maakt ander geluid 

2 4 9 72 

Membraan Lucht in trilling 
brengen 

Raakt 
verstopt, 
scheurt 

Slijm uit 
luchtwegen, 
ouderdom 

VPE maakt ander geluid, 
onderdelen kunnen op 
andere plaatsen terecht 
komen 

VPE maakt ander 
of geen geluid 

3 2 9 54 

Waterdicht 
schuim, 
gevuld met 
water 

Frequentie 
laag houden 

Loslaten, niet 
meer 
waterdicht 

Ouderdom Schuim komt in luchtwegen 
of verteringsstelsel terecht, 
water gaat uit schuim dus 
hogere frequentie, 
infectiegevaar in het 
schuim 

Schuim op andere 
locatie in lichaam, 
hogere frequentie 
VPE 

1 4 9 36 



4.5. Kostenschatting 
 
Het grootste deel van de kosten komt waarschijnlijk voort uit de afmetingen van 
de VPE. Doordat de VPE heel klein moet worden, is er erg nauwkeurige 
apparatuur nodig om de VPE’s te maken. Bovendien moeten de VPE’s onder 
steriele omstandigheden gemaakt worden, omdat er geen ziekteverwekkers in 
een patiënt geplaatst mogen worden en om de kans op een biofilm zo klein 
mogelijk te houden. 
De hoeveelheden materiaal zijn erg klein en in vergelijking met de machines die 
de VPE in elkaar moeten zetten waarschijnlijk bijna  verwaarloosbaar, tenzij er 
nog wordt besloten andere materialen te gebruiken, die veel duurder zijn. 
Doordat de productieapparatuur de grootste kostenpost is, zal de prijs per stuk 
erg afhankelijk zijn van de oplage. De oplage moet groot genoeg zijn om de 
kosten zo laag mogelijk te houden. 
De Groningen button kost per stuk €300. De VPE zal waarschijnlijk ongeveer 
twee tot drie keer zo duur worden. 
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5. Resultaten 
 
Eerst zijn membranen met verschillende diktes getest. Doordat het voor deze 
testen niet mogelijk was om alle membranen even dik te maken is het nuttig om 
te weten welke invloed dit heeft op de frequentie. 
 

Figuur 10. Testresultaten prototypes met verschillende membraandiktes. 
 
In tegenstelling wat verwacht was, namelijk dat een dunner membraan een 
lagere frequentie geeft, lijkt dat hier niet zo te zijn.(Figuur 10) Het dunste 
membraan geeft de hoogste frequentie en werkt alleen maar bij de laagste 
luchtstromen. 
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Hierna is gekeken welk effect schuim en schuim gevuld met water op de 
frequentie hebben. Ter vergelijking is ook een membraan zonder schuim in de 
grafiek opgenomen. 
 

Figuur 11. Testresultaten prototypes met schuim en schuim gevuld met water. 
 
Het laagje schuim lijkt de frequentie bij de lagere luchtstromen wel iets te 
verlagen, maar bij de hogere luchtstromen niet.(Figuur 11.) Het bijna dichte schuim 
werkt niet bij luchtstromen onder de 700 ml/s, maar lijkt bij de hogere 
luchtstromen de frequentie wel wat te verlagen. Het membraan met helemaal 
vullend schuim erop maakt helemaal geen geluid, ook niet als het gevuld wordt 
met water. Maar zowel het membraan met het laagje schuim gevuld met water, 
als het membraan met bijna vullend schuim gevuld met water verlagen de 
frequentie wel aanzienlijk. Bij lagere luchstromen lijkt het bijna dichte schuim iets 
beter, maar bij hogere luchtstromen het laagje. Daarom is ervoor gekozen om 
van de andere soorten schuim zowel nog een laagje als een bijna dichte variant 
te testen. 
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Verschillende soorten schuim
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Figuur 12. Testresultaten prototypes met verschillende soorten en hoeveelheden schuim op het 
membraan. 
 
Eerst zijn de verschillende soorten schuim zonder water getest. De prototypes 
met het bijna dichte schuim maken geluid met de laagste frequenties, ze werken 
alleen wel pas bij hogere luchtstromen.(Figuur 12) Daarom is ervoor gekozen om 
al deze prototypes ook met water te testen. 

Figuur 13. Testresultaten prototypes met schuim gevuld met water. 
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Het vullen het schuim met water lijkt erg succesvol. (Figuur 13) De frequenties zijn 
veel lager dan zonder water. De prototypes met het bijna dichte schuim maken, 
als ze gevuld zijn met water, ook geluid bij lagere luchtstromen. Het gele schuim 
dat bijna vullend was werkte bij de meeste luchtstromen en zorgde voor de 
laagste frequenties. Het is wel nodig om na elke meting het schuim opnieuw te 
vullen met water, doordat het water uit het schuim trilt. Hierdoor werkt het 
prototype ook maar enkele seconden. Na de eerste seconden trilt er steeds meer 
water uit het schuim, waardoor de frequentie steeds meer omhoog gaat.  
De definitieve versie van de VPE, die door patiënten gebruikt zal gaan worden, 
moet uiteraard langer werken dan enkele seconden. Bovendien is het ook om 
infecties te voorkomen nodig om het schuim af te sluiten. Er mag geen water 
naar buiten kunnen en mag niks in het schuim kunnen komen. Om te kijken of 
het afsluiten van het schuim ook grote gevolgen heeft voor de frequenties zijn er 
twee prototypes gemaakt. Bij het eerste prototype werd gebruik gemaakt van een 
membraan waar al schuim op zat en die nog niet om het halve PVC buisje vast 
was gemaakt. Eerst werd het schuim gevuld met water, en vervolgens werd er 
met een spatel siliconen overheen gesmeerd. Bij het tweede prototype werd het 
schuim ook gevuld met water, maar werd er vervolgens een al uitgehard laagje 
siliconen overheen gelegd en met een hele kleine hoeveelheid siliconen die nog 
niet uitgehard waren op het schuim vastgeplakt.  

Afgesloten schuim

0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Luchtstroom (ml/s)

F
re

q
u

en
ti

e 
(H

z)

0,20 m m , wit schuim , bijna dicht,
water

0,12 m m , wit schuim , bijna dicht,
m et water en laag s iliconen
erover gesm eerd

0,13 m m , laagje s iliconen over
schuim  gevuld m et water geplakt

 
Figuur 14. Testresultaten prototypes met waterdicht afgesloten schuim. 
 
Uit de testen bleek dat bij het prototype waar een laag siliconen over het schuim 
was gesmeerd de frequenties wel hoger waren dan zonder de extra laag 
siliconen.(Figuur 14)  Dit kwam waarschijnlijk door de relatief vrij dikke laag 
siliconen. Een deel van het siliconenrubber werd tijdens het maken in het schuim 
gezogen doordat het siliconenrubber met een spatel op het schuim gesmeerd 
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Sneetjes in schuim

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 500 1000 1500

Luchtstroom (ml/s)

F
re

q
u

en
tie

 (H
z)

0,10 mm, geel
schuim bijna dicht

0,06 mm, 6 sneetjes
in geel schuim in de
breedte

0,04 mm, 3 sneetjes
in geel schuim in
lengte

moest worden, waarbij het schuim ingedrukt werd omdat het anders niet lukte om 
het siliconenrubber van de spatel op het schuim te krijgen.  
Het prototype waar het laagje opgeplakt was had dat probleem niet, waardoor de 
hoeveelheid extra siliconen om het schuim waterdicht te maken ook veel kleiner 
was. Bij dit prototype gingen de frequenties ook niet omhoog, maar zelfs een 
beetje omlaag. Dit kan komen doordat er bij de niet-waterdichte variant al wat 
water uit het prototype was getrild voor de apparatuur de juiste 
luchtstroomsnelheid had bereikt, het moment waarop de meting werd gedaan. 
 
Om te kijken of de frequentie nog meer verlaagd kon worden zijn er nog twee 
prototypes getest, waarbij sneetjes in het schuim zijn gemaakt, bij het ene 
prototype in de breedte, bij de andere in de lengte. 

Figuur 15. Testresultaten prototypes met sneetjes in het schuim dat op het membraan zit. 
 
De sneetjes in het schuim zowel in de lengte als in de breedte lijken weinig 
invloed op het schuim te hebben.(Figuur 15) Het is mogelijk dat er nog meer 
sneetjes gemaakt moeten worden, om de frequentie te verlagen. Maar het kan 
ook zijn dat het schuim al een erg lage stijfheid heeft, die niet meer verlaagd kan 
worden door maken van sneetjes in het schuim. 
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Een andere manier om in theorie de frequentie te verlagen stond in het tweede 
eindeconcept: het membraan onder een hoek zetten. 
 

Figuur 16. Testresultaten prototypes waarbij het membraan onder een hoek was gezet. 
 
Uit de testen bleek dat dit in praktijk ook het geval was. Zowel onder een hoek 
van een halve graad als een hele graad is de frequentie lager dan zonder hoek. 
(Figuur 16) In theorie is een halve graad optimaal. In de testen zit er niet veel 
verschil tussen de frequenties van een halve en hele graad, maar werkt het 
prototype dat onder een hoek van een halve graad is gezet wel bij alle 
luchtstroomsnelheden, in tegenstelling tot het prototype onder een hele graad.  
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IJzervijlsel, membraan onder hoek
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Om te proberen de frequentie minimaal te krijgen is tenslotte het prototype met 
bijna vullend schuim en water onder verschillende hoeken gezet. Voor alle 
hoeken is hetzelfde prototype gebruikt. 
Ook is er tot slot nog geprobeerd of de frequentie lager wordt als in plaats van 
water een zwaarder vulmiddel wordt gebruikt. Als vulmiddel is gekozen voor 
ijzervijlsel, dat gemengd is met haargel.  

Figuur 17. Testresultaten prototypes met haargel gemend met ijzervijlsel en prototypes met 
schuim gevuld met water, onder een hoek gezet.  
 
IJzervijlsel en gel verlaagden de frequentie niet meer dan water.(Figuur 17) 
Misschien is het nodig nog meer ijzervijlsel en gel in het schuim te stoppen om 
de frequentie te verlagen. 
De hoek zorgde wel voor een verlaging van de frequentie. Zowel bij een halve 
als een hele graad werd de frequentie verlaagd. De hele graad lijkt de frequentie 
iets meer te verlagen dan de halve graad. Toen het prototype onder een hoek 
van 1,5 graden werd gezet produceerde deze alleen nog geluid bij de twee 
hoogste luchtstromen.  
 
In de bijlage van dit verslag staan alle resultaten in tabellen.  
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6. Discussie  
 
Deze resultaten lijken erg goed. Toch moeten er wel een aantal kanttekeningen 
geplaatst worden. Er is voor elke test maar één prototype gemaakt. Elk protype 
is getest bij 8 verschillende luchtstromen, maar wel bij elke luchtstroom maar één 
keer. Hierdoor zijn er soms afwijkende testresultaten. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben. Het is mogelijk dat er op het moment van meten al te veel 
water uit het schuim getrild was. Doordat de apparatuur niet heel snel op de 
juiste luchtstroomsnelheid instelde duurde het soms wat langer voor er gemeten 
kon worden. Ook duurde het de ene keer langer dan de andere voor de juiste 
snelheid bereikt was. De verschillen zijn beperkt door de test opnieuw te doen 
als er te zien was dat de frequentie omhoog was gegaan doordat het instellen te 
lang duurde, maar kleine afwijkingen kunnen hier nog wel door veroorzaakt zijn. 
Een andere oorzaak voor afwijkende metingen kan zijn dat sommige membranen 
misschien toch iets onder voorspanning hebben gestaan. Ook was het niet 
mogelijk om voor alle testen een membraan van precies dezelfde dikte te 
gebruiken. 
Voor een aantal testen is hetzelfde prototype gebruikt. Bijvoorbeeld het prototype 
met het gele polyetherschuim, dat bijna de hele ruimte in de VPE vulde, is 
gebruikt voor het testen van dat schuim, maar is ook gevuld met water om dat 
effect te testen en om het gevolg van een hoek te testen. Hierdoor zijn deze 
testen betrouwbaarder onderling te vergelijken. 
Om de resultaten betrouwbaarder te maken moeten meer testen worden gedaan, 
maar vanwege de beperkte tijd was dat binnen dit project niet mogelijk. Deze 
testen zullen dan zo veel mogelijk gestandaardiseerd moeten worden, 
bijvoorbeeld door andere apparatuur. De BART5 kan veel nauwkeuriger de juiste 
luchtstroomsnelheden produceren. Als er een flens voor de BART gemaakt wordt 
waar de prototypes in geplaatst kunnen worden zonder het membraan te 
beschadigen zouden de testen nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden. Ook 
zullen er meerdere prototypes per oplossing getest moeten worden. 
 
Een VPE op deze schaal zou frequenties van 11 tot 17 Hz moeten produceren. 
Deze waarden zijn niet gehaald, de laagste gemeten frequenties van 65 tot 80 
Hz. Dit zou nog verder verlaagd kunnen worden door het schuim netjes af te 
sluiten met een laagje siliconen. Mogelijk wordt de frequentie nog lager dan in 
deze testen als dit dichtmaken netter gebeurt, waardoor er minder extra siliconen 
gebruikt worden. De frequentie kan lager worden dan nu getest met het niet 
afgesloten schuim, doordat bij deze testen al een deel van het water eruit getrild 
is voor de apparatuur de juiste flow produceert en de meting gedaan kan worden. 
Een andere mogelijkheid is een ander vulmiddel. Bijvoorbeeld haargel gemengd 
met ijzervijlsel, wat in dit project ook al getest is, maar er zijn misschien grotere 
hoeveelheden nodig dan er nu gebruikt zijn.  
Ook is het mogelijk dat er een schuimsoort is dat effectiever is dan het 
polyetherschuim dat nu als beste getest werd. Een ander materiaal voor het 
membraan zou ook nog een verbetering kunnen betekenen. Het materiaal moet 
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een zo laag mogelijke stijfheid hebben in combinatie met een redelijk hoge 
soortelijke massa, en ook sterk genoeg zijn. Bijvoorbeeld PTE kan een alternatief 
zijn, PTE is erg elastisch maar ook erg sterk. 
De frequentie kan ook nog iets meer verlaagd worden door de hoek waaronder 
het membraan geplaatst wordt te optimaliseren. Deze ligt waarschijnlijk rond 0,5 
en 1,0 graden, maar als dit nauwkeuriger uitgezocht wordt kan dit een positief 
effect hebben op de frequenties.  
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7. Conclusie 
 
Door een schuim op het membraan te plaatsen en deze te vullen met water, 
wordt de frequentie verlaagd. Van de geteste schuimsoorten werkt 
polyetherschuim p8000 het beste. 
Door het schuim met haargel en ijzervijlsel te vullen werd de frequentie niet meer 
verlaagd dan door water. Dit kan komen door de hoeveelheid. Meer testen zullen 
aan moeten tonen of de frequentie wel meer verlaagd wordt als er grotere 
hoeveelheden haargel en ijzervijlsel gebruikt worden. 
Door het membraan onder een hoek te zetten werd de frequentie ook iets 
verlaagd. De optimale hoek ligt waarschijnlijk ergens rond 0,5 en 1,0 graden. 
Welke hoek precies optimaal is zal nog verder onderzocht moeten worden.  
Het schuim zal waterdicht gemaakt moeten worden, zowel om te voorkomen dat 
er water uit het schuim trilt als om te voorkomen dat er infecties in het schuim 
kunnen komen. Dit lijkt goed te kunnen door een laagje al uitgehard 
siliconenrubber over het schuim heen te plakken. Als dit netjes gedaan wordt zal 
het de frequentie niet verhogen ten opzichte van de niet waterdicht gemaakte 
prototypes. 
Bij alle testen wordt de frequentie hoger als de luchtstroom groter wordt. Dit 
maakt het mogelijk om met intonatie te praten. Werden bij alle testen naast de 
grondfrequentie nog meer frequenties geproduceerd. Hierdoor klinkt het geluid 
natuurlijker. 
 
Uit deze testen lijkt de optimale VPE te bestaan uit een siliconen membraan met 
daarop vastgeplakt een polyetherschuim p8000 dat bijna de hele VPE vult. Het 
schuim is gevuld met water en waterdicht gemaakt door een laagje uitgehard 
siliconenrubber erover te plakken. Het membraan staat onder een hoek van 
ongeveer 0,5 tot 1,0 graden.  
De laagste frequenties die met deze testen gehaald zijn lopen van 65 tot 80 Hz. 
Dit is niet laag genoeg, op deze schaal zou de VPE frequenties van 11 tot 17 Hz 
geproduceerd moeten worden. Er zal dus nog meer onderzoek nodig zijn om de 
optimale VPE te maken, maar er is wel een stap in de goede richting gezet. 
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Samenvatting 
 
Gelaryngectomeerden hebben geen strottenhoofd meer en kunnen dus niet 
praten door met hun stembanden lucht in trilling te brengen. Om het voor 
gelaryngectomeerden mogelijk te maken om te praten, op een manier die zo 
normaal mogelijk klinkt, is een Voice Producing Element (VPE) ontworpen, die 
geplaatst zal worden in de Groningen button. Er zijn al meerdere VPE’s 
ontwikkeld, maar deze waren niet perfect. De grootste uitdaging bij het 
ontwikkelen van een VPE is de frequentie op een veilige en praktische manier 
laag genoeg te krijgen om ervoor te zorgen dat de VPE de juiste frequenties 
produceert. In dit project zijn meerdere prototypes gemaakt om verschillende 
concepten te testen. Uit de testen is gebleken dat de frequentie omlaag te 
brengen is door het trillende membraan te voorzien van schuim dat gevuld is met 
water en door het membraan onder een hoek te zetten. 
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Bijlage: Testresultaten in tabellen 
 
Overzicht van de testen: 
 

1. 0,20 mm membraan       
2. 0,12 mm membraan        
3. 0,13 mm membraan         
4. 0,09 mm membraan   
 
5. 0,15 mm, witte schuim(20 gram/cm), klein laagje   
6. 0,20 mm, witte schuim(20 gram/cm), bijna helemaal dicht  
7. 0,20 mm, witte schuim(20 gram/cm), helemaal dicht    
 
8. 0,11 mm, schuursponsje, laagje      
9. 0,10 schuursponsje, bijna dicht      
10. 0,11 mm, grijze schuim laagje        
11. (0,10 mm, grijze schuim bijna dicht) 
 
12. 0,10 mm gele schuim, laagje      
13. 0,10 mm gele schuim bijna dicht      
 
14. 0,20 mm, witte schuim, bijna dicht, water    
15. 0,15mm, witte schuim, laagje, water     
 
16. 0,11 mm, schuursponsje, laagje, water      
17. 0,10 mm schuursponsje, bijna dicht, water    
 
18. 0,10 mm gele schuim, laagje, water     
19. 0,10 mm gele schuim bijna dicht, water     
 
20. 0,11 mm, grijze schuim laagje, water     

 
21. 0,20 mm, witte schuim(20 gram/cm), helemaal dicht,water  
 
22. 0,13 mm membraan onder hoek van 0,5 graden=0,35mm  
23. 0,13 mm membraan onder hoek van 1,0 graad=0,70mm  
24. (0,13 mm membraan onder hoek van 1,5 graden) 
 
25. 0,12 laagje siliconen smeren over schuim gevuld met water  
26. 0,13 mm, laagje siliconen op schuim plakken 1 met water  
 
27. 0,06 mm, schuim, (haar)gel, ijzervijlsel     

 
28. 0,06 mm, 6 sneetjes in gele schuim in breedte, bijna dicht  
29. 0,04 mm, 3 sneetjes in gele schuim in lengte, bijna dicht  
 
30. 0,10 mm, 0,5 graden, geel schuim, bijna dicht, water   
31. 0,10 mm, 1,0 graden, geel schuim, bijna dicht, water   
32. 0,10 mm, 1,5 graden, geel schuim, bijna dicht, water   
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nr 1. 0,20 mm membraan

26-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken
250 -
400 310 -9
550 340 -10
700 375 -8 vanaf ong 900 halverwege extra pieken
850 400 -2

1000 415 -1 bredere pieken, schommelend geluid
1150 425 5
1300 450 2

nr 2. 0,12 mm membraan
17-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 325 -10 kleine piekjes bij 50 en 100, en 970
550 360 -8
700 380 0
850 410 5

1000 430 3 na eerste piek bredere en dubbele pieken
1150 460 8
1300 500 8

nr 3. 0,13 mm membraan
22-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 260 -22
400 330 -20
550 380 -3
700 440 3
850 480 3

1000 500 -6 brede pieken
1150 520 0
1300 530 1

nr 4. 0,09 mm membraan 
24-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 440 -19
400 490 -12
550 - herrie
700 - herrie
850 - allemaal even hoge pieken

1000 -
1150 -
1300 -

nr 5 0,15 mm, wit schuim, laagje
17-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 240 -12 kleinere pieken bij 50, 100, 150
550 310 -10 ong elke 306, t/m1530
700 340 -5 ong elke 350 tm 1750
850 360 -2 kleine piek bij 50, elke 360 tm 2000

1000 420 9 elke 430
1150 460 10
1300 490 7  
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nr 6 0,20 mm, wit schuim, bijna dicht
17-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 290 -12 nog 1 kleine piek bij 840
850 310 -16 ong elke 310 tm 1880

1000 360 3 tm1790 elke 360, bredere pieken, golvend geluid
1150 390 5 elke 380, tm 1880
1300 420 15 elke 440, tm 1760

nr 7 0,20 mm, wit schuim, helemaal dicht
17-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 -
850 -

1000 -
1150 -
1300 -

nr 8 0,11 mm, schuursponsje, laagje
23-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 380 -10
550 400 -3
700 420 2
850 445 4

1000 460 2 brede pieken
1150 480 3
1300 500 3

nr 9 0,10 mm, schuursponsje, bijna dicht
25-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 - bij 700 en 850 is al wel geluid horen, maar is in vergelijking 
850 - met ruis te weinig om in grafiek weer te geven

1000 350 -7
1150 430 12 Schuim van schuursponsje was op siliconen gelegd, 
1300 465 13 voordat siliconen gecured waren, maar had

niet goed gehecht, daarna nog met meer siliconen vastgeplakt

nr 10 0,11 mm, grijs schuim, laagje
24-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 420 -2
550 430 -14
700 440 -1
850 470 -2

1000 500 1
1150 540 7
1300 580 9  
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nr 12 0,10 mm, geel schuim, laagje
18-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 345 -8
700 350 -5
850 370 -18 bij 70 hz ook al piek van -20dB

1000 405 1
1150 430 3
1300 470 5 bredere pieken

nr 13 0,10 mm, geel schuim bijna dicht
18-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 240 -17 1 piek
850 330 -5 series van 4 pieken

1000 350 -10 series van 4 pieken
1150 390 -15 enkele pieken
1300 410 12 enkele pieken

nr 14 0,20 mm, wit schuim, bijna dicht, water
17-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 180 0 180, maar rond 500 niet
700 190 0 kleine piekjes, paar missen
850 210 8

1000 230 8
1150 240 7
1300 260 11

hervuld 550 100 -9 bij 100 eerste hogere piek, bij 50 al lagere piek
hervuld 1000 150 8
hervuld 1300 210 12 Blijkbaar is hervullen met water nodig omdat water eruit trilt,

zonder hervullen is frequentie veel hoger.

nr 15 0,15 mm, wit schuim, laagje, water
22-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 110 -9
550 140 -11
700 180 -3
850 150 -5

1000 150 -2
1150 160 5
1300 160 7

nr 16 0,11 mm, schuursponsje, laagje, water
23-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 115 -5
550 120 2
700 130 2
850 135 2

1000 140 0
1150 140 2
1300 160 4  



 36 

nr 17 0,10 mm schuursponsje, bijna dicht, water
25-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 - Schuim van schuursponsje was op siliconen gelegd, 
550 - voordat siliconen gecured waren, maar had
700 - niet goed gehecht, daarna nog met meer siliconen vastgeplakt
850 -

1000 -
1150 -
1300 130 -8 Eerste piek weggevallen in ruis.

nr 18 0,10 mm geel schuim, laagje, water
18-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 80 -16
550 100 -15
700 100 -7
850 120 0

1000 125 5
1150 140 -3 treshold=21
1300 140 -3

nr 19 0,10 mm, geel schuim bijna dicht, water
18-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 55 -13 heel zacht geluid, dus moeilijk te meten, pieken veranderen erg 
400 60 -12 van moment tot moment
550 75 erg moeilijk af te lezen, weinig pieken
700 80 -18
850 75 -18 Eerste piek weggevallen in ruis.

1000 80 -12 hoogte pieken loopt in golven
1150 90 -8 hoogte pieken loopt in golven
1300 90 -8 boven 400 Hz heel veel pieken

nr 20 0,11 mm, grijs schuim laagje, water
24-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 - houdt water niet vast. 
850 - miss nog proberen met laagje siliconen erover, 

1000 - maar test met dit schuim bijna dicht niet meer doen.
1150 -
1300 -

nr 21 0,20 mm, wit schuim, helemaal dicht,water
17-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 -
850 -

1000 -
1150 -
1300 -  
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nr 22 0,13 mm, hoek van 0,5 graden
22-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 230 -19
400 280 -14
550 290 -19
700 340 -5
850 380 2

1000 405 2 heel veel pieken->raar geluid
1150 410 1 heel veel pieken->raar geluid
1300 460 3 heel veel pieken->raar geluid

nr 23 0,13 mm, hoek van 1,0 graden
22-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 290 -8
550 360 0
700 380 -2 schommelend geluid
850 380 4 constant geluid

1000 380 5 heel veel andere frequenties erbij
1150 400 3 heel veel andere frequenties erbij
1300 - teveel ruis, frequentie niet meer af te lezen

nr 25 0,12 mm, wit schuim, bijna dicht, met water en laag siliconen erover gesmeerd
23-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 160 9
850 165 8

1000 170 9
1150 190 8
1300 210 13 komt toch nog water uit

nr 26 0,13 mm, laagje siliconen over schuim gevuld met water geplakt
26-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 85 -17
850 100 -5

1000 105 -5
1150 110 2
1300 120 5

nr 27 0,06 mm, geel schuim, haargel, ijzervijlsel
25-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 85 -14
550 90 -11
700 85 -10 Eerste piek weggevallen in ruis.
850 95 -5

1000 100 -8
1150 120 5
1300 120 -5  
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nr 28 0,06 mm, 6 sneetjes in geel schuim in de breedte
26-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 - al wel zacht  geluid te horen, maar nog niet te zien
700 305 -1
850 310 -2

1000 330 -1
1150 360 2 vanaf ong 500 extra pieken midden tussen andere pieken
1300 390 6

nr 29 0,04 mm, 3 sneetjes in geel schuim in lengte
26-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

400 -
550 -
700 240 -22
850 260 -12

1000 360 -5
1150 430 8
1300 470 10

nr 30 0,10 mm, 0,5 graden, geel schuim, bijna dicht, water
25-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 - maakt wel heel klein beetje geluid, maar te zacht voor de microfoon
550 65 -13
700 70 -17
850 70 -15

1000 75 -12
1150 80 -10 Eerste piek weggevallen in ruis.
1300 85 -10 Eerste piek weggevallen in ruis.

nr 31 0,10 mm, 1,0 graden, geel schuim, bijna dicht, water
25-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 75 -18 Misschien al te veel water uit schuim verloren voor 
700 65 -15 programma op flow van 550 ml was.
850 65 -15

1000 70 -14
1150 70 -12
1300 80 -10

nr 32 0,10 mm, 1,5 graden, geel schuim, bijna dicht, water
25-jun Flow (ml/s) Laagste f (Hz) dB 1e piek Opmerkingen/verschil tussen de pieken

250 -
400 -
550 -
700 -
850 -

1000 -
1150 90 -20 Eerste piek weggevallen in ruis.
1300 70 -18 Eerste piek weggevallen in ruis.  

 
Waar de eerste piek is weggevallen in ruis, is de grondfrequentie bepaald door het verschil 
tussen de volgende pieken en het aantal dB geschat aan de hand van de tweede piek. 
 


