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Logopedie Praktijkrichtlijn

Inleiding

Deze richtlijn beschrijft het diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met ALS. In
de Methode zijn de gemaakte keuzes uiteengezet en onderbouwd. In Bijlage 2 is een lijst
opgenomen ter verklaring van de gebruikte afkortingen. Deze richtlijn is tot stand gekomen
dankzij financiële ondersteuning van het ALS Centrum Nederland en de Stichting ALS.
De methodische en inhoudelijke onderbouwing van de praktijkrichtlijn is terug te vinden in
voorgaande hoofdstukken.

Afbakening van de richtlijn

De richtlijn is gericht op het behandelen en begeleiden van patiënten met ALS. De richtlijn
is niet automatisch toepasbaar voor andere neuromusculaire aandoeningen. Wel is het zo
dat veel onderdelen van deze richtlijn toepasbaar zijn in de diagnostiek en behandeling
van patiënten met Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA).

Doelgroep

De richtlijn is, ongeacht de werksetting, toepasbaar voor iedere logopedist. De richtlijn
adviseert verwijzers over de indicatiestelling en de mogelijkheden van logopedische be-
handeling bij ALS. Daarnaast is de richtlijn informatief voor andere zorgverleners waarmee
de logopedist samenwerkt.

Pathogenese

ALS is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. ALS
leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp doordat de
motorische zenuwcellen (motorische voorhoorn) in het ruggenmerg, de hersenstam en de
hersenen langzaam afsterven. De aandoening karakteriseert zich naast de genoemde
zwakte door atrofie en fasciculaties ten gevolge van perifere schade en hyperreflexie,
pseudobulbaire symptomen (dwanglachen en -huilen) en soms ook spasticiteit ten gevolge
van de centrale schade.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan. Het begin is sluipend en start met
spierzwakte in een hand of voet of met onduidelijk spreken en af en toe verslikken. De
zwakte neemt toe en breidt zich uit.
Bij sommige patiënten is er sprake van een combinatie van ALS met frontotemporale de-
mentie (FTD). Naar schatting komt bij ongeveer 30-50% van de ALS patiënten cognitieve
stoornissen voor.
De algemene opvatting rondom de ontstaanswijze van ALS is dat het een zogenaamde multi-
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factoriële ziekte is. Er bestaan sterke vermoedens dat afwijkingen in verschillende genen
(onderdeel van het totale DNA) samen met omgevingsfactoren tot de ziekte kunnen leiden.

Epidemiologie

Uit recent onderzoek in verschillende landen blijkt dat de incidentie van ALS ongeveer 2-3
per 100.000 patiënten bedraagt (ALS Centrum Nederland). Dit houdt in dat elk jaar bij on-
geveer 300-450 mensen in Nederland de diagnose ALS wordt gesteld. In Nederland is ALS
een relatief onbekende ziekte. Het aantal nieuwe patiënten per jaar bij wie de diagnose
ALS gesteld wordt is vergelijkbaar met veel andere chronische neurologische ziekten
zoals Multipele Sclerose. De prevalentie is ongeveer 1000-1500 patiënten. De ziekte treft
meer mannen dan vrouwen. Ieder jaar sterven er ongeveer 350 patiënten aan de ziekte.

Gevolgen van ALS

Figuur 1 geeft aan de hand van de referentie classificatie van de World Health Organiza-
tion (WHO) de “International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF)
(WHO 2001) een overzicht van de gezondheidsproblemen die samengaan met ALS en de
factoren die deze problemen kunnen beïnvloeden. Iemands gezondheid is met behulp
van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activitei-
ten en participatie. Gezondheid wordt beschreven vanuit lichamelijk, individueel en maat-
schappelijk perspectief.
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Functies: stoornissen in:

Mentale functies

B ";,4405.
B �6.50;0,=,�-<5*;0,:
Sensorische functies en pijn

B  015
B $,:;0)<3(09,�-<5*;0,:���(3(5::;66950::,5
Stem en spraakfunctie

B ";,4���65(;0,�
B �+,4
B �9;0*<3(;0,
B !,:65(5;0,���(:(30;,0;�
B  96:6+0,
B  :,<+6)<3)(09�(--,*;
Functies van het ademhalingstelsel

B �+,4;?7,
B �+,4+0,7;,�,5��-9,8<,5;0,
B �<5*;0,:�=(5�(+,4/(305.::70,9,5
B �6,:;29(*/;
B �5:7(5505.:;63,9(5;0,
B �3.,4,,5�-?:0,2�<0;/6<+05.:=,946.,5
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B $,946,0)((9/,0+
B �,>((9>69+05.,5�.,7((9+�.((5+,
4,;�9,:709(;609,�-<5*;0,:��+?:756,�
3(9?5.6:7(:4,

Functies van spijsverteringsstelsel 

B %01@,�=(5�675(4,�=(5�=6,+:,3
B "302:;66950::,5�,5�:7,,2:,3=,930,:
B �(5+/(=05.�30*/((4:.,>0*/;
B $,9;,905.
Functies van het bewegingsapparaat 

B �6)030;,0;�.,>90*/;,5�,5�)6;;,5
B "70,929(*/;
B #65<:
B "70,9<0;/6<+05.:=,946.,5
B �65;963,�=(5�>033,2,<90.,�),>,.05.,5
B �(5.7(;9665�
B �,>((9>69+05.,5�=,9)(5+�/6<+,5+
4,;�:70,9,5�,5�),>,.05.:-<5*;0,:�
29(47��-(:*0*<3(;0,:��:7(:4,��:70,9�
:;01-/,0+�

Activiteiten: beperkingen in
uitvoering

Communicatie

B "79,2,5
B &0*/�565�=,9)((3�<0;,5
B �65=,9:(;0,
B �,)9<02,5�=(5�*644<50*(;0,(77(9(�
;<<9�,5�;,*/50,2,5
B �,)9<02,5�=(5��46)0,3,��;,3,-665
B �,)9<02,5�=(5�*647<;,9��05;,95,;�
,�4(03��:6*0(3,�4,+0(�,;*��

Mobiliteit

B $,9(5+,9,5�,5�/(5+/(=,5
30*/((4:/6<+05.
B #9(5:-,9:
B �9(.,5��=,973((;:,5�,5�4(507<3,9,5
=(5�0,;:�6-�0,4(5+
B �67,5�,5�@0*/�=,973((;:,5
B �,)9<02�=(5�;9(5:769;40++,3,5
B &0*/�=,973((;:,5�7,9�=,9=6,940++,3
B $(33,5
Zelfverzorging

B &,3-�>(::,5�,5�(-+96.,5�
B $,9@69.,5�=(5�30*/((4:+,3,5
B #603,;),@6,2
B �(5��,5�<0;23,+,5
B �;,5�,5�+9052,5
Huishouden

B �((3;01+,5�=,9@69.,5
B �<0:/6<+,5�+6,5�,5�/<0:/6<+,3012,
;(2,5
B $,9@69.,5�=(5�>(;�)01�/<0:/6<+,5
),/669;�,5�(::0:;,9,5�=(5�(5+,9,
7,9:65,5

Participatie: problemen met

Tussenmenselijke interacties en
relaties

B �(4030,�9,3(;0,:
B �5;0,4,�9,3(;0,:�
B �=,90.,�9,3(;0,:
Communicatie 

Belangrijke levensgebieden

B �73,0+05.
B %,92��),;((3+�,5�65),;((3+��,5�,*6�
5640:*/�3,=,5
B &05=633,�+(.),:;,+05.
B &69.+9(.,5�=669�,0.,5�.,@65+/,0+
Maatschappelijk sociaal en bur-
gerlijk leven

B �((;:*/(77,3012�3,=,5
B !,*9,(;0,�,5�=901,�;01+

Externe factoren (bevorderend en belemmerend), zoals 
Ondersteuning door middel van producten en technologie;
onder andere ademhalingsondersteuning, PEG/PRG sonde,
hulpmiddelen en aanpassingen, medicatie. 
Relaties, attitudes van omgeving en benaderingswijze.
Woon-, werk- en leefomstandigheden.
Wet- en regelgeving.

Persoonlijke factoren (bevorderend en belemmerend), zoals
Leeftijd, comorbiditeit, persoonlijkheid, sociaal culturele ach-
tergrond, waarden, levensgewoonten, levensstijl, beroep, li-
chamelijke conditie, interesses, attitude, copinggedrag,
ervaringen.

Amyotrofische Laterale Sclerose ICD-10: G12.2
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Figuur 1. Gevolgen van ALS volgens de ICF-classificatie



Stoornissen in functies
Mentale functies

Een betrouwbare schatting van het voorkomen van cognitieve stoornissen bij patiënten met
ALS is niet voorhanden vanwege methodologische tekortkomingen van het tot op heden
gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek. In de beschikbare studies worden veelal
subklinische cognitieve stoornissen bij 30-50% van patiënten met ALS gevonden (Raap-
horst et al. 2010). Van de patiënten met ALS met cognitieve stoornissen vertoont een
klein deel dusdanige gedrags- en karakterveranderingen, dat de diagnose ALS in com-
binatie met fronto-temporale dementie (FTD) kan worden gesteld. De gedragsverande-
ringen bestaan o.a. uit apathie, initiatiefverlies, gebrek aan ziekte-inzicht, repetitieve
gedragingen en ontremming. Het grootste gedeelte van patiënten met ALS met cogni-
tieve stoornissen voldoet niet aan de criteria voor de diagnose ALS-FTD en heeft in
lichte mate cognitieve stoornissen.

Pijn

Veel patiënten met ALS hebben pijnklachten van het bewegingsapparaat ten gevolge van
atrofie en verandering in spiertonus (bijvoorbeeld met als gevolg capsulitis van de schouder;
frozen shoulder). Surmenage ontstaat ten gevolge van compenserende houdingen en ac-
tiviteiten bij verminderde spierkracht. Drukplekken leveren ook pijnklachten op.

Stem en spraakfunctie

Problemen bij spreken ontstaan door een combinatie van verlaagde vitale capaciteit (waar-
door de ademsteun en het stemvolume afneemt) en dysartrie ten gevolge van zwakte
en/of spasticiteit van de orofaryngeale spieren.

Functies van het ademhalingsstelsel

Geleidelijk ontstaat bij alle patiënten zwakte van de ademhalingsspieren wat uiteindelijk
leidt tot respiratoire insufficiëntie. De afname van kracht van de ademhalingsmusculatuur
leidt tot het onvermogen om de luchtwegen doorgankelijk te houden en de alveolaire
ruimte te ventileren.
Symptomen van nachtelijke hypoventilatie zijn: dyspnoe, onrustige, weinig ontspannende
slaap, ochtendhoofdpijn, slechte concentratie en geheugen, slaapzucht, vermoeidheid en
gewichtsverlies.

Functies van het spijsverteringsstelsel

• Slikstoornissen (dysfagie)
Zwakte van de bulbaire spieren gaat gepaard met dysfunctie van de kaken, lippen, tong,
het gehemelte en de farynx. Eveneens is er sprake van een inadequate slikreflex en be-
perkte heffing van de larynx en kanteling van het cricoïd tijdens het slikken. Symptomen
van dysfagie zijn: veel hoesten tijdens eten en drinken, recidiverende luchtweginfecties,
veranderde stem na slikken, langere maaltijdduur, vermoeidheid tijdens en na maaltij-
den en gewichtsverlies.
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• Speekselverlies
Speekselverlies kan het risico op orofaryngeale infecties en op aspiratie vergroten. Er is
sprake van een onvermogen om het speeksel frequent en voldoende krachtig weg te
slikken en niet zozeer van een verhoogde speekselproductie.

• Gewichtsverlies
Gewichtsverlies ontstaat door verlies van spiermassa en verminderde vocht- en voed-
selintake.

• Vertering
Als gevolg van immobiliteit, verminderde inname van vocht en voedsel ontstaat bij circa
53% van de patiënten obstipatie.

Functies van het bewegingsapparaat

• Spierzwakte en atrofie
Meestal beginnen spierzwakte en atrofie plaatselijk in een arm of een been of in de spie-
ren van de mond-keelholte. Ook globale zwakte en atrofie komen voor, in veruit de
meeste gevallen zijn de verschijnselen echter asymmetrisch.
Bij 1% van de patiënten begint de zwakte in de ademhalingsspieren, met kortademig-
heid als eerste symptoom. Zwakte en atrofie zijn geleidelijk progressief waarbij de snel-
heid van achteruitgang in kracht opvallend gelijkmatig is. De spierzwakte uit zich
allereerst in een verminderd spieruithoudingsvermogen. Uiteindelijk kunnen alle dwars-
gestreepte spieren aangedaan zijn met uitzondering van de uitwendige oogspieren.

• Spierkrampen, fasciculaties en spasticiteit
- Spierkrampen en fasciculaties zijn veelal de eerste verschijnselen van ALS en wor-
den veroorzaakt door schade aan de motorische voorhoorncellen. Spierkrampen tre-
den vaak ‘s nachts op en kunnen zeer pijnlijk zijn. Bij ALS treden de krampen op in de
handen en armen maar ook in de hals, kaken, tong en mondbodem.

- Fasciculaties zijn kleine spiertrillingen onder de huid die verspringen en niet ritmisch zijn.
Bij patiënten met ALS kunnen fasciculaties soms één van de eerste symptomen zijn.

- Spasticiteit in de ledematen kan de oorzaak zijn van veel ongemak. Het functioneren
wordt vaak negatief beïnvloed door pijn, beperkte mobiliteit van gewrichten, problemen bij
houdingsveranderingen of problemen bij de verzorging. In de loop van de ziekte neemt
de spasticiteit soms af ten gevolge van de progressie van de “slappe verlamming”.

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een belangrijk fenomeen bij ALS en heeft een negatieve invloed op de
kwaliteit van leven. Vermoeidheid kan samenhangen met een slaapstoornis, depressie,
overbelasting van spieren en/of verminderd ademhalingsvermogen. Wanneer slikproblemen
leiden tot een onvoldoende orale intake, kunnen de vermoeidheidsklachten eveneens
toenemen.
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Beperkingen in activiteiten en problemen met participatie

Hierna volgt een korte toelichting op de beperkingen in de uitvoering van activiteiten en op
het gebied van problemen met participatie.

Communicatie

De communicatie kan door stem- spraak- en/of taalstoornissen tot problemen leiden. De
spraakverstaanbaarheid vermindert als gevolg van dysartrie, taalproblemen kunnen ont-
staan als gevolg van cognitieve stoornissen die bij een patiënt met ALS kunnen voorko-
men. De taalstoornissen kunnen gekenmerkt worden door een verminderde vloeiendheid
tijdens het spreken, woordvindingsproblemen, semantische parafasieën, perseveraties,
echolalie, stereotiepe uitingen.

Mobiliteit

De afname van spierkracht geeft problemen in de mobiliteit. Dit manifesteert zich vaak bij
veranderen en handhaven van lichaamshouding, het uitvoeren van transfers, lopen en
zich verplaatsen, dragen, verplaatsen van iets of iemand en transporteren. Deze problemen
kunnen deels worden ondervangen door het gebruik van hulpmiddelen. Het is belangrijk
dat de hulpmiddelen tijdig beschikbaar zijn.

Lopen en balans

Het gangpatroon van patiënten met ALS verandert geleidelijk naarmate de ziekte vordert.
Vaak vermindert parallel aan toenemende spierzwakte in de onderste extremiteiten de
loopsnelheid en wordt de paslengte korter. Er is veel variatie in het gangpatroon waarbij
het beeld vooral bepaald wordt of er uitval is of van (alleen) het perifeer motorisch neuron
of het centraal motorisch neuron of de combinatie van beiden (Jette 1999).

Zelfverzorging

Door afname van de spierkracht ontstaan er al vrij snel na het stellen van de diagnose
problemen met de zelfverzorging. Er kunnen problemen zijn met het eten, drinken, was-
sen, kleden, tandenpoetsen, uiterlijke verzorging, toiletgang e.d.

Huishouden

De afname van spierkracht en toenemende mate van vermoeidheid zorgen ervoor dat het
doen van huishoudelijke taken en het runnen van een huishouden zoals o.a. maaltijden
verzorgen problematisch wordt.

Problemen met participatie

Participatieproblemen die samenhangen met de ziekte ALS komen voor in de gebieden
sociale relaties, intieme relaties, communicatie en belangrijke levensgebieden zoals be-
roep en werk. Ook het maatschappelijk sociaal en burgerlijk leven (waaronder recreatie
en vrije tijd; hobby’s, sporten) ondervindt problemen wanneer iemand de ziekte ALS heeft.
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Beloop en Prognose

ALS is een snel progressieve aandoening. Gemiddeld drie jaar na het stellen van de diag-
nose overlijden patiënten door zwakte van de ademhalingsspieren. Twintig procent leeft
langer dan vijf jaar. Omdat er nog geen geneesmiddel is dat de patiënt met ALS genezen
kan of de achteruitgang van de lichaamsfuncties kan stoppen, is goede zorg en verstrek-
king van hulpmiddelen en het geven van begeleiding aan patiënt en zijn omgeving het be-
langrijkste wat patiënten kan worden geboden. Het enige geneesmiddel waarvan tot nu
toe een gunstig effect op het beloop van de ziekte is aangetoond is riluzole (Miller 2007,
Orrell 2010). Enkele studies laten zien dat patiënten die riluzole gebruiken langer leven
dan de mensen in de controlegroep. Het medicijn verlengt de overlevingsduur gemiddeld
met 3 tot 6 maanden. De neuroloog (of de revalidatiearts) kan riluzole voorschrijven.

Multidisciplinaire behandeling 

In de literatuur wordt het belang van multidisciplinaire zorg voor patiënten met ALS onder-
streept en aanbevolen (Berg van den J.P. 2005, Andersen et al. 2007, Miller et al. 2009).
Behandeling door gespecialiseerde, multidisciplinaire ALS-teams heeft een positief effect
op de overleving en kwaliteit van leven (sociaal functioneren en mentale gezondheid). Uit
onderzoek van Chio et al. (2004, in: Andersen et al. 2007) is gebleken dat patiënten die bij
een gespecialiseerd multidisciplinair team in behandeling waren minder en kortdurender kli-
niek bezoeken hadden dan patiënten die niet bij een dergelijk team in behandeling waren.
Het ALS Centrum Nederland is van mening dat de zorg voor de patiënt met ALS thuis hoort
in een multidisciplinair team. De samenstelling hiervan kan variëren. Het basisteam bestaat
uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker,
diëtist, psycholoog. Aan sommige ALS-teams is tevens een ALS verpleegkundige (ALS
nurse practitioner) verbonden die het spreekuur voor patiënten met ALS of PSMA onder-
steunt. In een aantal RAC’s wordt deze functie vervuld door een ALS consulent of ALS dok-
tersassistente. Op consultbasis kan nauw worden samengewerkt met een maag-, darm-,
leverarts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing en een orthopedisch technoloog.
Enkele ALS-teams in Nederland werken samen met een voedingsteam dat de PEG/PRG
plaatsing (Percutane Endoscopische/Radioscopische Gastrostomie) regelt en begeleidt.
Het doel van de behandeling door een ALS-team is naast het optimaliseren van de kwali-
teit van leven, het optimaliseren van het niveau van functioneren van de patiënt en zijn
omgeving. Hierbij moet de nadruk liggen op de zelfstandigheid en de keuzes van de pa-
tiënt (Andersen et al. 2007). De gespecialiseerde teams die voldoen aan de kwaliteitscriteria
opgesteld door de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN), worden aangeduid als VSN
Revalidatie Advies Centra (RAC).
Door een algemene kennis van het ziektebeeld en de symptomen is snelle signalering
buiten het eigen aandachtsgebied mogelijk. Hierdoor kan via informatie-uitwisseling in het
teamoverleg snel gereageerd worden op veranderingen en kan de arts de gewenste an-
dere discipline inschakelen. Wanneer meerdere disciplines bij de zorg rondom een patiënt
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met ALS betrokken zijn, is het belangrijk dat deze deze zorgverleners onderling de doelen
en werkwijze afstemmen. Wanneer de patiënt alleen in de 1ste lijn wordt behandeld, is het
belangrijk de logopedische zorg af te stemmen op de zorg die andere disciplines aan die
patiënt verlenen. Regelmatig overleg is essentieel.

Op basis van het protocol ‘Revalidatiegeneeskundige behandeling van mensen met ALS’
wordt de zorg voor patiënten met ALS onderscheiden in drie fasen: de diagnostische
fase, de revalidatie fase en de terminale fase (Berg van den J.P., et al. 1999).
In de diagnostische fase heeft de neuroloog de belangrijkste rol in het afhandelen van het
diagnostisch proces. Dit proces is afgerond als de definitieve diagnose is gesteld. De
neuroloog bespreekt de diagnose met de patiënt en zijn familie en informeert de huisarts.

In de revalidatie fase coördineert de revalidatiearts de zorg vanuit het multidisciplinair team
en krijgt hierdoor inzicht in de functionele beperkingen van de patiënt. De revalidatiearts
inventariseert samen met de paramedici de symptomen en stelt, in overleg met de patiënt,
een behandelplan op en begeleidt de patiënt en zijn omgeving. In samenwerking met de
paramedici vraagt hij hulpmiddelen en voorzieningen aan. Tevens wordt de ademhalings- en
voedingsproblematiek beoordeeld en indien nodig wordt een verwijzing naar het Centrum
voor Thuisbeademing en PEG-plaatsing besproken. De revalidatiearts spreekt ook over het
opstellen van een wilsverklaring en kan in overleg met de huisarts hierin ondersteunen.
De rol van de neuroloog is in de revalidatie- en terminale fase wisselend per patiënt. De
meeste patiënten hebben behoefte aan een regelmatige controle omdat ze geïnformeerd
willen worden over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe symptomen willen bespreken. De
neuroloog heeft regelmatig contact met de revalidatiearts. Beiden zijn aanspreekpunt voor
vragen van huisartsen.

In de terminale fase wordt de taakverdeling op het gebied van de zorgcoördinatie op de
individuele patiënt afgestemd waarbij het accent bepaald wordt door de plek waar de patiënt
verblijft. Een goede zorgoverdracht is van belang voor de continuïteit. Het behandelteam uit
de revalidatiefase blijft steeds beschikbaar voor consultatie, zonodig behandeling.
In deze fase is de huisarts/verpleeghuisarts verantwoordelijk voor de coördinatie van de
zorg met betrekking tot het (para-)medisch behandelen van symptomen, de begeleiding
van patiënt en omgeving en is tevens aanspreekpunt voor acute problematiek. De huis-
arts bespreekt met de patiënt (indien dit niet al in een eerdere fase besproken is) ook de
wensen betreffende de laatste levensfase en hoe te handelen bij calamiteiten. Indien de
patiënt opgenomen is in het verpleeghuis is de verpleeghuisarts verantwoordelijk voor bo-
venstaande aspecten. Voor specifieke vragen over symptomen vindt overleg plaats met
de revalidatiearts. Indien de patiënt beademd wordt, overlegt de huisarts met het Centrum
voor Thuisbeademing over het eventueel afbouwen van de beademing en toediening van
medicatie om benauwdheidsklachten te verminderen.
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Organisatie van de zorg

Binnen de zorg rondom patiënten met ALS in Nederland bestaat er een grote diversiteit in
de taakverdeling binnen ALS-teams. In deze richtlijn wordt een rolverdeling aangegeven
die volgens het ALS Centrum Nederland wenselijk is. Er kunnen goede redenen zijn om te
kiezen voor een andere verdeling van taken. De plaatselijke gewoonten, omstandigheden
en mogelijkheden zijn hierin bepalend.

Indicatie Logopedie

Verwijzing door een arts naar een logopedist is geïndiceerd wanneer er sprake is van één
of meerdere van de volgende situaties:

• Informatiebehoefte van de patiënt en/of zijn omgeving over de gevolgen van ALS op het
beloop van de stem-, spraak-, taal- en slikfunctie wanneer hierin nog geen stoornissen
op te merken zijn. Deze informatie kan de patiënt en zijn omgeving helpen alert te zijn
op optredende veranderingen bij het communiceren, eten en drinken waardoor (zeker
in het beginstadium) ingespeeld kan worden op beginnende slikstoornissen. Hiermee
kunnen beperkingen in het uitvoeren van activiteiten en problemen met participatie ver-
minderd worden.

• De patiënt kan functiestoornissen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van activiteiten
in de volgende domeinen:

-  Mentale functies.
-  Stem en spraak.
-  Ademhalingsstelsel.
-  Spijsvertering.
-  Communicatie.
-  Eten en drinken.

• De omgeving van de patiënt kan problemen ervaren in de omgang en in het begeleiden
van de patiënt met betrekking tot de domeinen:

-  Communicatie.

-  Eten en drinken.

• De verwijzer heeft vragen over mogelijk aanwezige stoornissen in functie in de domeinen:

-  Mentale functies.
-  Stem en spraak.
-  Ademhalingsstelsel.
-  Spijsvertering.

• De verwijzer heeft vragen over mogelijk aanwezige beperkingen in activiteiten in de do-
meinen:

-  Communicatie.
-  Eten en drinken.
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Verwijzing en aanmelding
Verwijzing versus directe toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Patiënten met ALS worden veelal verwezen naar de logopedist door een revalidatiearts,
neuroloog of huisarts. Een enkele keer wordt een patiënt verwezen via de KNO-arts. Het
komt zelden voor dat een patiënt zich op eigen gelegenheid meldt (directe toegankelijkheid). 
Indien een patiënt wordt verwezen door een huisarts of medisch specialist beoordeelt de
logopedist of de verwijzing voldoende informatie bevat. Het is noodzakelijk dat de logope-
dist informatie krijgt over relevante comorbiditeit. Het is wenselijk om informatie te verkrij-
gen over het beloop van het gezondheidsprobleem, over het behandelbeleid en het
resultaat van de medische behandeling.

Screening bij DTL

Het screeningsproces bestaat uit vier onderdelen: aanmelding, inventarisatie van de hulp-
vraag, screening op “pluis/niet-pluis” en het informeren en het adviseren van de patiënt
over de bevindingen van het screeningsproces. Bij het screenen wordt, door middel van
het stellen van gerichte vragen, het afnemen van tests of andere diagnostische verrichtingen
vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de indi-
viduele logopedist vallend patroon van tekens en symptomen.
Aan het einde van het screeningsproces wordt de patiënt geïnformeerd over de bevindin-
gen. Indien het patroon onbekend is, één of meerdere symptomen afwijken van een voor
de individuele logopedist bekend patroon, het patroon een afwijkend beloop heeft of bij
aanwezigheid van rode vlaggen (bijvoorbeeld tongfasciculaties, conclusie: niet-pluis),
wordt de patiënt geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts. Het wordt aanbe-
volen om ook wanneer de conclusie “pluis” is bij een patiënt gediagnosticeerd met ALS,
met instemming van de patiënt, contact op te nemen met de verwijzend arts in het kader
van onderlinge afstemming van de zorg.
Indien de bevindingen ‘pluis’ zijn, wordt de patiënt geïnformeerd over de mogelijkheid om
door te gaan met het diagnostisch proces.

Diagnostisch proces Logopedie

Het doel van het diagnostisch proces is het inventariseren van de ernst en de aard van de
gezondheidsproblemen van de patiënt en de beïnvloedbaarheid van deze problemen
door middel van logopedie. Uitgangspunt is de hulpvraag van de patiënt. Domeinen waar
de patiënt nog geen hulpvraag over heeft worden, in overleg met de patiënt, geïnventari-
seerd. De achterliggende gedachte is dat op deze wijze meer pro-actief gehandeld kan
worden met fijngevoeligheid voor de coping van de patiënt en diens omgeving.
Het diagnostisch proces bij patiënten met ALS kan men beschrijven met het algoritme
van de Hypothesis Oriented Algorithm for Clinicians II (HOAC-II) (Engelbert & Wittink 2010).
Problemen in het functioneren worden geïdentificeerd door de patiënt zelf (zogenaamde
patiënt identified problems: PIP) en anderen in de omgeving van de patiënt (zogenaamde
non-patiënt identified problems: non-PIP). Na de analyse van de gegevens uit anamnese
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en onderzoek worden bestaande problemen geformuleerd evenals te verwachten proble-
men. Met betrekking tot de bestaande problemen kan zonodig een behandeling worden
ingesteld (of hiervan af worden gezien) en bij problemen die in de toekomst verwacht
kunnen worden, kunnen preventieve maatregelen worden genomen (zie ook Werkkaart 3
en 4). Voor patiënten met ALS kan het bespreken van de te verwachten problemen erg
confronterend zijn. De hulpverlener moet daarbij goede gesprekstechnieken beheersen
en met de patiënt bespreken in hoeverre de patiënt geïnformeerd wil worden over de uit-
komsten en details van het logopedisch onderzoek.
Het diagnostisch proces van screening, anamnese en onderzoek leidt tot formulering van
de logopedische diagnose.

Anamnese

Tijdens de anamnese brengt de logopedist de gezondheidsproblemen van de patiënt in
kaart. Werkkaart 1 toont de ICF domeinen voor de logopedische anamnese. Deze werk-
kaart is opgebouwd uit de conclusies en aanbevelingen van de richtlijn. Een groot deel
van de anamnestische gegevens moet beschikbaar zijn, maar hoeft niet persé door de
behandelaar uitgevraagd te worden. Digitale verslaglegging in een multidisciplinair patiën-
tendossier is zeer wenselijk.
Wanneer mentale factoren en/of fysieke stoornissen (bijvoorbeeld bij ALS met een bulbair
debuut) de patiënt belemmeren bij het beantwoorden van vragen is het noodzakelijk an-
dere wijzen van communiceren in te zetten en de omgeving te betrekken bij de anamnese.
Aan de hand van de anamnese formuleert de logopedist samen met de patiënt de hulp-
vraag. De hulpvraag dient in ieder geval opgebouwd te zijn uit de volgende componenten:
Doelstellingen en verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de behandeling en het te
verwachten resultaat, de belangrijkste klachten van de patiënt en de belangrijkste beper-
kingen voor de patiënt. Tevens probeert zij antwoord te krijgen op de vraag of de ver-
wachtingen van de patiënt reëel zijn. Tijdens de anamnese is de logopedist alert op
eventuele rode vlaggen. Rode vlaggen zijn signalen die mogelijk wijzen op een andere
oorzaak van de klachten.
Indien één of meerdere rode vlaggen aanwezig zijn, moet de logopedist de patiënt hierover
informeren. Ook de arts dient, in overleg met de patiënt, hierover te worden geïnformeerd.
Daarnaast is het advies voor de patiënt om contact op te nemen met de huisarts of be-
handelend specialist.

Formuleren van de onderzoeksdoelstellingen

Aan de hand van de gegevens die verkregen zijn uit de screening en anamnese formuleert
de logopedist onderzoeksdoelstellingen. Deze zijn gericht op het verkrijgen van een indruk
op de domeinen: mentale functies, stem en spraak, ademhalingsstelsel, spijsvertering
evenals op de domeinen communicatie en eten en drinken.
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Logopedisch onderzoek 

De progressie van de stoornissen en beperkingen kunnen per patiënt met ALS sterk ver-
schillen. Het is daarom belangrijk voor de logopedist om tijdens het onderzoek vast te
stellen in welke revalidatie-/ziekte-fase de patiënt zich op dat moment bevindt. Vermoeid-
heid komt bij veel patiënten met ALS voor en kan fluctueren over de dag. Dit kan het ver-
loop van de activiteiten spreken, eten en drinken (sterk) beïnvloeden. Het is belangrijk
voorafgaand aan het onderzoek hiernaar te informeren bij patiënt en omgeving en hier-
mee zoveel mogelijk rekening te houden.
Uitgangspunt voor logopedisch onderzoek kan de ALSFRS-R (ALS-Functional Rating Scale-
Revised, (Cederbaum 1997) score zijn die bij ieder consult meestal door de revalidatiearts
(1x per 3 maanden) wordt afgenomen. Echter, de kanttekening dient te worden gemaakt
dat het gebruik van de ALSFRS-R weliswaar wenselijk is, maar nog niet in alle RAC’s
gangbaar is.
De logopedist kan Werkkaart 2 gebruiken als hulpmiddel bij het uitvoeren van een gestruc-
tureerd onderzoek. Op basis van de anamnesegegevens bepaalt de logopedist of de pa-
tiënt nog andere functiestoornissen heeft die meegenomen dienen te worden in het
onderzoek (bijvoorbeeld pre-existente stem-, spraak-/taal-/slikproblemen).

Meetinstrumenten

Meetinstrumenten dienen als hulpmiddel bij het systematisch in kaart brengen en het ob-
jectiveren van het gezondheidsprobleem. Klinimetrie maakt het diagnostisch proces trans-
parant. Tevens kan een aantal instrumenten in een latere fase opnieuw gebruikt worden
als monitor voor het ziekteproces en ter evaluatie van de behandeling. Anders gezegd:
klinimetrie draagt bij aan het proces van klinisch redeneren, objectiveren en kwantificeren
wat essentieel is voor goede klinische zorg.
Ter inventarisatie en evaluatie van de spraakfunctie en spraakverstaanbaarheid kan de
Amyotrophic Lateral Sclerosis Severity Scale: Speech (ALSSS-SP) ingevuld worden aan
de hand van observatie van de spontane spraak.
Logopedisch “hands-on” onderzoek van structuur, sensibiliteit en motoriek van het orofa-
ciale gebied wordt gedaan wanneer in spontane communicatie reeds veranderingen zijn
op te merken (hetzij door de patiënt zelf, hetzij door zijn omgeving, hetzij door de logope-
dist). Dit geldt eveneens voor het hardop voorlezen van een fonetisch gebalanceerde
tekst en het maken van een audio-opname.
Wanneer op basis van spontane taal en gewone, dagelijkse communicatie sterke vermoe-
dens zijn ten aanzien van het bestaan van fatische stoornissen, kan dit door logopedisch
onderzoek nader uitgezocht worden. Met letter- en category fluency onderdelen van tes-
ten (bijvoorbeeld SAN) en de Boston Naming Test (BNT) kan de vloeiendheid van de taal-
productie worden onderzocht. De Verkorte Token Test kan gebruikt worden om aan te
tonen of er wel of geen sprake is van een fatische stoornis.
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Achteruitgang in communicatieve effectiviteit kan worden vastgesteld door middel van de
Communication Effectiveness Index. Het invullen van de Communication Device Use
Checklist (CETI-M) kan bijdragen tot een meer succesvolle implementatie van communi-
catiehulpmiddelen wanneer deze ingezet (moeten) worden.
Voor het inventariseren, analyseren en evalueren van de (veiligheid van de) slikfunctie kan de
Amyotrophic Lateral Sclerosis Severity Scale: Swallowing (ALSSS-SW) ingevuld worden.
Om beginnende slikstoornissen te detecteren kunnen de sliksnelheids- en slikvolumetest
afgenomen worden.
Wanneer het risico op penetratie en (stille) aspiratie met zekerheid vastgesteld moet worden,
kan dit gedaan worden door middel van een videofluoroscopisch slikonderzoek (VFS,
‘slikvideo volgens logopedisch protocol’) dat gescoord wordt via de Dysphagia Outcome
Severity Scale (DOSS). Ook kan gekozen worden voor een flexibele endoscopische eva-
luatie van de slikfunctie (FEES). Dit onderzoek kan onder bepaalde voorwaarden door de
logopedist zelfstandig worden uitgevoerd (Bogaard 2004), meestal is echter verwijzing
naar een KNO-arts noodzakelijk.
De frequentie en ernst van speekselverlies kan geobjectiveerd worden door middel van het
Observatie-instrument Speekselverlies of de Drooling Severity and Frequency Scale (DSFS). 
De (verwijzing naar de bronnen van de) meetinstrumenten zijn opgenomen in Bijlage 3.

(Aanvullend) lichamelijk onderzoek

Het logopedisch lichamelijk onderzoek bestaat uit inspectie van de structuur en de functie
van het orofaciale gebied en de ademhaling. Dit onderzoek vindt plaats wanneer er uit
anamnese of uit logopedische observatie blijkt dat er stoornissen in functies en beperkin-
gen in activiteiten en problemen met participatie zijn betrekking hebbend op dit gebied.
De logopedist tracht relevante stoornissen in functie te achterhalen. Hierbij moet gedacht
worden aan gerichte observatie van: lichaamshouding, ademhaling en hoestfunctie, oro-
faciale structuren en -sensibiliteit, primaire en secundaire mondfuncties.
Tevens wordt het verloop en de veiligheid van de kauw- en slikfunctie geobserveerd tijdens
het eten en drinken (bij voorkeur tijdens een maaltijdmoment).

Analyse

De analyse bestaat uit het verwerken van de verkregen logopedische observatie- en on-
derzoeksgegevens, het vervolgens vaststellen van de indicatie voor logopedie en de be-
oordeling of de richtlijn van toepassing is op deze individuele patiënt.

De logopedist beantwoordt hiervoor de volgende vragen:

• Welke stoornissen in functies en beperkingen in activiteiten en problemen met participatie
ervaren de patiënt en zijn omgeving?

• Welke stoornissen in functies en beperkingen in activiteiten en problemen met participatie
zijn er door de logopedist opgemerkt?

• Welke klachten, functies en activiteiten kunnen worden beïnvloed door logopedie?
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• Bestaan er belemmerende en/of bevorderende factoren, externe en persoonlijke factoren
die van invloed kunnen zijn op het behandeleffect?

Wanneer er geen indicatie is voor logopedie, wordt de patiënt terugverwezen naar de verwij-
zend arts. Evaluatie gedurende het ziektebeloop vindt op indicatie plaats, oftewel bij klachten.

Behandelplan

In overleg met de patiënt worden de behandeldoelen bepaald. Indien gewenst dan wel
noodzakelijk, wordt de omgeving van de patiënt hierbij betrokken.
Het hoofddoel van de logopedische behandeling van patiënten met ALS is door middel van
informeren, adviseren, oefenen, compenseren en begeleiden, samen met de patiënt een
voor hem zo optimaal mogelijke manier van functioneren te bewerkstelligen. Dit aangepast
aan de steeds weer veranderende situaties waarin de patiënt zich bevindt door progressie
van het ziektebeeld en de daarmee samenhangende achteruitgang in zijn functioneren.
Logopedische doelen voor patiënten met ALS zijn (zie Werkkaart 3 en 4):

Niveau van functies en anatomische eigenschappen:

• Informeren van de patiënt en zijn omgeving over:
-  De stem-, spraak- , kauw- en slikfunctie: het normale en het afwijkende verloop.
-  Speekselbeheersing en speekselverlies.

• Taal en communicatie: problemen bij het vóórkomen van FTD.

• Onderhouden en zo lang mogelijk behouden van orale-, faryngeale en laryngeale functies. 

• Onderhouden en behouden van een goede mondhygiëne.

• Preventie van aspiratiepneumonie.

Niveau van activiteiten en participatie:

• Optimaliseren van de communicatie van de patiënt en zijn omgeving, zowel qua stem
als qua spraak als qua taal.

• Tijdig introduceren van (ondersteunende) communicatiehulpmiddelen.

• Trainen van patiënt en omgeving in het gebruik van communicatiehulpmiddelen.

In het behandelplan worden behalve de doelen ook vermeld: de behandelstrategie, de
verrichtingen, de verwachte duur van de behandelperiode, het verwachte aantal sessies
en de frequentie daarvan, de wijze en frequentie van evaluatie en de behandellocatie. De
gemaakte multidisciplinaire afspraken met andere leden van het ALS-team of andere be-
trokkenen (onder andere thuiszorg, tandarts, huisarts) worden eveneens in het behandel-
plan vastgelegd.
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Therapeutisch proces
Fasering

In deze richtlijn worden meerdere aspecten van de behandeling van patiënten met ALS
beschreven. Eerst wordt een onderscheid gemaakt in de domeinen communicatie en
eten en drinken, vervolgens worden aspecten van de behandeling besproken aan de
hand van de mate van progressie. Werkkaart 3 geeft een overzicht van de aangrijpings-
punten van het therapeutisch proces van de logopedist. Werkkaart 4 geeft een overzicht
van te kiezen behandelstrategieën bij de verschillende behandeldoelen.

Behandelstrategieën
Betrokkenheid van de partner en/of verzorger

Aangezien communicatie en eten en drinken activiteiten zijn die vaak een grote sociale rol
vervullen en die belangrijk zijn om te kunnen participeren in de (directe) omgeving en in de
maatschappij, is het actief betrekken van diezelfde omgeving in de logopedische behande-
ling van essentieel belang. Deze omgeving kan bestaan uit een partner, maar ook uit naaste
familieleden, vrienden, buren, andere mantelzorgers en thuiszorgwerkers.

Communicatie

Spreken is één van de snelste en meest gebruikte wijzen om informatie over te dragen van
de ene op de andere communicatiepartner. Wanneer door ALS de spieren die betrokken
zijn bij dit proces aangedaan raken en deels (uiteindelijk vaak geheel) verlamd raken, heeft
dit grote invloed op de communicatie. Niet alleen de persoon met ALS, maar ook zijn com-
municatiepartner krijgt hier direct mee te maken. De spraak wordt onduidelijker en trager
(dysartrie), uitingen moeten herhaald worden of worden verkeerd begrepen, de stem ver-
heffen in rumoerige situaties of bij spreken over grotere afstand lukt niet meer. Telefoneren
en spreken in groepen wordt moeizaam. Het op verbale wijze uiten van emoties en affect
verandert. Soms gaat dit samen met een verminderde mimische expressie (de mimische
spieren verstarren of worden slap). Door dit alles verandert niet alleen het spreken, maar
ook de sociale rol die iemand vervult. Niet zelden dreigt uiteindelijk een sociaal isolement.
Ook de gesprekspartner is zeer belangrijk bij het toepassen van stem-, spraak- en com-
municatietechnieken, zoals het maken van oogcontact, meer tijd nemen voor een ge-
sprek, de patiënt helpen herinneren aan spreken afwisselen met rust, woord voor woord
spreken. Wanneer de spraak onverstaanbaar wordt en communicatieondersteuning nodig
is, kan de omgeving dit (helpen) aandragen en inzetten. Bijvoorbeeld: pen en papier,
communicatiekaart of letterkaart hanteren; het aangeven, neerzetten en soms ook inscha-
kelen van communicatieapparatuur met spraakuitvoer.
Wanneer de communicatie bemoeilijkt raakt omdat behalve de dysartrie ook taalproblemen
op basis van cognitieve stoornissen voorkomen, is de rol van de communicatiepartner
zelfs essentieel. Het maken van oogcontact, het stellen van gesloten vragen, het houden
van langere pauzes in gesprek en het toepassen van meer directieve taal zijn voorbeelden
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van technieken die door de communicatiepartner toegepast moeten worden waardoor de
communicatie meer succesvol zal kunnen verlopen.

Eten en drinken

Eten en drinken (en daarmee kauwen en slikken) zijn van levensbelang en hebben daar-
naast vaak een belangrijke sociale functie. Voor de meeste mensen is het heel erg be-
langrijk zo lang mogelijk op de gebruikelijke manier te kunnen eten en drinken. Door de
toenemende verlamming van de kauw- en slikspieren gaat dit steeds moeizamer. Maaltij-
den duren langer, eten moet aangepast worden qua consistentie en kan soms niet meer
door de patiënt zelf naar zijn mond gebracht worden wanneer de arm-/handfunctie is aan-
gedaan. De omgeving zal dan het eten/drinken moeten aanpassen en de patiënt moeten
voeren. Wanneer de patiënt (deels) is aangewezen op sondevoeding, kan het zijn dat de
omgeving deze moet toedienen.

Behandelfrequentie en behandelduur

De behandelfrequentie is sterk afhankelijk van de hulpvraag van patiënt en zijn omgeving,
de mogelijkheden van de patiënt, het verloop van de ziekte (met name de progressie van
de bulbaire symptomen) en de optredende vermoeidheid van de patiënt. Indien meerdere
(para-)medische disciplines bij de patiënt betrokken zijn, is het wenselijk, vooropgesteld
dat patiënt het volhoudt, dat de patiënt meerdere consulten op één dag heeft, zodat hij zo
min mogelijk naar het revalidatiecentrum, het ziekenhuis of de eerstelijnspraktijk hoeft te
komen. Indien hiervoor een indicatie bestaat, kan de logopedist huisbezoeken afleggen.
Consulten kunnen qua duur variëren van 30 tot 60 minuten en vinden hoogstens 1x per
week plaats, waarbij de noodzaak van het volgend logopedisch consult per individuele
patiënt steeds opnieuw bepaald wordt.
Soms kan het nodig zijn dat de patiënt zelfstandig thuis oefent. Indien nodig stelt de the-
rapeut de doelen/strategieën bij. Het geven van informatie en adviezen is hierbij essentieel.
Tijdens iedere nieuwe behandelperiode wordt de spraak- en slikfunctie door de logope-
dist geëvalueerd.

Logopedische interventies betreffende stoornissen in Functies en beperkingen
in Activiteiten en problemen met Participatie

In het huidige protocol ‘Revalidatiegeneeskundige behandeling van mensen met ALS’
(Berg van den J.P. et al. 1999) wordt een viertal fasen omschreven:

Fase 1 De patiënt is zelfstandig.

Fase 2 De patiënt is zelfstandig met hulpmiddelen en/of voorzieningen.

Fase 3 De patiënt is afhankelijk.

Fase 4 Terminale fase.

Deze fasering wordt tot op heden gebruikt om een aantal behandelstrategieën te bespreken. 
Werkkaart 4 geeft een overzicht van te kiezen behandelstrategieën bij verschillende be-
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handeldoelen. De behandeling bestaat uit preventie en behandeling van stoornissen in
functies en beperkingen in activiteiten en problemen met participatie.

Fase 1 De patiënt is zelfstandig

Behandeldoelen kunnen zijn:
• Kort inventariseren pre-morbide stem-, spraak-, taal-, kauw- en slikfunctie.

• Informeren en adviseren met betrekking tot de veiligheid van de slikfunctie, economisch
adem-, stem- en spraakgebruik (in relatie tot lichaamshouding en vermoeidheid).

• Informeren en adviseren ten aanzien van de bewustwording en veranderingen op het
gebied van communicatie en slikken (eten en drinken en speeksel).

• Behouden van een goede lichaamshouding en adem-, stem- en spraakkoppeling (in
samenwerking met fysiotherapeut en ergotherapeut).

• Creëren van basale communicatievoorwaarden.

• Behouden/aanleren van een goede hoesttechniek (in samenwerking met fysiotherapeut).

• Optimaliseren van de slikfunctie bij eten en drinken en het slikken van speeksel.

• Informeren over de mogelijkheid van communicatiehulpmiddelen (in samenwerking
met ergotherapeut) en sondevoeding (in overleg met diëtist en arts).

Informeren/adviseren
Wanneer de logopedist behandelt, informeert en adviseert zij de patiënt en zijn omgeving
en biedt zij steun (‘begeleidt’).

Sturen/oefenen
Het sturen en oefenen van functies en activiteiten is in deze fase gericht op het aanleren
van economisch adem-, stem- en spraakgebruik als onderhoud of ter verbetering van de
spraakverstaanbaarheid in diverse communicatie situaties. Daarnaast is het oefenen en
behouden van een effectieve hoestfunctie (in samenwerking met fysiotherapeut) van be-
lang in eet-/drinksituaties wanneer een patiënt zich zou verslikken. Het bewust sturen van
het slikproces voor de patiënt (door houdingsaanpassingen/manoeuvres/aanpassing van
consistenties) bevordert de veiligheid van de slikfunctie en verkleint de kans op een aspi-
ratiepneumonie (in samenwerking met fysiotherapeut en ergotherapeut en diëtist).

Fase 2 De patiënt is zelfstandig met hulpmiddelen en/of voorzieningen

De patiënt en zijn omgeving ervaren beperkingen op het gebied van ademhaling, spreken
en communicatie en kauwen en slikken. De behandeling bestaat uit het optimaliseren van
het stem- en spraakvermogen en de communicatieve effectiviteit van de patiënten en uit
het goed kauwen en veilig slikken tijdens eten en drinken en het slikken van speeksel.

Behandeldoelen kunnen zijn:
• (Her-) evalueren van de stem-, spraak- en taalfunctie. Eveneens (her-)evalueren van de
kauwfunctie en slikfunctie van speeksel, voeding en vocht.
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• Adviseren over lichaamshouding en ademhaling bij slikken en spreken (in samenwerking
met ergotherapeut en fysiotherapeut).

• Behouden van een effectieve hoestfunctie (in samenwerking met fysiotherapeut).

• Voorkómen van een aspiratiepneumonie.

• Adviseren ten aanzien van een goede mondhygiëne (eventueel in samenwerking met
mondhygiënist).

• Adviseren over aanpassingen, compensaties en hulpmiddelen (in samenwerking met
ergotherapeut).

• Adviseren over aanpassing voedingsconsistenties (in samenwerking met diëtist).

• Adviseren over de mogelijkheid orale voedings- en vochtintake in combinatie met son-
devoeding (in overleg met diëtist en arts).

• Optimaliseren spraakverstaanbaarheid en indien nodig leren gebruiken en inzetten van
communicatiehulpmiddelen. Dit laatste in overleg met ergotherapeut en indien er
sprake is van ondersteuning door middel van communicatieapparatuur ook in overleg
met de adviseur/leverancier van deze apparatuur.

Informeren/adviseren
Informeren en adviseren is in deze fase net als in de voorgaande fase gericht op veiligheid
van de slikfunctie en behoud van effectiviteit van de communicatie. Het adviseren van
hulpmiddelen (in samenwerking met de ergotherapeut) die gericht zijn op makkelijker
eten en drinken (en kauwen en slikken) hebben betrekking op eet- en drinkgerei.
Communicatiehulpmiddelen zijn gericht op ondersteuning van hetgeen moeilijk of slecht
verstaanbaar wordt uitgesproken door de patiënt, dan wel op vervanging van het gespro-
ken woord (bij volledige anartrie). Deze kunnen in samenwerking met de ergotherapeut
worden uitgezocht, eventueel aangevraagd en getraind. Wanneer het hierbij gaat om
communicatieapparatuur gebeurt dit in samenwerking met de ergotherapeut en de advi-
seur/leverancier.

Sturen/oefenen
Het sturen en oefenen van functies en activiteiten is evenals in de vorige fase gericht op
het aanleren van economisch adem-, stem- en spraakgebruik en het bewust sturen van
het kauw- en slikproces voor het behoud van de veiligheid van de slikfunctie. De patiënt
en zijn omgeving worden hier beiden actief bij betrokken.

Fase 3 De patiënt is afhankelijk

Algemene aandachtspunten
Voor zover van toepassing en nog uitvoerbaar kunnen de doelstellingen en genoemde in-
terventies uit de eerder genoemde fasen hier eveneens van toepassing zijn.
De behandeling zal met name gericht zijn op de doelen die reeds vermeld staan bij fase 2.
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Informeren/adviseren
Wanneer in deze fase van het ziekteproces nog geen aanpassingen en hulpmiddelen zijn
gerealiseerd, geldt in deze fase opnieuw: adviseren over aanpassingen, compensaties en
hulpmiddelen (vaak in samenwerking met fysiotherapeut en ergotherapeut en soms dië-
tist). Dit is gericht op gemak en veiligheid van de kauw- en slikfunctie bij eten en drinken
en het slikken van speeksel.
Indien noodzakelijk en door patiënt en omgeving gewenst, worden hulpmiddelen ten aan-
zien van communicatie eveneens geadviseerd en uitgeprobeerd met als doel een zo effi-
ciënt mogelijke communicatie. Vaak gebeurt dit in samenwerking met de ergotherapeut
en met de adviseur/leverancier van communicatieapparatuur.

Sturen/oefenen
Wanneer sturen en oefenen van adem-, stem- en spraakfunctie niet meer of slechts ten dele
mogelijk is, wordt overgegaan op communicatieondersteuning. Dit kan variëren van To-
tale Communicatie (mimiek, natuurlijke gebaren, hoofd- en schouderbewegingen, pen en
papier) tot aan communicatieapparatuur met spraakuitvoer. Wanneer het gaat om ge-
richte inzet van communicatieapparatuur is het belangrijk om dit in overleg met de ergo-
therapeut en de adviseur/leverancier van communicatieapparatuur te doen.
Door achteruitgang van de kauw- en slikfunctie ontstaat er een hoog risico op aspiratie
en/of dehydratie en ondervoeding. De patiënt komt uiteindelijk voor de keuze te staan wel
of geen sondevoeding te gaan gebruiken. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden: NGT
(Nasogastric Tube, neussonde), PEG (Percutane Endoscopische Gastrostomie) en PRG
(Percutane Radiologische Gastrostomie).
De neusmaagsonde is geen standaardbehandeling, maar slechts een weinig meer voor-
komend alternatief ter overbrugging, of wanneer een PEG/PRG niet mogelijk of niet ge-
wenst is. NGT wordt in principe niet langer dan 6 weken gebruikt. NGT kan leiden tot
irritatie van neus en keel, het maakt de kans op aspiratie groter, het bemoeilijkt de neus-
ademhaling, is moeilijk in te brengen als iemand niet goed kan slikken, is patiënt onvrien-
delijk (duidelijk zichtbaar) en kan interfereren met mogelijke toekomstige non-invasieve
beademing via een neusmasker (Berg van den J.P. et al. 2010). PEG wordt het meest toe-
gepast bij patiënten met ALS (Andersen et al. 2007).
Er bestaan geen studies die indicaties geven voor plaatsing van een sonde via PEG.
Er zijn aanwijzingen dat het plaatsen van een PEG-sonde bij verminderde respiratoire
reserve (VC< 50%) een hogere mortaliteit tot gevolg heeft (Miller et al. 1999, Kasarskis et
al. 1999). In de richtlijn PEG-plaatsing bij ALS (Berg van den J.P. et al. 2010) wordt aanbe-
volen de PEG-sonde bij voorkeur te plaatsen vóór contra-indicaties op respiratoir gebied
(vitale capaciteit <50% en/of symptomen van nachtelijke hypoventilatie en/of afwijkende
bloedgaswaarden en/of tachypnoe/orthopnoe) ontstaan, dus alleen bij voldoende respira-
toire reserve.
Sondevoeding verbetert de vocht- en voedingstoestand van een patiënt, er is echter geen
wetenschappelijk bewijs dat een PEG aspiratie voorkomt, de kwaliteit van leven verbetert
of van positieve invloed is op de overlevingsduur bij patiënten met ALS (Andersen et al.
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2007, Miller et al. 2009). Echter, in de dagelijkse praktijk geven veel patiënten aan dat ge-
voed worden via een PEG-sonde wel hun kwaliteit van leven verbetert. Dit wordt ervaren
wanneer zij als gevolg van dysmaesie, dysfagie en toenemende vermoeidheid de gehele
dag bezig zijn om een voldoende orale intake te verkrijgen met eten en drinken.
In sommige situaties is het mogelijk naast sondevoeding (een deel) orale intake te behouden.

Fase 4 Terminale fase

Voor zover van toepassing en relevant voor de patiënt en/of zijn omgeving kunnen eerdere
genoemde doelstellingen en interventies eveneens in deze fase van toepassing zijn.
Het accent ligt op het voorkómen van een aspiratiepneumonie (in samenwerking met fysio-
therapeut en ergotherapeut en diëtist), het behouden van effectieve communicatie met de
omgeving (in samenwerking met ergotherapeut) en een goede mondhygiëne.
De logopedist onderhoudt contact met de patiënt (soms alleen indirect, via zijn omge-
ving) waarbij de interventie zich kan beperken tot het informeren en adviseren. Het is
van belang dat de logopedist tijdens deze fase op de hoogte is van beslissingen
rondom het levenseinde.

Evaluatie

De logopedist evalueert regelmatig systematisch de behandelresultaten door deze te toetsen
aan de behandeldoelen. Op basis hiervan kan in overleg met de patiënt en zijn omgeving,
bijstelling van het behandelplan plaatsvinden. Rapportage vindt plaats naar de verwijzer,
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Wanneer de patiënt als gevolg van bestaande taalpro-
blemen (op basis van cognitieve functiestoornissen) niet in staat is om zijn ervaringen en
wensen te verwoorden, evalueert de logopedist het behandelproces en -resultaat alleen
met de omgeving van de patiënt. Tijdens de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de
meetinstrumenten die ook tijdens anamnese en onderzoek zijn gebruikt (zie paragraaf
Meetinstrumenten).
Afhankelijk van de progressie van de symptomen en het verloop van het gehele ziekte-
proces, vindt logopedische evaluatie maximaal na 3 maanden plaats. Wanneer de patiënt
en/of zijn omgeving aangeeft eerder te willen evalueren of wanneer de logopedist een
snellere progressie vermoedt in een specifiek domein, dient evaluatie op een eerder mo-
ment plaats te vinden. Aan het eind van iedere behandeling wordt mondeling geëvalueerd
met de patiënt (indien aanwezig, ook met zijn omgeving).

Evaluatie geschiedt als volgt:

• Observatie stem-, spraak- en taalfunctie tijdens spontane communicatie (eventueel aan
de hand van audio-opnames tijdens hardop voorlezen van een fonetisch gebalan-
ceerde tekst) en door bij patiënt en zijn omgeving te vragen naar ervaren veranderin-
gen in stem, spraak en taal.

• Observatie kauw- en slikfunctie tijdens eten en drinken van diverse consistenties en door
te vragen aan patiënt en zijn omgeving naar ervaren veranderingen tijdens eten en drinken.
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• Observatie speekselverlies tijdens logopedisch consult en door aan patiënt en zijn om-
geving te vragen naar ervaren veranderingen met betrekking tot speekselbeheersing.

• Hanteren van de diverse meetinstrumenten die geschikt zijn voor evaluatie van de stem-,
spraak-, taal-, kauw- en slikfunctie bij ALS. Zie hiervoor de paragraaf over Meetinstrumenten.

Nazorg, afsluiting, verslaglegging en verslaggeving

Wanneer er een periode voorkomt waarin de patiënt (en zijn omgeving) geen klachten er-
vaart, geen logopedische hulpvraag heeft en de logopedist geen behandelbare aspecten
kan opmerken, is het belangrijk de patiënt na verloop van tijd terug te zien voor evaluatie.
Gezien de snel progressieve aard van de ziekte wordt voorgesteld de periode tussen de
evaluatiemomenten niet langer dan 3 maanden te laten zijn. Wanneer de patiënt nieuwe
gezondheidsproblemen ondervindt of behandelstrategieën moeten bijgesteld worden,
kan aansluitend de therapie vervolgd worden. De mening van de werkgroep is dat de
controleafspraken uitgevoerd worden door een logopedist van het ALS-team (of door een
logopedist uit de 1e lijn die voldoende ervaring heeft met ALS).
Wanneer de patiënt uitsluitend in de 1e lijn wordt behandeld, is het van belang deze perio-
dieke controleafspraken met de patiënt te maken. Het is eveneens mogelijk dat de behan-
deling geheel door een logopedist in de 1e lijn wordt uitgevoerd, maar dat de patiënt
periodieke consulten heeft bij de logopedist van het ALS-team.
Wanneer de behandeling volledig wordt overgedragen aan de 1e lijn, wordt geadviseerd om
de logopedische overdracht aan de hand van de NVLF Richtlijn Logopedische Verslagleg-
ging (2009) vorm te geven. Het is van groot belang om eventueel bekende afspraken
rondom het levenseinde hierin op te nemen.
De behandeling vindt meestal episodisch plaats, maar wordt pas echt afgerond vlak bij het
levenseinde van de patiënt. Zelfs in de laatste levensfase kunnen er af en toe nog hulpvra-
gen van logopedische aard zijn. Na het overlijden van patiënten met ALS is het belangrijk
dat er in ieder geval een behandelaar is die namens het behandelend team contact heeft
met de nabestaanden. Nazorg wordt binnen verschillende settings anders vorm gegeven.
De behandelaar die contact heeft met de nabestaanden kan informeren of er behoefte is
aan een evaluatiegesprek over de logopedische behandeling. De logopedist informeert
de verwijzer tussentijds (zie Evaluatie) en bij het beëindigen van de behandeling. Dit be-
treft informatie over de gestelde behandeldoelen, het behandelproces en het behandelre-
sultaat. De logopedist schrijft het eindverslag naar de verwijzer volgens de NVLF Richtlijn
Logopedische Verslaglegging (2009). Na het overlijden van de patiënt, neemt de logope-
dist -indien gewenst- contact op met de omgeving van de patiënt voor een afrondend ge-
sprek, hetzij telefonisch, dan wel vis à vis. Deze evaluatie beslaat het behandelproces, het
behandelresultaat en de afronding ervan.
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Onderbouwing richtlijn Logopedie bij ALS: Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave

Conclusies en aanbevelingen n.a.v. uitgangsvragen.
• I Globale uitgangsvragen.
• II Specifieke uitgangsvragen.

- Diagnostisch proces: Anamnese.
- Diagnostisch proces: Aanvullend onderzoek en analyse.
- Behandeling: Behandelplan.
- Behandeling: Tussentijdse evaluatie.
- Afsluiting behandeling: Eindevaluatie.
- Afsluiting behandeling: Afsluiting.
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I. Globale uitgangsvragen

Vraag 1
Wat is het doel van de logopedische behandeling van een patiënt met ALS en zijn
omgeving?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat het hierbij moet gaan om:

• Voorlichting geven aan de patiënt en zijn omgeving over het normale verloop van het
slikken en de communicatie zodat veranderingen van de stem-, spraak-, taal- en slik-
functie in een vroeg stadium opgemerkt kunnen worden.

• Informeren van de patiënt en zijn omgeving over het verloop van de slik- en communi-
catieproblemen.

• Informeren, adviseren en begeleiden met betrekking tot mondhygiëne van de patiënt
(eventueel in samenwerking met mondhygiënist, tandarts).

• Inspelen op beginnende slik- en communicatieproblemen om zo beperkingen in activi-
teiten en problemen met participatie zo lang mogelijk te beperken.

• Zo lang mogelijk behouden van de orale-, faryngeale-, laryngeale functies en met de
patiënt (en zijn omgeving) zoeken naar compensatoire strategieën. Door preventief te
handelen worden complicaties als een aspiratiepneumonie vermeden.

• Zo lang mogelijk optimaal houden van het communicatieve vermogen van de patiënt
met zijn omgeving.

• Het introduceren van communicatiehulpmiddelen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Murphy 2004, Lévêqu, 2006, Andersen et al. 2007,
Palovcak et al. 2007).
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Aanbeveling 1

Het wordt aanbevolen dat het doel van de logopedische behandeling van een patiënt
met ALS en zijn omgeving uit vier delen bestaat, namelijk:

• Zo lang mogelijk veilig kunnen eten en drinken (kauwen en slikken), in samenwer-
king met fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist.

• Zo lang mogelijk behouden van speekselbeheersing, in samenwerking met arts.

• Behouden van goede mondhygiëne, in samenwerking met mondhygiënist, tandarts.

• Behouden van optimale communicatie met zijn omgeving (hetzij verbaal, hetzij non-
verbaal, hetzij met behulp van alternatieve of ondersteunende communicatiemidde-
len). In samenwerking met fysiotherapeut, ergotherapeut, eventueel adviseur
communicatiehulpmiddelen en soms ook neuropsycholoog.



Vraag 2
Wanneer moet de patiënt met ALS door de arts verwezen worden voor logopedisch
onderzoek en eventuele behandeling?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat voorlichting aan de patiënt en omgeving en advise-
ring over het gebruik van ondersteunende en alternatieve communicatiehulpmiddelen
moet plaatsvinden voordat er sprake is van spraakdysfunctie en voordat er mogelijke cog-
nitieve problemen ontstaan tijdens het ziekteproces waardoor het leren omgaan met het
hulpmiddel bemoeilijkt wordt.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Sterling et al. 2010).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat zodra er zich slikproblemen voordoen, verwezen
dient te worden naar de logopedist. Deze kan de aanwezigheid, ernst en aard van een
dysfagie vaststellen, een prognose geven en sliktechnieken adviseren om aspiratierisico
te verminderen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Jenkinson et al. 2004, Andersen et al. 2007).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat het tijdstip van verwijzing heel moeilijk aan te geven
is, omdat de dysfagie en progressie van de slikproblemen sterk individueel variëren. Het
hangt af van de complexiteit van de symptomen en van de psyche, copingstrategie en
voorkeuren van de patiënt.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Strand et al. 1996).

Overige overwegingen
Per werksetting van de ALS-teams in Nederland wordt hier verschillend over gedacht.
Redenen voor vroege verwijzing naar logopedie voordat er slik- dan wel communicatie-
problemen zijn:

• Mogelijkheid tot observatie van ‘gewone’ spraak-, taal-, communicatie- en slikgewoontes.

• Mogelijkheid tot adviseren en het geven van uitleg over de normale spraak-, taal- en
slikfunctie zodat problemen snel gesignaleerd kunnen worden en er proactief gehan-
deld kan worden.

Gericht onderzoek kan hierop volgen. Behandeling wordt in overleg gestart wanneer er
volgens de patiënt, omgeving, logopedist of arts problemen zijn (te verwachten) op het
gebied van spraak, taal, communicatie en/of slikken.

• Mogelijkheid tot het opnemen van de stem en spraak nog voordat er sprake is van een
dysartrie, zodat dit indien de patiënt dit wenst in een later stadium van de ziekte even-
tueel gebruikt kan worden bij specifieke communicatieapparatuur.

Overweging om niet alle patiënten standaard voor eenmalige intake en observatie door te
verwijzen naar de logopedist is de gedachte niet iemand het hulpverlenerstraject in te wil-
len sturen als er nog geen problemen zijn. Verwijzing logopedie alleen op indicatie.
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Vraag 3
Zijn er specifieke competenties waaraan de logopedist in de 1e, 2e en 3e lijn moet vol-
doen met betrekking tot de behandeling van patiënten met ALS?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat vanwege de unieke klinische complexiteit en ethische
context van ALS de behandelrelatie arts-patiënt een exclusieve benadering vereist. Er wordt
aangenomen dat deze ook van toepassing is op de behandelrelatie die de logopedist met
de patiënt heeft. Deze behandelrelatie bestaat uit informeren, wetenschappelijk verklaren,
uitleggen en overleggen met de patiënt en zijn omgeving. Tegelijkertijd is deze relatie ge-
fundeerd op een goede solide therapeutische samenwerking met als doel het zoeken
naar het grootste belang van de patiënt. Het respecteren van de zelfstandigheid van de
patiënt en van zijn persoonlijke waarden maken hiervan deel uit. Empathie en psychische
steun zijn essentieel hierbij. Dit kan de patiënt helpen om moeilijke behandelbeslissingen
te nemen in zijn naderende levenseinde.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Pasetti & Zanini 2000).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de logopedist over de volgende persoonlijke
eigenschappen dient te beschikken om de patiënt met dit ernstige ziektebeeld in zijn laat-
ste levensfase te kunnen begeleiden: empathie, respect, vriendelijkheid, begrip, geduld,
verantwoordelijkheidsgevoel, doortastendheid. Daarnaast acht de werkgroep het van
groot belang dat de logopedist over de volgende vakinhoudelijke vaardigheden beschikt:

• In staat zijn om in een vroeg stadium kauw-, slik-, spraak- en taalproblemen bij de pa-
tiënt te signaleren en hierop snel en adequaat te reageren.

• Pro-actief zijn, hierdoor het optreden van slikproblemen kunnen uitstellen evenals de
achteruitgang van de spraakverstaanbaarheid.

• Goede algemene kennis hebben van het ziektebeeld en bijbehorende neurologische
spraak-, stem-, taal-, kauw-, slik- en communicatieproblemen.

• Kennis hebben van de meest recente communicatieondersteunende mogelijkheden en
communicatieondersteunende apparatuur (met spraaksynthese) en de diverse bedie-
ningsmogelijkheden.

• In staat zijn om samenwerkingscontacten te initiëren en te onderhouden (indien nodig
wekelijks of dagelijks) met de directe omgeving van de patiënt en de overige betrokken
(para-)medische hulpverleners.

• De behandelend logopedist heeft bij voorkeur ervaring met de doelgroep en werkt
multi- en interdisciplinair.

D: Mening van de werkgroep.
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Het wordt aanbevolen om moment van verwijzing voor een eerste consult logopedie af
te laten hangen van de afspraken die gelden op de werksetting van de betreffende lo-
gopedist en van het moment van voorkomen van bulbaire klachten (op indicatie).



II Specifieke Uitgangsvragen
Diagnostisch Proces: Anamnese

Stoornissen in Functies
Mentale functies

Vraag 4
Welke aspecten moeten tijdens de logopedische anamnese worden uitgevraagd om
problemen van de patiënt met ALS met betrekking tot de taal te kunnen signaleren?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met ALS met cognitieve problemen, de
volgende taalstoornissen kunnen vóórkomen: echolalie, perseveraties, verminderde ver-
bale output soms leidend tot mutisme en auditieve taalbegripsproblemen voor complexe
zinnen en woordvindingsproblemen (waarbij niet-verbale semantische kennis en syntax
gewoonlijk intact zijn).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Andersen et al. 2007, Giordana et al. 2011).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende taalstoornissen kunnen voorkomen:
Achteruitgang in spelling, ongebruikelijke of verkeerde antwoorden op vragen, introductie
van schijnbare niet-relevante onderwerpen in de conversatie, slecht oogcontact en aan-
dacht gericht op bijzaken, moeite met wisselen van gespreksonderwerpen in een ge-
sprek, door blijven schrijven van een schriftelijke boodschap ook al is de inhoud al
duidelijk gemaakt, “belerende, betweterige” communicatiestijl.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver et al. 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de logopedist veranderingen in het talig functio-
neren dient te signaleren (observatie in spontane communicatie). Indien observatie hier-
toe aanleiding geeft en/of de omgeving van de patiënt aangeeft dat er veranderingen in
de talige communicatie optreden, moet de logopedist dit vervolgens uitvragen bij patiënt
en zijn omgeving.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 3

Het wordt aanbevolen dat de logopedist die patiënten met ALS behandelt en begeleidt,
over specifieke persoonlijke eigenschappen en vakinhoudelijke vaardigheden beschikt
zoals beschreven bij de conclusie.



Stem en spraak

Vraag 5
Wat moet in de logopedische anamnese aan de orde komen om problemen van de pa-
tiënt met ALS met betrekking tot de stemgeving en de articulatie te kunnen signaleren?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de gestoorde stem- en spraakfunctie en de
mate van verstoring hiervan aan de hand van de onderstaande aspecten tijdens de logo-
pedische anamnese uitgevraagd moeten worden:

• Mate van spraakverstaanbaarheid in diverse communicatieve settings (één op één situ-
atie, groepssituatie, telefoon, lawaaiige omgeving).

• Veranderingen in de 5 spraakdimensies: spreekademhaling, fonatie, resonantie, articu-
latie, prosodie.

• (Verandering van) structuur, sensibiliteit en motoriek mondgebied.

• Invloed vermoeidheid op stem- en spraakfunctie.

• Eerdere logopedische behandelingen.

• Gehoorfunctie van de patiënt.

• Hobby’s en werk (indien van toepassing) in relatie met stem- en spraakfunctie.

• Omgeving: zijn er dove of slechthorende personen onder belangrijke gesprekspartners.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 4

Het verdient aanbeveling om, wanneer observatie in spontane communicatie daartoe
aanleiding geeft of wanneer de omgeving van de patiënt veranderingen opmerkt, aan
patiënt en omgeving te vragen naar het functioneren van de patiënt op de volgende
taalmodaliteiten:

• Taalbegrip: auditief.

• Taalbegrip: leesinhoudelijk.

• Taalproductie: verbaal (semantiek, fonologie, morfosyntaxis, pragmatiek). Met name
extra alert zijn op vloeiendheid.

• Taalproductie: schriftelijk (zowel schrijven als mechanisch: computer/sms/touch screen).

Aanbeveling 5

Het wordt aanbevolen dat tijdens de logopedische anamnese de (veranderingen in)
spraakverstaanbaarheid en de 5 spraakdimensies geobserveerd en uitgevraagd worden.
Daarnaast wordt geadviseerd te vragen naar (veranderingen in):

• Structuur, sensibiliteit en motoriek mondgebied.

• Invloed vermoeidheid.

• Hobby’s en werk.

• Omgeving: belangrijke gesprekspartners en situaties.



Ademhalingsstelsel

Vraag 6
Wat moet tijdens de logopedische anamnese aan de orde komen om problemen van
de patiënt met ALS met betrekking tot evacuatie van mucus te kunnen signaleren?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat in de logopedische anamnese gevraagd moet
worden of de patiënt klachten heeft met betrekking tot taai, dik slijm (mucus) in de mond-
danwel keelholte. Eveneens moet bij de patiënt worden gevraagd naar:

• Wijze van evacuatie van de mucus.

• Hoeveelheid orale intake van dunvloeibare consistenties.

• Hoestkracht.

• Bestaande aandoeningen van de bovenste luchtwegen.

• Medicatiegebruik.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Taai, dik mucus komt vanuit de mucosa (slijmvlies) van neusholte, larynx, trachea en bron-
chiale luchtwegen en longen. Klachten van taai slijm in de mond danwel keelholte kan het
gevolg zijn van verminderde orale intake van dunvloeibare consistenties (dehydratie) en af-
name van de hoestkracht van de patiënt (Oliver et al. 2006, Palovcak et al. 2007).

Spijsvertering, metabole stelsel en hormoonstelsel

Vraag 7
Wat moet tijdens de logopedische anamnese aan de orde komen om problemen van
de patiënt met ALS met betrekking tot de kauw- en slikfunctie te kunnen signaleren?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat in de logopedische anamnese gevraagd moet wor-
den naar het verloop van de orale voorbereidende fase, transport fase en faryngeale fase
(met name naar fysieke manipulatie van voedsel en vloeistof in de mondholte, residu/lek-
kage en/of speekselverlies).
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Aanbeveling 6

Het wordt aanbevolen dat de logopedist anamnestisch een goed beeld krijgt van:

• Mate van last van de mucus in de mond-/keelholte.

• Efficiëntie van de hoestfunctie.

• Hoeveelheid orale intake dunvloeibare consistenties per dag.

• Aandoeningen van de bovenste luchtwegen.

• Medicatiegebruik.



Daarnaast worden de volgende aspecten belangrijk gevonden om goed uit te vragen:
tempo van eten/drinken, maaltijdduur, vermoeidheid tijdens eten, frequentie van het verslik-
ken en op welk moment, welke soort consistentie geeft problemen, orale intake per dag,
gewichtsverlies, sneller ‘vol’ gevoel, aanpassingen van eetgewoontes (bijvoorbeeld klein
snijden, vermijden van bepaalde consistentiesoorten), hoestfunctie, gebit(-sprothese).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Strand et al. 1996, Miller et al.1999, Brondijk et al.
2001, Goeleven et al. 2006, Lévêque 2006, Palovcak et al. 2007, Kühnlein et al. 2008).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het regelmatig vervolgen en uitvragen over het
verloop van het eten en drinken, kauwen en slikken, essentieel is om een veilige orale in-
take te waarborgen en het aspiratierisico in te schatten. Dit kan, afhankelijk van de moge-
lijkheden op de werksetting, ook in samenwerking met de diëtist plaatsvinden.
De volgende aspecten zijn van belang om uit te vragen: sensibiliteit mondgebied, moto-
riek mondgebied, (aanpassingen) consistentie, mondhygiëne, hoestfunctie; reflux; plaats
waar en houding waarin gegeten wordt (tafel, bord op schoot); afhappen lepel/vork; drin-
ken uit beker/rietje; mondsluiting, kracht en rotatie bij het kauwen; nasale regurgitatie;
speekselverlies; ophoping van speeksel in de mond, vochtige rode mondhoeken (regel-
matig zakdoek-/tissuegebruik), natte plek op hoofdkussen na het slapen, vlekken op bo-
venkleding, mondademing, droge mond, het idee hebben “ik moet vaak slikken”.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Patiënten lijken zich vaak ongemerkt aan te passen aan langzame achteruitgang van hun
bulbaire functies. Slikproblemen worden daardoor vaak onderschat. Er kan sprake zijn
van stase in de sinus piriformis zonder dat de patiënt slikklachten ervaart (Strand et al.,
1996; Higo, 2004; Goeleven et al., 2006; Robins, in: Morris et al., 2006).
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Vraag 8
Wat moet tijdens de logopedische anamnese aan de orde komen om problemen met
betrekking tot het speekselverlies bij een patiënt met ALS te kunnen signaleren?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat er gevraagd moet worden naar de mate van het
speekselverlies en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van leven.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dand & Sakel 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de meeste aspecten die worden uitgevraagd
bij de anamnese van de kauw- en slikfunctie ook moeten worden uitgevraagd wanneer er
sprake is van speekselverlies: sensibiliteit mondgebied, motoriek mondgebied, frequentie
en hoeveelheid van het speekselverlies, ophoping van speeksel in de mondholte, mate
van lipsluiting en mondademing, droge mond, vlekken op bovenkleding, vochtige rode
mondhoeken (regelmatig zakdoek-/tissuegebruik), natte plek op hoofdkussen na het sla-
pen, het idee hebben “ik moet vaak slikken”, verslikken in speeksel.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 7

Het is aan te raden dat de logopedist bij ieder consult aan de patiënt en zijn omgeving
vraagt naar het verloop van eten en drinken. Het gaat hierbij om de volgende aspecten
(zie hiervoor eveneens bij conclusie):

• Manier en verloop van het kauwen, eten en drinken.

• Eetlust.

• Lichaamshouding tijdens eten en drinken.

• Sensibiliteit mondgebied.

• Motoriek mondgebied.

• Duur van de maaltijd.

• Vermoeidheid.

• Verslikfrequentie.

• Verslikken voor, tijdens of na de slik.

• (Aanpassingen) consistentie.

• Mondhygiëne.

• Reflux.

• Gewichtsafname/-toename.

• Hoestfunctie.



Overige overwegingen
Speekselverlies (drooling) is het gevolg van een stoornis in de orale transportfase van het
slikproces. De lipsluiting is verminderd in combinatie met het onvermogen van de patiënt
om het speeksel in de mondholte te hanteren en weg te slikken. Er is een minder krach-
tige en minder frequente slikbeweging. Derhalve is de term speekselverlies of speeksel-
lekkage beter passend dan speekselovervloed.
Uiteindelijk komt het bij bijna alle patiënten met een bulbaire start van ALS voor bij de
voortgang van de ziekte (Dand & Sakel 2010). Aspiratiepneumonie kan het gevolg zijn (Mil-
ler et al. 2009).

Beperkingen in Activiteiten en problemen met Participatie
Communicatie

Vraag 9
Wat moet tijdens de logopedische anamnese aan de orde komen om te bepalen of er
emotionele en sociale gevolgen voor de patiënt met ALS en zijn omgeving zijn wan-
neer er sprake is van communicatieproblemen?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat moet worden gevraagd naar: communicatie-
partners, het mijden van gespreksonderwerpen en sociale situaties, (veranderingen in)
gespreksduur en de communicatieve rol/houding, (re-)actie patiënt en communicatiepart-
ner wanneer de patiënt onverstaanbaar spreekt, communicatietevredenheid van de pa-
tiënt en zijn communicatiepartners, vóórkomen van dwanglachen en dwanghuilen
(pseudobulbair affect).

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 8

Het wordt aanbevolen dat tijdens de anamnese van kauw- en slikfunctie ook gevraagd
wordt naar:

• Frequentie en hoeveelheid van het speekselverlies.

• Mate van lipsluiting en mondademing.

• Droge mond.

• Vlekken op bovenkleding. 

• Vochtige rode mondhoeken (regelmatig zakdoek-/tissuegebruik).

• Natte plek op hoofdkussen na het slapen.

• Het idee hebben dat er vaak geslikt moet worden.

• Ophoping van speeksel in de mondholte.

• Verslikken in speeksel.

Zie ook Vraag 7.



Overige overwegingen
Wanneer de patiënt met ALS spraak- en communicatiebeperkingen ervaart en hier niet
psychisch op voorbereid is en niet in staat is zich hierop aan te passen, kan dysartrie (en
uiteindelijk anartrie) emotioneel en sociaal verwoestend zijn. Zowel voor de patiënt als zijn
omgeving (Esposito et al. 2000, Murphy 2004, Andersen et al. 2007, Yorkston et al. 2007).
Communicatie wordt steeds vermoeiender, met als gevolg slechts communiceren met be-
kenden, korte eenvoudige gesprekken (in plaats van discussies), alleen communiceren
“thuis” aangezien buiten, in de buurt, het te vermoeiend is (Murphy 2004).
De logopedist kan door middel van het uitleggen van veranderingen in de communica-
tieve setting en -rollen en door het geven van adviezen, de communicatieve situatie beter
hanteerbaar maken voor de patiënt en zijn omgeving. Samenwerking met maatschappe-
lijk werk, en indien nodig psycholoog, is hierbij aan te raden.

Eten en drinken

Vraag 10
Wat moet tijdens de logopedische anamnese aan de orde komen om te bepalen of er
emotionele en sociale gevolgen voor de patiënt met ALS en zijn omgeving zijn wan-
neer er eet- en drinkproblemen bestaan?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat in de anamnese (en zodra zich er slikproblemen
voordoen) moet worden gevraagd naar het effect van kauw-/slikproblemen op de kwaliteit
van leven. Dit kan, afhankelijk van de mogelijkheden op de werksetting, ook in samenwer-
king met de diëtist plaatsvinden. Gevraagd moet worden naar wat voor gevoel het de pa-
tiënt en zijn omgeving geeft wanneer:
de maaltijden langer duren, wanneer men verdeeld over de dag vaak bezig is met eten en
drinken (waardoor er minder tijd overblijft voor andere zaken), het eten en drinken ‘moe-
ten’ en ‘hard werken’ wordt, het eten en drinken luidruchtig en onsmakelijk voor omstan-
ders wordt, ophoesten moeilijk is, bepaalde voedingsconstenties niet meer veilig zijn en
gemeden moeten worden, eten en drinken in gezelschap moeilijk wordt en de sociale
functie daarmee verandert en kan wegvallen.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 9

Het is aan te bevelen dat de logopedist alert is op de (soms zeer snel) veranderende
communicatieve situaties en hierbij oog heeft voor mogelijk emotionele en sociale ge-
volgen die dat met zich mee kan brengen voor zowel patiënt als zijn communicatiepart-
ner. Hierbij wordt gevraagd naar: communicatiepartners, het mijden van sociale
situaties, (veranderingen in) gespreksduur en de communicatieve rol/houding, (re-
)actie patiënt en communicatiepartner wanneer de patiënt onverstaanbaar spreekt,
communicatietevredenheid van de patiënt en zijn communicatiepartners, vóórkomen
van pseudobulbair affect.



Vraag 11
Wat moet tijdens de logopedische anamnese aan de orde komen om te bepalen of er
emotionele en sociale gevolgen voor de patiënt met ALS en zijn omgeving zijn wan-
neer er sprake is van speekselverlies?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat in de anamnese (en zodra zich er slikproblemen
voordoen) moet worden gevraagd naar het effect van speekselverlies op de kwaliteit van
leven. Dit kan door uit te vragen wat voor gevoel het de patiënt en zijn omgeving geeft
wanneer er regelmatig met de hand of zakdoek langs de mond geveegd wordt, wanneer
er regelmatig natte plekken ontstaan op bovenkleding/tafelblad/schoenen en dit schoon-
gemaakt moet worden, wanneer er speeksel uit de mond loopt zodra de patiënt zijn mond
open doet om te spreken of om te drinken en te eten, wanneer sociale situaties gemeden
worden vanwege het speekselverlies.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Speekselverlies is volgens velen een invaliderend sociaal symptoom van de dysfagie en
leidt bij de patiënt vaak tot een enorm schaamtegevoel en kan een zeer grote beperking
hebben op de activiteiten en participatie van de patiënt en zijn omgeving (Palovcak et al.
2007, Andersen et al. 2007, Miller et al. 2009, Potulska & Friedman 2005, Young 2011).
Naast sociaal emotionele last, kan speekselverlies ook praktische gevolgen hebben: het
vies worden van kleding en meubels (Tysnes 2008, Dand & Sakel 2010).
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Aanbeveling 10

Het is aan te bevelen dat de logopedist alert is op de sociale impact van eet- en drink-
problemen en dit regelmatig uitvraagt bij de patiënt met ALS en zijn omgeving, afhankelijk
van de mogelijkheden op de werksetting, ook in samenwerking met de diëtist. Gevraagd
moet worden naar de onderwerpen die genoemd zijn bij conclusie.

Aanbeveling 11

Het is aan te bevelen dat de logopedist de aspecten van speekselverlies in relatie tot
emotionele en sociale situaties uitvraagt bij de patiënt en zijn omgeving aan de hand
van de aspecten die genoemd staan bij de conclusie.



Diagnostisch proces: Aanvullend onderzoek en analyse
Stoornissen in Functies
Mentale functies

Vraag 12
Met welke logopedische meetinstrumenten kunnen stoornissen in de taal van de pa-
tiënt met ALS het best worden vastgesteld?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende logopedische taaltesten gebruikt kun-
nen worden om eventuele taalproblemen aan te kunnen tonen:

• Letter and Category fluencytesten, Boston Naming Test (deze zijn echter niet gecorri-
geerd voor eventueel bestaande motorische problemen als gevolg van dysartrie).

• Verkorte Tokentest.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Raaphorst et al. 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er geen specifieke (logopedische) test bestaat
om de talige symptomen bij patiënten met ALS te kunnen identificeren en kwantificeren. De
testen die een beeld van de taalstoornissen kunnen geven zijn de afasietesten: SAN-test,
onderdeel “opnoemen“ en het onderdeel ”benoemen” of de Boston Naming Test (BNT), de
Semantische Associatie Test (SAT), Letter fluencytest en de Verkorte Tokentest.
Wanneer er vermoedens voor taalproblemen bestaan, dient bij de omgeving van de patiënt
met ALS gevraagd te worden naar en te vergelijken met het premorbide talig functioneren.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Een aantal studies doet de aanbeveling dat eerst een korte cognitieve screening gedaan
moet worden door de neuropsycholoog (door middel van fluency-testen). Er is geen con-
sensus over de te gebruiken neuropsychologische onderzoeken (Raaphorst et al. 2010,
Wicks et al. 2007, Giordana et al. 2011, Miller et al. 2009). De werkgroep is van mening dat
het slechts zinvol is alleen díe patiënten gericht logopedisch te onderzoeken wanneer de
anamnese en observatie van de spontane taal hiertoe aanleiding geven. In overleg met de
neuropsycholoog zou deze de cognitieve screening kunnen doen (en zou daarbij gebruik
kunnen maken van een fluency-test). Als de screening hiertoe aanleiding geeft kunnen
taalstoornissen nader worden onderzocht door de logopedist of de linguïst.
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Stem en spraak

Vraag 13
Hoe kunnen de stemgeving en de articulatie bij een patiënt met ALS het best worden
onderzocht? 

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Speech
(ALSSS-SP) een snel en accuraat instrument is voor het vaststellen van de functionele
status van de patiënt met betrekking tot zijn spraakfunctie.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Hillel et al. 1989).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat auditieve en visuele observatie van spontane
stem en spraak van de patiënt, gevolgd door structuur-, sensibiliteit- en motoriekonderzoek
van het mondgebied eventueel aangevuld met het analyseren van een gemaakte audio-op-
name tijdens hardop lezen van een gestandaardiseerde tekst, voldoende aanknopingspun-
ten geeft voor diagnostiek en classificatie ernst van de dysartrie. Beoordeeld moet worden:
algehele spraakverstaanbaarheid, ademhaling, fonatie, articulatie, resonantie, prosodie.
Hierbij dient ook gelet te worden op: maximale fonatieduur op /a/, spreektempo (woorden
per minuut) en de invloed van vermoeidheid op de spraakverstaanbaarheid en de stem
naarmate de onderzoeksduur vordert. Het is hierbij belangrijk dat op uniforme wijze ge-
structureerd onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeeld volgens de Dysartrieklapper Kennemer-
land (VNSS), het Radboud Dysartrieonderzoek (RDO), de DYVA of het Nederlandstalig
Spraakverstaanbaarheidsonderzoek op Zinsniveau (NSVO-Z). Deze zijn alle echter niet spe-
cifiek genormeerd voor patiënten met ALS.
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Gerichte logopedische screening op taalmodaliteiten genoemd bij vraag 4 is aan te raden
wanneer er vermoedens voor taalproblemen bestaan bij logopedist en bij de omgeving
van de patiënt met ALS. Er kan dan een keuze gemaakt worden uit de volgende logo-
pedische testen:

• Category fluencytest: SAN-test, onderdeel opnoemen. Bij een ernstige dysartrie, maar
nog intact zijnde arm-/handfunctie, reageert de patiënt schriftelijk (schrijven/typen,
hiervoor bestaat geen normering).

• Letter fluencytest.

• SAN-test, het onderdeel ”benoemen”, Boston Naming Test (BNT), Semantische As-
sociatie Test (SAT).

• Verkorte Tokentest.

(zie Bijlage 3).

Indien uit de screening taalstoornissen naar voren komen, overlegt de logopedist met
de verwijzer of nader logopedisch of neuropsychologisch onderzoek geïndiceerd is.

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/14-Logopedie-Bijlagen-kleur.pdf


Perceptuele beoordeling en akoestische analyse van de spraak door middel van akoestische
metingen (F0-, amplitude-, duuraspecten-, jitter-, shimmer metingen) zijn (evenals KNO-be-
oordeling van het larynxbeeld) niet op iedere werksetting van de logopedist mogelijk en zijn
volgens de werkgroepleden minder urgent voor het beantwoorden van de logopedische on-
derzoeksvraag. Bovendien kunnen ze een extra belasting vormen voor de patiënt met ALS.
Deze onderzoeksmethodes zijn echter wel relevant voor wetenschappelijk onderzoek.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Eén studie concludeert dat akoestische analyse van slechts een aantal klanken (BOIWT voor
bulbaire patiënten en BITWO voor spinale patiënten) een goede indicatie geeft voor de mate
van spraakverstaanbaarheid en de achteruitgang hiervan. Echter, dit betrof de Poolse taal en
kan niet zomaar gesteld worden voor de Nederlandstalige patiënt met ALS (Tomik 1999).
De vele perceptuele en akoestische analyses van de dysartrie van patiënten met ALS die
gemaakt zijn door middel van F0-, amplitude-, duuraspecten-, jitter-, shimmer metingen
(Watts 2001, Tomik 2010, Strong 1996, Ball 2001), zijn geen vergelijkende studies. Deze me-
tingen zijn echter wel relevant voor wetenschappelijk onderzoek.
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Aanbeveling 13

Aanbevolen wordt dat het logopedisch stem- en spraak- (dysartrie-) onderzoek gestruc-
tureerd is opgebouwd uit de volgende elementen:

• Spontane spraakobservatie (perceptuele beoordeling algehele spraakverstaanbaar-
heid, eventueel aan de hand van audio-opname).

• Invullen van de ALSSS-SP lijst.

• Structuuronderzoek mondgebied.

• Sensibiliteit en motoriekonderzoek van het mondgebied (kaken, wangen, lippen, tong,
gehemelte, farynx). Hierbij dient gelet te worden op: snelheid, kracht, bewegingsuit-
slag, coördinatie, bestaan van fasciculaties, atrofie, invloed van vermoeidheid naar
mate de onderzoeksduur vordert.

• Diadochokinese.

• Maximale fonatieduur /a/ (let op: toonhoogte, timbre, luidheid, eventuele nasaliteit,
heesheid/schorheid, stabiliteit).

• Perceptuele beoordeling stem- en spraakkwaliteit tijdens voorlezen van een fonetisch
gebalanceerde tekst (aan de hand van audio-opname) kan eventueel als aanvulling
gebruikt worden om de spraakverstaanbaarheid en de ernst van de dysartrie vast te
stellen indien de hierboven genoemde onderzoeksmiddelen hiertoe te weinig aankno-
pingspunten bieden. Beoordeeld wordt: algehele spraakverstaanbaarheid, ademha-
ling, fonatie, articulatie, resonantie, prosodie en spreektempo (woorden per minuut).

Voor gestructureerd onderzoek kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de Dysar-
trieklapper Kennemerland (VNSS), het Radboud Dysartrieonderzoek (RDO), de DYVA, het
Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek op Zinsniveau (NSVO-Z) (zie Bijlage 3).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/14-Logopedie-Bijlagen-kleur.pdf


Ademhalingsstelsel

Vraag 14
Hoe kan de spreekademing bij een patiënt met ALS het best worden onderzocht?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat observatie tijdens spontane spraak en delen
van het dysartrie-onderzoek (zie Vraag 13) gebruikt kunnen worden:

• Spontane spraakobservatie, eventueel laten voorlezen van een fonetisch gebalanceerde
tekst (audio-opname). Hierbij wordt gelet op: lichaamshouding, ademing in rust, ade-
ming bij spreken, ademdosering, hoorbare inademing, ademsteun, verzanden, stemvo-
lume, afonie, inspiratoire stridor, heesheid, stemtremor, verminderde klemtoon.

• Maximale fonatieduur /a/.

• Observeren hoesttechniek en hoestkracht.

• Opvragen gegevens longfunctieonderzoek (indien dit onderzoek heeft plaatsgevonden).

D: Mening van de werkgroep.

Spijsvertering, metabole stelsel en hormoonstelsel

Vraag 15
Hoe kan de kauw- en slikfunctie bij een patiënt met ALS het best worden onderzocht?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de numerieke beoordelingsschaal “slikken” van de Amyo-
trofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Swallowing (ALSSS-SW) op snelle wijze goede in-
formatie geeft over de functionele status van de slikfunctie.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Hillel et al. 1989).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat het afnemen van de sliksnelheids- en slikvolumetest
zinvol is om beginnende slikstoornissen bij patiënten met een neuromusculaire aandoe-
ning te kwantificeren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Kalf 2004).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat de logopedist het onderzoek van anatomische struc-
turen en de functies van het orale perifere mechanisme uitvoert. De ALSSS-schaal kan
worden ingevuld om de ernst van de dysfagie te bepalen. Bij een ALSSS-score van minder
of gelijk aan 6 wordt geadviseerd een videofluoroscopisch slikonderzoek (VFS, ook wel
“slikvideo” volgens logopedisch protocol) of een flexibele endoscopische evaluatie van
de slikfunctie (FEES) te doen bij die patiënt met ALS.
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Aanbeveling 14

Aanbevolen wordt dat het vóórkomen van problemen in de spreekademing aan de hand
van de dysartrie-onderzoeksdelen wordt onderzocht zoals genoemd zijn bij conclusie.



Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Goeleven et al. 2006, Palovcak et al. 2007, Kühnlein
et al. 2008).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat het scoren en interpreteren van de VFS-beelden bij
patiënten met ALS middels de Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS) moet worden
gedaan. Deze ziekte-specifieke beoordelingsschaal bestaat uit 7 niveaus.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Kidney et al. 2004).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het logopedisch slikonderzoek moet bestaan
uit: observatie lichaamshouding (met name hoofd- en rompbalans), observatie van orofa-
ciale structuren en orofaciale sensibiliteit, observatie van de mondmotoriek waarbij gelet
moet worden op snelheid, kracht (met name van de tong), coördinatie, dynamiek en be-
reik (extra moet er gelet worden op aanwezigheid van fasciculaties en atrofie) van orofaci-
ale spieren, observatie van hoestfunctie, observatie van slikken van alle consistenties (dit
geldt voor in het beginstadium van het ziekteproces, wanneer de patiënt zich in een later
stadium bevindt, worden alleen die consistenties getest waarin de patiënt en/of zijn omge-
ving problemen ervaart of waarmee de logopedist problemen verwacht). Het (in overleg
met de behandelend arts) insturen van de patiënt voor een VFS of FEES onderzoek lijkt
de werkgroep alleen raadzaam indien er uit het hands-on logopedisch slikonderzoek nog
grote twijfels bestaan ten aanzien van stille aspiratie. Wanneer dit niet aan de orde is, vor-
men deze onderzoeken een onnodige belasting voor de patiënt en dienen deze verme-
den te moeten worden.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Stille aspiratie kan voorkomen bij patiënten met ALS, ook al geeft de ALSSS-score veilige
orale intake aan en ervaren de patiënten en hun omgeving nog geen slikproblemen. Ge-
stoord bolustransport naar de farynx (als gevolg van linguale dysfunctie) resulteert in re-
sidu in de valleculae en sinus piriformis (Leder et al. 2004, Goeleven et al. 2006, Higo et al.
2004). Dit is door middel van VFS en FEES te objectiveren. Het is belangrijk dat de patiënt
niet nuchter is voor aanvang van dit onderzoek omdat anders de invloed van eventuele
vermoeidheid niet opgemerkt kan worden.
Gezien mogelijk aspiratierisico moet een kanttekening gemaakt worden op het gebruik
van barium tijdens het VFS onderzoek. Bovendien is de variatie onder ervaren logopedis-
ten groot bij het interpreteren van de VFS-beelden. Er is consensus dat bij ieder logope-
disch consult slikonderzoek evenals evaluatie van de orale intake moet plaatsvinden
(Miller et al. 1999, Jenkinson et al. 2004).
Kanttekening op gebruik van de ALSSS-SW schaal wordt gegeven door Higo et al. (2004),
namelijk dat de progressie van snelheid waarmee de slikfunctie achteruitgaat enorm kan
variëren tussen patiënten vanaf 1 jaar na ontstaan van de bulbaire klachten (Higo et al.
2004). Dit geldt natuurlijk voor alle bulbaire symptomen: er bestaat een grote variatie.
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Vraag 16
Hoe kunnen problemen in de speekselbeheersing bij een patiënt met ALS worden
onderzocht?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat het Observatie-instrument Speekselverlies geschikt is om
het klachtenpatroon van patiënten met ALS betreffende speekselverlies in kaart te bren-
gen en het therapie-effect te meten en te beoordelen. 

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Hoffman & DaCosta 2006).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat de Drooling Severity and Frequency Scale gebruikt
kan worden om op een snelle en eenvoudige wijze het speekselverlies in kaart te brengen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dand & Sakel 2010, Potulska & Friedman 2005).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de logopedist de problemen met betrekking
tot speekselbeheersing het best kan vaststellen en objectiveren door:

• Observatie spontane slikfrequentie en voorkant bovenkleding.

• Observatie orofaciale structuur in rust en bij spreken (mondhoeken, lippen).

• Observatie spontane spraak (“nat”).
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Aanbeveling 15

Het is aan te bevelen om de volgende aspecten te observeren:

• Lichaamshouding.

• Spontane spraak.

• Hoestfunctie.

• Slikken van speeksel, dun vloeibaar, dik vloeibaar, vaste consistentie (kauwen).

• Mondhygiëne.

• Slikfrequentie.

• Tijdsduur eten/drinken.

• Ademhaling.

• Orofaciaal onderzoek afnemen: onderzoek orofaciale structuren, orofaciale sensibiliteit,
snelheid, kracht (met name van de tong), coördinatie, dynamiek en bereik (extra letten
op aanwezigheid van fasciculaties en atrofie) van orofaciale spieren.

• Sliksnelheids- en slikvolumetest afnemen.

• ALSSS-SW invullen. Bij een score kleiner of gelijk aan 6 en wanneer uit het logopedisch
hands-on onderzoek de slikklachten niet verklaard kunnen worden en/of specifieke vra-
gen bestaan over de slikfunctie die niet beantwoord kunnen worden door bovenstaande
onderzoeksitems: VFS of FEES (laten) verrichten, volgens logopedisch protocol. Het
scoren van een VFS gebeurt door middel van de DOSS-schaal (zie Bijlage 3).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/14-Logopedie-Bijlagen-kleur.pdf


Daarnaast is het zeer belangrijk de klacht van de patiënt en/of zijn omgeving omtrent het
speekselverlies serieus te nemen en hierover door te vragen, aangezien het mogelijk is dat
buiten de logopedische setting de mate van speekselverlies groter en hinderlijker is dan
tijdens een logopedisch consult soms geobserveerd kan worden (zie Vraag 8).

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Het doel van het onderzoek naar speekselverlies moet primair zijn het bepalen van de ernst
van het symptoom en de invloed ervan op de kwaliteit van leven (Dand & Sakel 2010).

Beperkingen in Activiteiten en problemen met Participatie
Communicatie

Vraag 17
Hoe kunnen communicatieproblemen van de patiënt met ALS met zijn omgeving
worden vastgesteld? 

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de achteruitgang in communicatieve effectiviteit vast te
stellen is door middel van de CETI-M (Communication Effectiveness Index aangepast
voor patiënten met ALS). Dit is een valide 7-puntschaal met goede interbeoordelaars- en
test-/hertestbetrouwbaarheid.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Ball et al. 2004).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat onderzoek naar het communicatief functione-
ren van de patiënt met ALS en zijn omgeving moet bestaan uit observatie van zowel de
verbale- als de non-verbale aspecten van communicatie:

• Doel van de communicatie: wat wordt bereikt?

• Lichaamshouding.

• Oogcontact.

• Beurtnemen (krijgt de patiënt genoeg “spreektijd”).
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Aanbeveling 16

Het wordt geadviseerd om het speekselverlies in kaart te brengen met behulp van:

• Observatie spontane slikfrequentie en voorkant bovenkleding. 

• Observatie orofaciale structuur in rust en bij spreken (mondhoeken, lippen).

• Afname nauwkeurige anamnese bij patiënt en zijn omgeving.

• Observatie spontane spraak (“nat”).

• Invullen Drooling Severity and Frequency Scale.

• Afname Observatie-instrument Speekselverlies.

(zie Bijlage 3).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/14-Logopedie-Bijlagen-kleur.pdf


• Initiatiefname.

• Mimiek.

• Wijzen.

• Natuurlijke gebaren.

Wanneer de patiënt gebruik maakt van communicatieondersteuning (bijvoorbeeld: pen en
papier, schrijflei, letterkaart, communicatiebord, communicatieapparatuur met spraakuit-
voer) moet eveneens de effectiviteit hiervan geobserveerd worden.
Bovenstaande kan het best geobserveerd worden tijdens (functioneel) gesprek in logope-
disch consult (eventueel in de thuissituatie van de patiënt), navragen en het observeren
bij overige behandelende disciplines en de omgeving van de patiënt. Er moet ook worden
nagevraagd of er een verandering optreedt in de sociale contacten (vermijden van situa-
ties, isolement; slechts korte eenvoudige gesprekken in plaats van discussies).
Het maken van een audio-/video-opname lijkt geen meerwaarde te hebben.
Navraag dient te worden gedaan naar communicatieve efficiëntie in diverse gesprekssitu-
aties, bijvoorbeeld: groepssetting, telefoon, communicatie op grotere afstand. Hierbij
moeten de diverse hoofddoelen van de communicatie (zie overige overwegingen) onder-
scheiden worden.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Het regelmatig observeren dan wel onderzoeken van de communicatie van de patiënt en
zijn omgeving is zeer belangrijk (Andersen et al., 2007).
Murphy (2004) geeft een duidelijke richting voor communicatieonderzoek met 4 hoofd-
doelen van communicatie:

• Behoefte (wat heb je nodig/ wat wil je).

• Informatieoverdracht (informatie delen).

• Sociale intimiteit (persoonlijke relaties ontwikkelen en onderhouden).

• Sociale etiquette (conformeren aan sociale beleefdheden).

Oogcontact, mimiek en gebaren zijn belangrijk, deze ondersteunen de spraakverstaan-
baarheid.
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Aanbeveling 17

Het wordt aanbevolen dat de logopedist (regelmatig) de communicatie-efficiëntie van
de patiënt en zijn omgeving beoordeelt door middel van invullen van de CETI-M schaal
tijdens gerichte observatie. De volgende aspecten zijn hierbij belangrijk:

• Verbale en non-verbale aspecten tijdens (spontane) interactie patiënt en zijn omgeving
(eventueel observeren van de spontane interactie tijdens een huisbezoek bij de patiënt).

• Inzet en efficiëntie communicatie hulpmiddelen door patiënt en zijn omgeving (indien
van toepassing) in de spontane communicatie.

(zie Bijlage 3).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/14-Logopedie-Bijlagen-kleur.pdf


Vraag 18
Wat is de optimale logopedische behandelintensiteit bij patiënten met ALS?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat regelmatig contact met de patiënt en zijn omgeving
via een consult, of per telefoon/email/brief) gedurende het gehele ziekteproces als richt-
punt zou moeten gelden.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Jenkinson 2004, Lévêque 2006, Andersen et al.
2007, Radunovi ć 2007, Morris et al. 2006, Kahn et al. 2009, Tomik & Guiloff 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat logopedische consulten van 1x per week ten
hoogste 30-60 minuten het meest efficiënt zijn. Per patiënt en per instelling zal voor de fre-
quentie hiervan bekeken moeten worden wat haalbaar en zinvol is. De volgende overwe-
gingen zullen daarbij een rol moeten spelen:

• De beschikbare tijd en energie van de patiënt om naar de logopedist te komen zal af-
nemen met de progressie van het ziektebeeld.

• Zo min mogelijk maar met een regelmatige afspraakfrequentie (1x per 3 maanden) een
patiënt naar de logopedist laten komen is wenselijk om de (bulbaire) ziekteprogressie
goed in de gaten te houden, functies te herbeoordelen en de patiënt en zijn omgeving
goed te kunnen begeleiden. In de praktijk blijkt vaak dat de patiënt niet zelf met een
hulpvraag komt ondanks voorlichting in het eerste consult.

• Meerdere consulten op een dag plannen (indien de patiënt wordt behandeld door een
ALS-team verbonden aan een instelling).

• Op verzoek van de patiënt of zijn omgeving kan altijd een logopedisch consult ver-
vroegd worden.

• Wanneer de patiënt gezien wordt door de behandelend arts of één van de overige be-
trokken disciplines en in dat contact blijkt dat er logopedische advisering of interventie
nodig is, moet een behandelafspraak eerder plaatsvinden dan aanvankelijk gepland was. 

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 18

Het is aan te raden de behandelintensiteit voor logopedie als maatwerk te beschouwen
en met iedere individuele patiënt en zijn omgeving af te spreken. De consulten zijn
hooguit 1x per week 30 tot 60 minuten, waarbij de noodzaak van het volgend logope-
disch consult per individuele patiënt steeds opnieuw bepaald wordt, afhankelijk van de
hulpvraag van patiënt en zijn omgeving, de mogelijkheden van de patiënt en de pro-
gressie van de bulbaire symptomen.



Vraag 19
Zijn er contra-indicaties voor de logopedische behandeling?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat weerstandoefeningen en mondmotorische oefeningen
gecontra-indiceerd zijn voor patiënten met ALS. Weerstandoefeningen oefeningen en
stemverheffingstechnieken die focussen op intensieve stembandsluiting kunnen resulte-
ren in een verminderde stemkwaliteit en snelle achteruitgang van de spraakverstaanbaar-
heid bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Watts & Vanryckeghem 2001, Cohen et al. 2009).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de krachtige sliktechnieken: supraglottische
slikmanoeuvre en de Mendelsohnmanoeuvre als relatieve contra-indicaties gelden wan-
neer er sprake is van ernstige vermoeidheid en forse krachtsvermindering in het orofaciale
en laryngeale gebied.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 19

Het wordt afgeraden de volgende oefeningen toe te passen in de logopedische behan-
deling van patiënten met ALS:

• Weerstandoefeningen.

• Mondmotorische oefeningen met als doel de spieren te versterken (eventueel kunnen
deze oefeningen wel gedaan worden met als doel ‘op te warmen’ of om te voelen
hoe er meer overdreven gearticuleerd kan worden).

• Stemverheffingstechnieken die gericht zijn op intensieve stembandsluiting.

Bij ernstige vermoeidheid en forse krachtsvermindering in het orofaciale en laryngeale
gebied wordt eveneens afgeraden:

• Supraglottische slikmanoeuvre.

• Mendelsohnmanoeuvre.



Behandelplan

Vraag 20
Op welke wijze kan de logopedist rekening houden met vermoeidheidsklachten van
een patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 4: In de literatuur worden de volgende adviezen gegeven voor het omgaan met
vermoeidheidsklachten:

• Cognitie: relatief korte testsessies.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Strong 1996).

• Slikfunctie: het aanpassen van voedingsconsistenties.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Palovcak et al. 2007).

• Meerdere korte oefensessies per dag, met kleine rustmomenten hiertussen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver et al. 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de volgende logopedische aspecten van be-
lang zijn wanneer er bij de patiënt sprake is van vermoeidheid: aan huis behandelingen;
spreken, eten en drinken in een rustige omgeving en deze activiteiten ook afwisselen met
rust en verspreiden over de dag; met één persoon tegelijk spreken en alleen indien er
sprake is van oogcontact; bij slikproblemen aanpassen van voedingsconsistenties en zo
nodig ook starten met sondevoeding (in combinatie met aanvullend orale voeding); ver-
mijden van krachtige, intensieve slikoefeningen; spreken en slikken in een zo optimaal
mogelijke zithouding.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 20

Het volgende wordt geadviseerd wanneer er sprake is van vermoeidheidsklachten:

• Vervolgen van de patiënt in zijn eigen omgeving (aan huis bezoek).

• Wanneer er een taalscreening of -test afgenomen moet worden, wordt rekening ge-
houden met de afnameduur (korte testsessies).

• Spreiden van spreekmomenten over de dag (bijvoorbeeld pauzes inlassen tussen di-
verse telefoongesprekken; rust inlassen voor visite, verjaardagen).

• Eten en drinken en het voeren van lange gesprekken/gesprekken in groepssituaties
in een “prikkelarme omgeving” (bijvoorbeeld radio/tv uitzetten).

• Alleen spreken wanneer er oogcontact is.

• Uitrusten vlak voor de start van de maaltijd.

• Verspreiden van het eten en drinken over de dag: vaker en kleinere porties.

• Vermijden van krachtige, intensieve slikoefeningen.

• Aanpassen van de voedselconsistentie (eventueel in overleg met de diëtist).



Stoornissen in Functies
Stem en spraak

Vraag 21
Welke logopedische interventies zijn zinvol om de spraakverstaanbaarheid van de
patiënt met ALS te verbeteren?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de volgende technieken de spraakverstaan-
baarheid van de patiënt met ALS (tijdelijk) kunnen verbeteren en daardoor kunnen leiden
tot een betere informatie overdracht:

• Informeren over houding-ademing-stem-spraak, vóórkomen van pseudobulbair affect en
de invloed op de spraakverstaanbaarheid.

• Optimaliseren lichaamshouding (vooral een zo goed mogelijke romp- en hoofdbalans).

• Creëren van basale communicatie voorwaarden.

• Compenseren (verbaal): overarticuleren, lager spreektempo, adem-stemkoppeling, adem-
dosering bij spreken, resonans, spreken in kernwoorden, lettergreepspraak, toevoegen
van de schwa-klank in initiale consonantclusters, spellend spreken.

Voor het verbeteren van de communicatie geldt:

• Compenseren (non-verbaal): mimiek (indien mogelijk), wijzen, natuurlijke gebaren,
schrijven (whiteboard, leitje, pen en papier), typen op computer/tablet.

• Uitproberen van tandheelkundige hulpmiddelen als palatale heffer en palatale onder-
steunende prothese (zie ook Vraag 22).

• Inzetten van communicatieondersteunende hulpmiddelen: low-tech (bijvoorbeeld aan-
wijsbord), high-tech (communicatieapparatuur met spraakuitvoer).

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Morris et al. (2006) adviseren dat therapeuten zich moeten baseren op “expert opinion” en
de eigen, klinische blik om te kunnen bepalen welke logopedische interventies op welk mo-
ment het meest zinvol zijn om de verstaanbaarheid van de spraak te proberen te verbeteren.
Volgens Spencer et al. (2003) is verstoring van het ademhalings- en fonatiesysteem een
vaak voorkomend symptoom van dysartrie welke een zeer grote impact op de spraakpro-
ductie kan hebben. Behandeling van deze subsystemen krijgt vaak prioriteit omdat de al-
gemene ervaring is dat verbeteringen op dit niveau leiden tot verbeteringen in andere
spraakaspecten. Behandeling van ademhaling- en fonatie dysfunctie is een fundamenteel
element in de dysartrie behandeling. Een goede, rechtop lichaamshouding vergemakke-
lijkt de inspiratie bij de patiënt met ALS.
Bij 50% van de bulbaire patiënten komt dwanglachen en dwanghuilen (pseudobulbair affect)
voor, dit beïnvloedt de spraakverstaanbaarheid negatief. Het is de taak van de logopedist
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bij deze factor stil te staan en uitleg hierover aan patiënt en omgeving te geven (Murphy
2004, Lévêque 2006). De behandeling hiervan is medicamenteus.
Experts zijn van mening dat de effectiviteit van de communicatie verbeterd kan worden
door middel van communicatieondersteunende hulpmiddelen: low-tech (letterkaart, com-
municatiekaart etc.), high-tech (communicatieapparatuur met spraakuitvoer). (Brondijk et
al. 2001, Murphy 2004, Lévêque 2006, Morris et al. 2006, Brownlee & Palovcak 2007, Cohen
et al. 2009, Tomik & Guiloff 2010).
Zie voor meer informatie betreffende dit onderwerp Vraag 24 en 38.

Vraag 22
Heeft het dragen van een palatale hefferprothese een positief effect op de spraakver-
staanbaarheid van de patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat twee tandheelkundige hulpmiddelen een gunstig
effect kunnen hebben op de spraakverstaanbaarheid bij patiënten met ALS. Het gaat hierbij
om de volgende prothesen:

• Palatale heffer (doel: verminderen hypernasaliteit).

• Palatale ondersteunende prothese (doel: verbeteren van de uitspraak linguale conso-
nanten).

Een retrospectief onderzoek van Esposito toonde aan dat implantatie van beide prothesen
bij de meerderheid van de patiënten leidde tot een verbetering van de resonantie en de
ervaren spraakverstaanbaarheid en in mindere mate tot een verbetering van de articulatie
(in het bijzonder een positief effect op de verstaanbaarheid van alveolaire, palatale en ve-
laire consonanten). Het spreken kostte de patiënten minder inspanning.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Esposito 2000).
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Aanbeveling 21

Het is aan te raden om de volgende logopedische interventies toe te passen in de be-
handeling van de patiënt:

• Informeren over houding-ademing-stem-spraak, vóórkomen van pseudobulbair af-
fect en de invloed op de spraakverstaanbaarheid.

• Optimaliseren lichaamshouding (vooral een zo goed mogelijke romp- en hoofdbalans).

• Creëren van basale communicatie voorwaarden.

• Compenseren: verbaal en non-verbaal (zie conclusie).

• Inzetten van communicatieondersteunende hulpmiddelen.



Overige overwegingen
Gezien de methodologische beperkingen van de studie van Esposito is de geldigheid van
de resultaten zeer beperkt. Indien een prothese wordt overwogen, dient de patiënt zeer
gemotiveerd te zijn (in het beginstadium zijn 5 à 6 consulten nodig om de prothese aan te
kunnen meten). De procedure wordt uitgevoerd door een ervaren tandtechnicus (in een
centrum voor bijzondere tandheelkunde).
Als contra-indicatie voor de palatale hefferprothese geldt de situatie waarin slechts nog
minimale articulatorische bewegingen mogelijk zijn. Deze prothese moet eveneens niet
aangemeten worden bij patiënten met ALS bij wie sprake is van de verhoogde wurgreflex
en/of een spastische dysartrie (Esposito 2000, Tomik & Guiloff 2010).

Vraag 23
Welke logopedische technieken zijn zinvol om toe te passen indien er bij de patiënt
met ALS sprake is van moeilijk evacueerbare mucus in de keel en trachea?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende adviezen door de logopedist gegeven
moeten worden wanneer de patiënt klachten ervaart van taai dik mucus:

• Dagelijks toepassen van resonans oefeningen (kortdurend, meerdere malen per dag
neuriën).

• Behalen van voldoende orale intake van dunvloeibare consistenties.

• Luchtbevochtigers in huis.

• Stomen.

• Vermijden van slijmvormende voedingsmiddelen als melk, chocolademelk, allerlei soor-
ten vla en pap, chocolade (eventueel alleen zure melkproducten gebruiken: kwark, kar-
nemelk, geitenmelk).

• Drinken van ananassap, grapefruitsap.

• Drinken van kamillethee.

• Eventueel (in overleg met behandelend arts) bisolvon, fluimicil gebruiken.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver et al. 2006, Brondijk et al. 2001, Berg van den
L. et al. 2004).
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Aanbeveling 22

Het is aan te raden om bij milde dysartrische spraak (slappe type) met forse nasaliteit en
minimale articulatieproblemen het aanmeten en dragen van een palatale hefferprothese
te overwegen. Wanneer de ziekteprogressie snel is, wordt deze prothese afgeraden.



Overige overwegingen
In de literatuur over de behandeling van dik mucus is noch een eenduidig antwoord noch zijn
er gecontroleerde studies te vinden. Als algemene behandeling wordt hiervoor geadviseerd:

• Medicatie (door arts): mucolytica, ß-receptor antagonist of anticholinergische broncho-
dilator.

• Gebruik van uitzuigapparatuur (voor mond en bovenste luchtwegen). Deze methode
geeft direct verlichting, maar het effect is minimaal bij diepzittend dik taai slijm. Boven-
dien heeft het uitzuigen een stimulerende werking op de slijmvliezen.

• Gebruik van Mechanische Insufflatie/Exsufflatie apparatuur (alleen in gespecialiseerde
centra).

• Airstacken (door patiënt of omgeving, getraind door logopedist en/of fysiotherapeut).

• Vernevelen.

(Corsia & Meininger 2008, Andersen et al. 2007, Oliver et al. 2006, Newall 1996, VSCA in voor-
beiding).

Vraag 24
Heeft de ademdoseringstechniek tijdens spreken een beter en langduriger effect op
de spraakverstaanbaarheid van de patiënt met ALS dan de articulatietraining van
consonanten?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat (gezien de conclusie bij Vraag 21 en 25) het
oefenen van ademdosering tijdens spreken te verkiezen is boven articulatietraining van
specifieke consonanten. Deze oefeningen moeten snel toepasbaar en zo functioneel mo-
gelijk zijn, niet te veel energie kosten en geen lange oefengang vereisen.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 23

Het verdient aanbeveling om bij klachten van moeilijk evacueerbare mucus te handelen
zoals beschreven staat bij ‘conclusie’, in overleg met arts en fysiotherapeut.

Aanbeveling 24

Het wordt geadviseerd om het oefenen van de ademdosering tijdens spreken te verkie-
zen boven de articulatietraining van specifieke consonanten.



Ademhalingsstelsel

Vraag 25
Welke logopedische interventies zijn het meest geschikt voor de behandeling van
patiënten met ALS met spreekademhalingsproblemen?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende logopedische technieken toegepast
kunnen worden in de behandeling van patiënten met ALS: doseren ademing, optimalise-
ren lichaamshouding (in samenwerking met ergotherapeut en fysiotherapeut), verminde-
ren van achtergrondlawaai, optimaliseren beschikbare respiratoire functies door middel
van adem- en ontspanningsoefeningen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Kühnlein et al. 2008, Spencer et al. 2003).

Niveau 4: In de ALS-richtlijn 2001 wordt een aantal suggesties gedaan met betrekking tot
ademoefeningen in de logopedische behandeling:

• Optimalisering lichaamshouding (in samenwerking met ergotherapeut en fysiotherapeut).

• Adembewustwording in rust en tijdens spreken.

• Abdominale ademing tijdens spreken.

• Adem-stemkoppeling.

• Ademdosering tijdens het spreken.

• Ademtechniek bij stemverheffen.

• Ademtechniek bij hoesten (in samenwerking met de fysiotherapeut, zie ook Vraag 27 en 28).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Brondijk et al. 2001).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat wanneer er met de patiënt ademhalingsoefe-
ningen gedaan worden, de nadruk moet liggen op functionele training en het direct toe-
pasbaar zijn in de dagelijkse verbale communicatie van de patiënt.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 25

Het is aan te raden om de logopedische technieken die genoemd staan bij ’conclusie’ toe
te passen wanneer de patiënt met ALS ademhalingsproblemen ervaart tijdens het spreken.



Vraag 26
Behoort het uitleggen en instrueren van airstacken aan de patiënt met ALS tot het logo-
pedische of fysiotherapeutische domein? 

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat ”het leren gebruiken van instrumentele of mechani-
sche technieken voor het verbeteren van de hoestfunctie” een Good Practise Point is voor
de arts en/of de fysiotherapeut.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Andersen et al. 2007).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat het uitleggen en instrueren van de patiënt met be-
trekking tot airstacken een fysiotherapeutische aangelegenheid is.

Kwaliteit van gevonden artikelen: D (Gregory 2007, Senent et al. 2011).

Overige overwegingen
Logopedist en fysiotherapeut moeten samenwerken wanneer het gaat om stimuleren van
diafragmafunctie en de intercostale spieren tijdens ademing en spreken (Corsia 2008).
Wanneer het patiënten met de bulbaire vorm van ALS betreft met orofaciale dysfunctie
(met name wanneer er sprake is van spierzwakte van wangen, lippen, stembanden) is de
deskundigheid van de logopedist zeer gewenst. De werkgroep realiseert zich dat op dit
gebied de afbakening van taken per werksetting van het ALS-team kan verschillen.
Volgens de Veldnorm Chronische Beademing (VSCA, in voorbereiding) kan het airstacken
zowel op de polikliniek als bij de patiënt thuis aangeleerd worden door CTB-verpleegkun-
digen of hiertoe opgeleide (fysio-)therapeuten in de revalidatiesetting.

Vraag 27
Wanneer is airstacken geïndiceerd voor een patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de indicatie voor het starten met airstacken is een Func-
tionele Vitale Capaciteit (FVC) >1,5L of 50% van de voorspelde waarde en een Peak Cough
Flow (PCF) <270L/min. Bij een PCF van minder dan 270L/min. is sprake van dusdanige
expiratoire spierzwakte dat het klaren van mucus niet meer mogelijk is en aldus een ver-
hoogd risico geeft op het krijgen van respiratoire complicaties. Een FVC van 80% van de
voorspelde waarde is abnormaal, bij minder dan 75% bestaat een negatieve correlatie
met overleving. Voor patiënten met recidiverende luchtweginfecties geldt een PCF
<300L/min. aangezien tijdens een luchtweginfectie de PCF daalt tot 160L/min. hetgeen
de kans op respiratoir falen vergroot.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Bach 2002, Melo et al. 1999, Tzeng 2000, VSCA in
voorbereiding).
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Aanbeveling 26

Het is aan te bevelen dat wanneer een patiënt met ALS in aanmerking komt voor air-
stacken, dit in goede onderlinge afstemming tussen de logopedist en de fysiotherapeut
en/of CTB-verpleegkundigen gebeurt.



Niveau 4: Experts adviseren het airstacken 30min. voorafgaand aan de maaltijd te laten
plaatsvinden. De patiënt is dan tijdens eten en drinken beter in staat om de luchtwegen te
klaren van mucus of voedsel dat vast zit in de farynx/trachea, boven stembandniveau.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Gregory 2007, Cleary 2009).

Overige overwegingen
Het lijkt wenselijk om alle bestaande hoesttechnieken uit te proberen met de patiënten met
ALS om te kijken welke het meest geschikt is voor het verwijderen van luchtwegsecreties.
Dit wordt gedaan door de fysiotherapeut (zie hiervoor de Richtlijn Fysiotherapie bij ALS,
Conclusies en Aanbevelingen Vraag 28). Afhankelijk van de instelling waar de patiënt in
behandeling is en de daar geldende afspraken, zal het airstacken door logopedist en/of
fysiotherapeut gedaan worden).

Vraag 28
Zijn er contra-indicaties voor airstacken?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat airstacken gecontraindiceerd is wanneer er sprake
is van:

• Ernstige bulbaire dysfunctie.

• Comorbiditeit: chronische longlijden bijvoorbeeld ernstige COPD, Astma, CF, bron-
chiëctasieën, recente lobectomie, pneumorragie (ophoesten van bloed en bloed ge-
kleurd sputum, recente pneumothorax of barotrauma).

• Misselijkheid.

• Acute pneumonie.

• Beperkte instrueerbaarheid van de patiënt.

• Gecuffte tracheacanule.

• Verlaagd bewustzijn/onvermogen tot communiceren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Westermann 2005, Le Blanc 2007, VSCA in voorbe-
reiding).
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Aanbeveling 27

Het wordt aanbevolen de hoestfunctie te verbeteren door middel van toepassen van in-
strumentele technieken als airstacken wanneer:

• FVC <1,5L of VC <50%. van voorspelde waarde.

• PCF minder dan <275L/min spontaan of voor patiënten met recidiverende luchtweg-
infecties PCF <300L/min.

• 30 minuten voorafgaand aan de maaltijd.

• Voorafgaand aan het toepassen van de supraglottische slikmanoeuvre tijdens eten en
drinken (niet bij ernstige vermoeidheid en forse krachtsvermindering in het orofaciale
en laryngeale gebied).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/9-Fysiotherapie-Onderbouwing-kleur.pdf
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/9-Fysiotherapie-Onderbouwing-kleur.pdf


Vraag 29
Is multidisciplinaire behandeling zinvol wanneer er bij de patiënt met ALS sprake is
van ademhalingsproblemen?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de logopedist samenwerkt met de fysiotherapeut met
betrekking tot:

• Stimuleren van de diafragmafunctie en intercostale spieren tijdens ademen en spreken
(Corcia 2008).

• Optimaliseren van de ademhaling (Lévêque 2006, Kühnlein et al. 2008).

Samenwerking tussen logopedist/fysiotherapeut/ergotherapeut is aan te raden voor het
verkrijgen van een optimale en comfortabele lichaamshouding ter bevordering van de
ademhaling (onder andere van belang bij eten en drinken) (Oliver et al. 2006, Kühnlein et
al. 2008).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat, wanneer er bij de patiënt sprake is van adem-
halingsproblematiek, de logopedist samenwerkt met de volgende disciplines:

• Fysiotherapeut (lichaamshouding optimalisering, buikademhaling, ademdosering,
ademsteun, hoestkracht) zie ook Vraag 26 en 27.

• Ergotherapeut (ondersteuning lichaamshouding tijdens spreken en eten/drinken door
middel van aangepaste zitvoorziening; eventuele aanvraag en training in het gebruik
van communicatiehulpmiddelen bij zeer forse ademhalingsproblemen en/of het afhan-
kelijk zijn van neuskapbeademing).

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 28

Het wordt aanbevolen om, wanneer er overwogen wordt te starten met airstacken bij at risk
patiënten met premorbide pulmonale problemen zoals COPD, bronchiectasieën, astma
e.d, of wanneer patiënten last hebben van overvloedig secreet, zorgvuldig de hoeveel-
heid sputum te analyseren. Hiervoor is overleg met een revalidatiearts/longarts/intensi-
vist/CTB en fysiotherapeut noodzakelijk.

Aanbeveling 29

Het is aan te bevelen dat wanneer er bij de patiënt sprake is van ademhalingsproblemen,
de logopedist overlegt met de fysiotherapeut en ergotherapeut en dat zij in onderlinge
afstemming een plan van aanpak maken.



Spijsvertering, metabole stelsel en hormoonstelsel

Vraag 30
Welke logopedische interventies zijn zinvol voor de patiënt met ALS wanneer er sprake
is van een gestoorde kauw- en slikfunctie?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat niet is aangetoond dat slikoefeningen de slikfunctie
verbeteren noch dat ze de verzwakte spieren kunnen uitputten. Voor een kleine groep pa-
tiënten met een zeer langzame ziekteprogressie kunnen slikoefeningen in beperkte mate
en van korte duur zinvol zijn om functie (lipsluiting en tongbeweeglijkheid) te behouden.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver et al. 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de volgende interventies toegepast (kunnen)
worden in de behandeling van kauw- en slikproblemen bij ALS:

• Informeren: uitleggen van het kauw- en slikproces, speekselbeheersing en de eventuele
slikproblemen.

• Instrueren (in samenwerking met de fysiotherapeut): manier van toepassen van de
Heimlichmanoeuvre aan omgeving van patiënt; trainen hoestfunctie.

• Optimaliseren lichaamshouding (in samenwerking met ergotherapeut en fysiotherapeut).
Met name van belang: optimaliseren romp- en hoofdbalans.

• Oefenen sliktechnieken/-manoeuvres: kin naar de borst, lipsluiting met vingers tijdens
slikinzet, kuchen na de slik, stevig en bewust slikken, supraglottische slik, super-supra-
glottische slik, Mendelssohn manoeuvre (hierbij is het zeer belangrijk een goede afwe-
ging te maken tussen het beoogde doel van de techniek, het stadium van de ziekte
waar de patiënt zich op dat moment in bevindt en de vermoeidheid van de patiënt).

• Aanpassen van consistenties (in overleg met de diëtist): vanaf een ALSSS-SW score ≤6
is aanpassing van voedselconsistentie nodig. Het verdikken van dunvloeibare consis-
tenties gebeurt vaak al in een eerder stadium.

• Inzetten van hulpmiddelen: dit wordt aangeraden in overleg met de ergotherapeut te
bekijken. De logopedist richt zich in het bijzonder op de mondfunctie, de ergotherapeut
op de arm-/handfunctie en oog-handcoördinatie.

• Overig: stimuleren goed verloop slikbeweging door middel van tactiele en thermale sti-
mulatie (bijv. ijswater drinken voor aanvang van de maaltijd). Versterken van smaak kan
een positief effect hebben en moet uitgeprobeerd worden, echter dit kan ook een te-
gengesteld effect hebben en leiden tot een grote hoestprikkel.

D: Mening van de werkgroep.
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Vraag 31
Is training van de mondmusculatuur zinvol voor de patiënt met ALS ten behoeve van
een betere kauw- en slikfunctie?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het geïsoleerd trainen van de mondmusculatuur
bij patiënten met ALS niet zinvol is omdat dit kan leiden tot vermoeidheid en verminderde
slikfunctie. Het “geconcentreerd bewegen van de mondmusculatuur” tijdens kauwen en
slikken (en spreken) heeft vaak een betere orale controle tijdens deze activiteiten tot ge-
volg en is wel aan te raden.

D: Mening van de werkgroep.

Vraag 32
Is multidisciplinaire behandeling zinvol wanneer er bij de patiënt met ALS sprake is
van slikproblemen?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat een multidisciplinaire benadering van slikstoornissen
de meest aangewezen behandeling is om slikproblemen en aspiratierisico te minimaliseren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Jenkinson et al. 2004).

Niveau 4: Experts menen dat voor behandeling van speekselverlies een multidisciplinair
team noodzakelijk is, zowel wat betreft de farmacologische als de niet-farmacologische
strategieën die toegepast kunnen worden.
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Wanneer er bij de patiënt met ALS sprake is van kauw- en/of slikproblemen, verdient het
aanbeveling om de volgende logopedische interventies te overwegen:
De technieken kunnen worden onderverdeeld in de volgende 6 deelgebieden:

• Informeren over het kauw- en slikproces, speekselbeheersing en de eventuele slik-
problemen.

• Instrueren in relatie tot belasting-belastbaarheid, Heimlichmanoeuvre, hoesttechnieken.

• Optimaliseren lichaamshouding.

• Oefenen sliktechnieken/-manoeuvres.

• Aanpassen van consistenties.

• Inzetten van hulpmiddelen.

Aanbeveling 31

Het wordt geadviseerd om het geïsoleerd trainen van de mondmusculatuur bij patiënten
met ALS niet toe te passen.



Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dand & Sakel 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat, wanneer er slikproblemen bestaan, regelmatige
samenwerking tussen logopedist en diëtist (orale intake status, aanpassing voedings- en
vochtconsistenties), ergotherapeut (lichaamshouding, arm-/handfunctie, eet- en drink-
hulpmiddelen), fysiotherapeut (lichaamshouding en hoestfunctie) en arts nodig is tijdens
de progressie van de ziekte van de patiënt. De werkgroep is van mening dat de logope-
dist op dit gebied de signalerende en coördinerende functie heeft.

D: Mening van de werkgroep.

Vraag 33
Wanneer is samenwerking logopedist met diëtist noodzakelijk als kauw- en slikpro-
blemen zich voordoen bij een patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de patiënt en zijn omgeving zo spoedig mogelijk
naar de diëtist (voor een evaluatie van de voeding- en vochtintake) en logopedist (voor
een evaluatie van de slikfunctie) verwezen moeten worden zodra dysfagie zich voordoet. 

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Jenkinson et al. 2004, Andersen et al. 2007).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de diëtist expert is op het gebied van voldoende
en volwaardige intake en dat de logopedist expert is in het veilig slikken van voeding en vocht.
Er kan overwogen worden om een (gedeeltelijk) gezamenlijk intakegesprek te doen. De
samenwerking zal zich vooral richten op consistentieaanpassingen. Bij een ALSSS-SW
<4, is sondevoeding geïndiceerd. In sommige situaties kan er naast sondevoeding ook
nog een deel van de voeding-/vochtintake per os worden verkregen. In deze situatie is de
samenwerking tussen logopedist en diëtist zeer wenselijk. Ook wanneer een patiënt be-
paalde voedingsconsistenties gaat mijden, is overleg tussen deze disciplines belangrijk.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 32

Het is aan te bevelen dat de behandeling van slikproblemen multidisciplinair van aard is.

Aanbeveling 33

Het is aan te raden dat logopedist en diëtist samenwerken zodra zich bij de patiënt slik-
problemen voordoen.



Vraag 34
Heeft het dragen van een nekkraag negatieve gevolgen voor de veiligheid van het
slikken bij patiënten met reeds bestaande slikproblemen?

Conclusie
Niveau 4: Experts raden het gebruik van een nekkraag tijdens het eten af.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dand & Sakel 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een nekkraag omgehouden moet worden wan-
neer tijdens eten en drinken de hoofdhouding sterk verbetert en het slikken niet nadelig
beïnvloed wordt. Indien de logopedist echter een negatief effect opmerkt, dan moet eten
en drinken zonder nekkraag plaatsvinden.

D: Mening van de werkgroep.

Vraag 35
Op welke wijze moet de mondhygiëne bij patiënten met ALS met slikproblemen ge-
realiseerd worden?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat verbetering van de mondhygiëne het risico op aspi-
ratiepneumonie vermindert. Indien oraal residu langdurig in de mondholte blijft, kan dit in
geval van verslikken leiden tot infectie van de luchtwegen. Echter, in de literatuur wordt
nergens vermeld hoe een goede mondhygiëne bij patiënten met ALS te bewerkstelligen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Terpenning 2005, Gregory 2007, Kühnlein et al. 2008).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de logopedist een signalerende en informerende
taak heeft met betrekking tot mondhygiëne van de patiënt. Regelmatige mondinspectie (tij-
dens consult logopedie) is aan te raden. Een goede mondhygiëne heeft betrekking op:

• Adviseren aan patiënt en zijn omgeving over elektrisch tandenpoetsen.

• Bevochtigen van een droge mondholte (en het tegengaan van het indikken van mucus)
door stevig en bewust te slikken, aanpassen van voeding (meer zure producten), gebrui-
ken van kunstspeeksel, gebruiken luchtbevochtiger, gebruiken van een tongschraper.

• Indien de mondhygiëne slecht is, moet de logopedist adviseren de mondhygiënist in te
schakelen. Wanneer bij de patiënt sprake is van een dysfagie, overlegt de logopedist
met de mondhygiënist om aspiratierisico te minimaliseren tijdens de mondhygiënische
behandeling.
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Aanbeveling 34

Het wordt geadviseerd een nekkraag om te houden tijdens eten en drinken wanneer de
hoofdhouding sterk verbetert door de nekkraag en het slikken niet nadelig beïnvloed
wordt. Indien de logopedist echter een negatief effect opmerkt, dan moet eten en drinken
zonder nekkraag plaatsvinden.



Wanneer een patiënt geen orale intake meer neemt en volledig gevoed wordt met sonde-
voeding, moet er extra aandacht zijn voor een goede mondhygiëne.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Bij patiënten met ALS met dysfagie is een goede mondverzorging extra belangrijk. Er kan
namelijk sprake zijn van voedsel- en vochtresidu in de mondholte. Hierdoor kan er tong-
beslag ontstaan (beginnend) op het achterste gedeelte van de tong. Tongbeslag bevat
onder andere grote hoeveelheden bacteriën en afgeschilferde epitheelcellen. Door veran-
dering van eetgewoonten, slikproblemen, verminderde mondhygiëne, afname van de
hoeveelheid en verandering van de samenstelling van het speeksel kan er steeds meer
tongbeslag ontstaan. Door een verminderde slikfrequentie wordt het speeksel in de mond
te weinig “ververst”.
Bij patiënten met ALS bestaat het risico dat de patiënt zijn speeksel aspireert.

Vraag 36
Moet de logopedist (en zo ja, op welke wijze) samenwerken met de behandelend
tandarts van de patiënt met ALS wanneer er slikproblemen bestaan bij de patiënt?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat samenwerking van logopedist en tandarts zinvol is
bij de behandeling van mensen met neuromusculaire aandoeningen. Echter, er wordt niet
vermeld hoe en waaruit deze samenwerking zou moeten bestaan.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Morris et al. 2006).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat samenwerking logopedist-tandtechnicus noodzakelijk
is in het kader van aanpassing van een palatale hefferprothese. De taak van de logopedist
is het beoordelen van de veranderingen in de spraakverstaanbaarheid (in het bijzonder
resonantie en articulatie) na plaatsing van deze prothese.
Ook hier wordt niets vermeld met betrekking tot slikproblemen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Esposito et al. 2000).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat informatie uitwisseling tussen logopedist en
tandarts van de patiënt zeer wenselijk is wanneer er bij de patiënt sprake is van slikproble-
men. Dit kan schriftelijk (de logopedist zet de adviezen voor de patiënt en partner/verzor-
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Aanbeveling 35

Het wordt geadviseerd om regelmatig de mondhygiëne van de patiënt te inspecteren
tijdens consult logopedie. Indien nodig, informeert en adviseert de logopedist de patiënt
en zijn omgeving over elektrisch tandenpoetsen en het bevochtigen van een droge
mondholte. Indien de mondhygiëne slecht is, moet de logopedist adviseren de mond-
hygiënist in te schakelen.



ging rondom mondverzorging op papier, de patiënt neemt dit mee naar de tandarts) of tele-
fonisch (eventueel via email) plaatsvinden en heeft betrekking op:

• Dysfagie: ernst van het slikprobleem, fase waarin verstoring van het slikproces optreedt.

• Aspiratie: het risico hierop en hoe dit te verkleinen tijdens tandheelkundige behandeling.

• Mondhygiëne (eventueel in overleg met mondhygiënist indien beschikbaar).

• Communicatie: adviezen hoe het meest efficiënt met de patiënt te communiceren (bij
een ernstige dysartrie c.q. anartrie).

Wat betreft de frequentie van deze contacten lijkt het raadzaam om dit te verbinden aan het
tijdstip voor halfjaarlijkse controle bij de tandarts.

D: Mening van de werkgroep.

Vraag 37
Welke logopedische interventies zijn zinvol voor de patiënt met ALS wanneer er sprake
is van speekselverlies?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat logopedisten patiënten moeten leren hoe zij hun
speeksel zo goed mogelijk kunnen hanteren en zo speekselverlies kunnen minimaliseren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Morris et al. 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat logopedische behandeling in een zeer vroeg
stadium zinvol is en zou moeten bestaan uit: uitleg slikproces en speekselverlies, optima-
liseren lichaamshouding, reminders maken voor stevig en bewust en meer frequent slikken,
slikken met kin naar de borst, adviezen ten aanzien van voeding om speekselverlies te
verminderen (in overleg met diëtist).

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Speekselverlies (drooling) is het gevolg van een gestoorde slikfunctie en faciale zwakte
(Corcia & Meininger 2008, Tysnes 2008). De behandeling is multidisciplinair.
Doel van de behandeling is het verminderen van speekselverlies (zonder het speeksel ge-
heel te verwijderen). Dit kan door middel van twee behandelstrategieën:

• Farmacologisch (anticholinergica; scopolamine pleisters; injectie speekselklieren met
botulinetoxine A of B; radiotherapie van de glandula parotis en de glandula submandi-
bularis) (Andersen et al. 2007).
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Aanbeveling 36

Wanneer er bij de patiënt sprake is van slikproblemen is het aan te raden dat logopedist
de behandelend tandarts van de patiënt met ALS informeert over de dysfagie, het aspira-
tierisico, de mondhygiëne en communicatiewijze (bij een ernstige dysartrie c.q. anartrie).



• Niet-farmacologisch (uitleggen van de slikfunctie en slikfrequentie; inzetten van reminders;
stevig en bewust slikken; optimale lichaamshouding - eventueel hoofdondersteuning in
samenwerking met ergotherapeut en fysiotherapeut - ; uitzuigapparatuur; voor een effect
van korte duur wordt aangeraden het drinken van ananassap/papayasap) (Dand &
Sakel 2010).

Beperkingen in Activiteiten en problemen met Participatie
Communicatie

Vraag 38
Welke communicatiestrategieën zijn zinvol voor de omgeving van de patiënten met
ALS om toe te passen wanneer zij in gesprek zijn met de patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de behandeling zich niet alleen op communicatie
van de patiënt moet richten, maar ook op zijn communicatiepartner(-s).
Communicatiestrategieën die door de communicatiepartners toegepast kunnen worden zijn:
Het minimaliseren van omgevingslawaai, zorgen dat oogcontact gemaakt kan worden en
gebruik maken van non-verbale communicatie van de patiënt en onderwerp-cues en con-
text van het gesprek.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Murphy 2004, Tomik 2010).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat het door de communicatiepartner accepteren van
het gebruik van communicatieondersteunende hulpmiddelen erg belangrijk is.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Tomik & Guiloff 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de volgende communicatie aspecten van be-
lang zijn voor de gesprekspartner:

• Het nemen van meer tijd voor een gesprek.

• Het nemen van beurten.

• Het stellen van 1 vraag tegelijk.

• Het maken van oogcontact voor en frequent in een gesprek.
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Aanbeveling 37

Het is aan te bevelen dat de behandeling van speekselverlies multidisciplinair van aard
is. Logopedische behandeling moet opgebouwd zijn uit de volgende delen:

• Informeren over het slikproces en het speekselverlies.

• Optimaliseren lichaamshouding (in samenwerking met ergotherapeut en fysiotherapeut).

• Maken van reminders voor stevig en bewust en frequent slikken.

• Advisering ten aanzien van voeding om speekselverlies kortdurend te verminderen
(in overleg met diëtist).



• Het houden van gesprekken in een rustige omgeving.

• Het aan de patiënt vragen belangrijke woorden op te schrijven/typen wanneer je hem
niet verstaat.

• Het (indien nodig) regelmatig samenvatten in het gesprek om na te gaan of je alles goed
begrepen hebt.

• Het afspreken over hoe om te gaan/te reageren op verminderde verstaanbaarheid, ook
naar derden.

• Het vragen om het communicatiehulpmiddel te gebruiken, wanneer je de verbale uiting
van de patiënt niet verstaat.

Het kan raadzaam zijn dat de logopedist alle van toepassing zijnde adviezen noteert in een
communicatie-advies en dat aan de patiënt en zijn omgeving meegeeft.

D: Mening van de werkgroep.

Vraag 39
Welke communicatiestrategieën zijn zinvol voor de omgeving van de patiënt met ALS
met taalproblemen als gevolg van Fronto Temporale Dementie om toe te passen wan-
neer zij in gesprek zijn met de patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het belangrijk is om in de communicatie met de
patiënten met ALS-FTD rekening te houden met de volgende basisprincipes van commu-
nicatie:
Alleen spreken indien er oogcontact is, zorg voor een rustige omgeving (radio/tv uit), spreek
in korte zinnen (eventueel alleen in het hier en nu). Wanneer de patiënt moeite heeft met
open vragen, laat hem kiezen uit twee mogelijkheden. Gebruik non-verbale communicatie,
spreek met één persoon tegelijk. De logopedische behandeling zal met name een indi-
recte vorm hebben en zal bestaan uit het informeren en adviseren ten aanzien van de
communicatie aan de omgeving.
Het kan raadzaam zijn dat de logopedist alle van toepassing zijnde adviezen noteert in een
communicatie advies en dat aan de patiënt en zijn omgeving meegeeft. Indien er tevens
sprake is van een gedragscomponent is samenwerking met een (neuro-)psycholoog
geïndiceerd.
De werkgroep is tevens van mening dat er uitgezocht moet worden of er in de logopedische
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Aanbeveling 38

Wanneer er bij de patiënt sprake is van communicatieproblemen is het aan te raden dat
eveneens de gesprekspartner communicatiestrategieën toepast om het welslagen van
de communicatie te bevorderen. Deze strategieën zullen voornamelijk betrekking heb-
ben op basale communicatie en zullen door de logopedist uitgelegd en eventueel voor-
gedaan moeten worden.



behandeling van dementiepatiënten richtlijnen bestaan die geschikt zouden zijn voor de
ALS-FTD populatie.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen 
Experts stellen 5 soorten strategieën voor in een interventiemodel voor het reguleren van
gedrags- en cognitieve componenten bij patiënten met ALS:

• Omgevingsstrategieën.

• Gedragsstrategieën.

• Farmacologische strategieën.

• Fysieke strategieën.

• Interne strategieën van de omgeving (coping en acceptatie van symptomen).

Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de emotionele en lichamelijke belasting van
de omgeving van de patiënten met ALS (Merrilees et al. 2010). Het is voor de logopedist
raadzaam deze strategieën (met uitzondering van de farmacologische -) in de behande-
ling te gebruiken.

Vraag 40
Op welk moment in het ziekteproces van de patiënt is het bespreken met de patiënt
en omgeving en vervolgens aanvragen van communicatie ondersteunende appara-
tuur noodzakelijk?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat tijdige, vroege aanvraag en training in het gebruik van
alternatieve en ondersteunende communicatiemiddelen zeer gewenst is en bijdraagt aan
een snelle acceptatie waardoor de patiënt makkelijker met deze middelen om kan gaan.
Hier geldt een drietal handreikingen voor:

• Wanneer het spreektempo van de patiënt vertraagt naar 100-125 woorden/minuut. Of:

• Wanneer patiënt vaak moet herhalen wat hij gezegd heeft.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Cohen et al. 2009).
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Aanbeveling 39

Het is aan te bevelen wanneer er talige cognitieve stoornissen op te merken zijn bij de
patiënt met ALS, de logopedist met de communicatiepartners afspraken maakt over hoe
het makkelijkst en meest efficiënt met de patiënt gecommuniceerd kan worden. Het na-
leven van de basisprincipes van communicatie is hierbij essentieel. De behandeling zal
voornamelijk indirect zijn. Indien er tevens sprake is van een gedragscomponent is sa-
menwerking met een (neuro-)psycholoog geïndiceerd.
Het wordt geadviseerd om te onderzoeken of er in de logopedische behandeling van
dementiepatiënten richtlijnen bestaan die geschikt zijn voor de ALS-FTD populatie.



Of:

• Wanneer de logopedische technieken niet meer efficiënt zijn en de progressie van de
dysartrie snel is en leidt tot onverstaanbare spraak. 

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Ball et al. 2004, Brownlee & Palovcak 2007, Tomik &
Guiloff 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat, wanneer patiënt en zijn omgeving openstaan
voor “nadere introductie”, communicatiehulpmiddelen besproken moeten worden. Wanneer
er reeds sprake is van dysartrische spraak, wordt -indien de patiënt en zijn omgeving dit
wensen- een passing voor communicatieapparatuur afgesproken. Bij deze passing zijn pa-
tiënt, omgeving, logopedist, leverancier van communicatieapparaten en bij voorkeur ook er-
gotherapeut betrokken. Indien er na de passing besloten wordt een communicatieapparaat
aan te vragen, wordt dit binnen twee weken door de behandelend logopedist gedaan.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
• Volgens het Europese ALS Consortium (EALSC-werkgroep) vergroot het gebruik van
alternatieve en ondersteunende communicatiehulpmiddelen de kwaliteit van leven. Zij
doen de volgende aanbeveling: Communicatieondersteunende systemen (variërend
van low-tech: aanwijskaart met afbeeldingen, letters of woorden tot high-tech: gecom-
puteriseerde spraaksynthesizers, bijvoorbeeld door middel van oogbolbeweging te be-
dienen) moeten waar nodig geleverd worden (Andersen et al. 2007).

• Als “best clinical practice” wordt genoemd dat het vroeg informeren van patiënt en om-
geving over de alternatieve en ondersteunende communicatiemogelijkheden nodig is,
evenals het diagnosticeren van veranderingen in de spraak in het doorlopende logope-
dische patiëntencontact. Dit is essentieel om de keuze voor alternatieve en ondersteu-
nende communicatiemiddelen te kunnen baseren op de voorkeur en behoefte van de
patiënt in plaats van op grond van een “noodsituatie” (Ball et al. 2004).

Het is belangrijk dat de logopedist de communicatiebehoefte en mogelijk veranderende
communicatiesituaties van de patiënt en zijn omgeving blijft vervolgen, zodat een niet
meer voldoende efficiënt functionerend hulpmiddel vervangen kan worden en een ander
hulpmiddel ingezet kan worden. (Oliver et al. 2006).
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Vraag 41
Op welke wijze is samenwerking met de ergotherapeut aan te raden tbv. aanschaf
communicatieapparatuur?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat samenwerking logopedist-ergotherapeut belangrijk
is in verband met keuze en bedieningsmogelijkheden van alternatieve en ondersteunende
communicatiemiddelen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Brondijk et al. 2001, Oliver et al. 2006).

Niveau 4: Experts menen dat samenwerking logopedist-ergotherapeut-fysiotherapeut nodig
is met betrekking tot de bedieningsmogelijkheden van communicatieapparatuur (arm-
/hand-/hoofd-bediening).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Brownlee & Palovcak 2007).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat wanneer bij een patiënt met ALS besloten wordt
alternatieve of ondersteunende communicatiemiddelen in te zetten, samenwerking met de
ergotherapeut essentieel is. Hierbij is de ergotherapeut expert in het beoordelen van de be-
dieningsmogelijkheden en de logopedist in de inrichting van de communicatieapparatuur in
samenwerking met de leverancier van communicatieapparatuur.
De aanvraag wordt door de logopedist in samenwerking met de ergotherapeut geschreven.
Wanneer de patiënt alleen bulbaire stoornissen heeft en lichaamshouding en arm-/hand-
functie ongestoord zijn, vindt de passing en training van communicatieapparatuur voor
patiënt en zijn omgeving alleen onder leiding van de logopedist plaats.
De inrichting van de high-tech communicatieapparaten wordt in principe door patiënt en
omgeving en logopedist gedaan (logische ordening communicatiecategorieën etc.).

D: Mening van de werkgroep.
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Het verdient aanbeveling dat in een vroeg stadium van de logopedische behandeling de
patiënt en omgeving geïnformeerd worden over het bestaan en de mogelijkheden van
alternatieve en ondersteunende communicatiehulpmiddelen (low-tech/high-tech). 
Dit is zeker het geval wanneer de eerste symptomen van dysartrie op te merken zijn en
wanneer het spreektempo van de patiënt vertraagt naar 100-125 woorden/minuut.
Soms kan ervoor gekozen worden een communicatieapparaat aan te vragen waarbij de
patiënt met zijn eigen stem en spraak kan communiceren. Indien de patiënt dit wenst,
moet dit in een vroeg stadium met de patiënt en zijn omgeving besproken worden, na-
melijk wanneer er nog geen (nauwelijks) sprake is van dyartrische spraak.
Wanneer besloten wordt communicatie apparatuur te gaan gebruiken, wordt binnen
twee weken na de passing door de logopedist (eventueel in samenwerking met de ergo-
therapeut) de aanvraag gedaan. Tijdens de progressie van het ziektebeeld blijft de logo-
pedist de effectiviteit van het communicatieapparaat evalueren. Wanneer dit niet meer
voldoet, moet de logopedist overwegen een ander communicatie(apparaat) hulpmiddel
in te zetten in overleg met de leverancier van communicatieapparatuur.



Vraag 42
Welke rol heeft de omgeving van de patiënt met ALS bij het implementeren van com-
municatieapparatuur in de dagelijkse communicatie van de patiënt met ALS?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de omgeving van de patiënt vanaf de introductie
in het voorlichtingsgesprek over alternatieve en ondersteunende communicatie betrokken
moet worden. Dit geldt ook voor de passing van de communicatieapparatuur. Het inzetten
van communicatieapparatuur kan voor de patiënt en de omgeving een grote emotionele
stap zijn. Acceptatie lijkt te vergemakkelijken door betrokkenheid van de omgeving. Wanneer
de omgeving leert hoe het communicatieapparaat ingezet moet worden in communicatieve
situaties vergemakkelijkt dit het gebruik door de patiënt, waardoor deze zich sneller en dui-
delijker kan uiten. Dit verbetert de kwaliteit van leven van patiënt en zijn omgeving.

D. Mening van de werkgroep.

Vraag 43
Welke factoren dragen bij aan een succesvolle implementatie van de communicatie-
hulpmiddelen bij patiënten met ALS?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat bij implementatie van communicatiehulpmiddelen een
hoog niveau van acceptatie (90% directe acceptatie) en gebruik geldt wanneer er vooraf-
gaand door de logopedist een juiste indicatiestelling gedaan is alvorens er een passing
van communicatiehulpmiddelen plaatsvindt.
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Aanbeveling 41

Het is aan te raden wanneer er bij een patiënt met ALS sprake is van een gestoorde arm-
/handfunctie de passing en de keuze voor de bedieningsmogelijkheden van alternatieve
en ondersteunende communicatiemiddelen evenals het schrijven van de aanvraag hier-
voor te laten plaatsvinden in nauwe samenwerking door logopedist en ergotherapeut.

Aanbeveling 42

Het wordt geadviseerd om de omgeving actief bij het implementatieproces van communi-
catieapparatuur te betrekken, zodat dit de acceptatie en het functioneel gebruik van de
apparatuur in de dagelijkse communicatie vergemakkelijkt en versnelt.



Er bestaan 3 belangrijke thema’s die van invloed zijn voor directe acceptatie en gebruik
door patiënt en omgeving:

• Communicatie (wens om te communiceren met familie, vrienden, mantelzorgers, thera-
peuten; evenals de wens ‘om je verhaal te kunnen vertellen’).

• Participatie (maatschappelijke betrokkenheid en vrijetijdsbesteding).

• Werk (wens om huidig werk voort te zetten of om als vrijwilliger te werken).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Ball et al. 2004).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Communication Device Use Checklist (ontwikkeld
voor patiënten met ALS) gebruikt kan worden om verschillen in prioriteit van het hulpmid-
delgebruik bij patiënt en zijn omgeving zichtbaar te maken. Hierdoor kunnen verwachtin-
gen bijgesteld worden en leiden tot een succesvoller gebruik.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Fried-Oken et al. 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de volgende factoren het meest bijdragen tot
een succesvolle implementatie van communicatiehulpmiddelen bij patiënten met ALS:

• In een vroeg stadium (zeker bij eerste verschijnselen van dysartrie) starten met voor-
lichting over communicatiehulpmiddelen aan patiënt en omgeving.

• Uitgaan van behoefte en belangrijke communicatieve situaties van de patiënt.

• In samenwerking met ergotherapeut uitzoeken van meest efficiënte snelle wijze van te
hanteren hulpmiddel (in relatie tot progressie ziektebeeld).

• Op korte termijn plannen van een passing met de leverancier van communicatieapparaten
(indien de keuze valt op communicatieapparatuur) eventueel in bijzijn ergotherapeut,
waarbij gelet moet worden op: 

-  Gebruiksgemak (afmeting, gewicht, lay-out, onderhoud).

-  Manier van bedienen van het apparaat (in overleg met ergotherapeut).

-  Kwaliteit van de spraakuitvoer.

-  Mogelijkheid tot het integreren van omgevingsbediening indien nodig (ergotherapeu-
tisch advies is dan noodzakelijk).

-  Soort functie van het apparaat (communicatiehulpmiddel in gesprekssituaties, aange-
paste p.c. voor bijvoorbeeld email/gebruiken internet).

-  Leveringssnelheid.

• Actief betrekken van de omgeving bij het implementatieproces van communicatie onder-
steunende hulpmiddelen. Behalve de patiënt leert ook de omgeving hoe het hulpmiddel
ingezet moet worden in communicatieve situaties waardoor de acceptatie vergemakkelijkt
en het functioneel gebruik van de apparatuur in de dagelijkse communicatie versnelt.

• Trainen in het snel en efficiënt gebruiken van het gekozen hulpmiddel in logopedische
(eventueel ergotherapeutische-) behandeling en in de thuissituatie, dagelijks aan de
hand van gerichte opdrachten gedurende 1 à 2 weken.

• Indien het gaat om communicatieapparatuur, is een snelle passing (binnen 2 weken na
introductie hiervan) noodzakelijk. De aanvraag wordt binnen 2 weken geschreven en
ingediend.

D: Mening van de werkgroep.
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Eten en drinken

Vraag 44
Welke rol heeft de omgeving van de patiënt met ALS wanneer er sprake is van eet- en
drinkproblemen?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat in de behandeling van slikstoornissen bij ALS de
omgeving van de patiënt zeer belangrijk is. Zij vermelden echter niet wat hun rol is, be-
halve het ontvangen van informatie met betrekking tot de uitleg van het slikproces en de
slikproblemen van de patiënt en het aanleren van de Heimlichmanoeuvre.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Strand et al. 1996, Oliver et al. 2006, Kühnlein et al. 2008).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de omgeving van de patiënt met ALS een zeer
belangrijke rol heeft wanneer er bij de patiënt sprake is van kauw- en/of slikproblemen,
namelijk:

• Alert zijn op veranderingen (dat wil zeggen achteruitgang) in slikfunctie tijdens eten en
drinken en hier tijdig op in kunnen spelen (of de logopedist consulteren).

• Patiënt helpen toepassen van houdingscompensaties, slikmanoeuvres en slikadviezen.

• Toepassen van eerste hulp wanneer de patiënt zich verslikt (Heimlichmanoeuvre).

• Toepassen van de gekregen consistentie-adviezen van logopedist tijdens de vocht- en
maaltijdbereiding wanneer de omgeving degene is die hier de zorg over heeft.

• Toepassen van de geleerde logopedische instructies wanneer de patiënt zelf niet meer
in staat is om het eten en drinken naar de mond te brengen (wanneer de omgeving niet
op de hoogte is van de toe te passen slikinstructies mag, gezien het bestaande aspira-
tierisico, door hen geen eten en drinken worden gegeven aan de patiënt).

D: Mening van de werkgroep.
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Het is voor succesvolle implementatie van een communicatiehulpmiddel aan te raden om
rekening te houden met:

• Vroege introductie van het hulpmiddel (zie Vraag 40, indien nodig in samenwerking
met ergotherapeut en fysiotherapeut) bij patiënt en omgeving.

• Diverse gebruikssituaties en het gebruiksgemak van het hulpmiddel.

• Snelle communicatieapparatuur passing (binnen 2 weken na introductie hiervan). De
aanvraag wordt binnen 2 weken geschreven en ingediend. Vervolgens houdt de logo-
pedist frequent contact met de leverancier met betrekking tot de leveringsdatum.

• Training in het gebruik van het hulpmiddel door de logopedist (en eventueel ergothe-
rapeut).

• Betrekken van de omgeving bij het implementatieproces van communicatiehulpmid-
delen.

• (desgewenst) Invullen van de Communication Device Use Checklist (zie Bijlage 3).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/14-Logopedie-Bijlagen-kleur.pdf


Behandeling: Tussentijdse evaluatie

Vraag 45
Wanneer vindt welke informatie uitwisseling plaats tussen de logopedist, de revalida-
tiearts en andere disciplines?

Conclusie
Niveau 4: Experts geven aan dat wanneer een patiënt eenmaal verwezen is effectieve com-
municatiekanalen en onderlinge coördinatie essentieel zijn binnen het ALS team. Helaas
wordt deze aanbeveling niet nader door hen gespecificeerd.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Jenkinson et al. 2004, Andersen et al. 2007).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat berichtgeving in een multidisciplinaire behan-
delsetting als volgt moet plaatsvinden:

• Schriftelijk: in het (elektronisch) multidisciplinaire patiëntendossier respectievelijk logo-
pedisch dossier, van ieder logopedisch (telefonisch) consult wordt een kort verslag ge-
daan (volgens de NVLF Richtlijn Logopedische verslaglegging (2009); of volgens de
rapportage systematiek geldend op de werksetting van de logopedist).

• Mondeling (tijdens de ALS patiënten teambespreking): de frequentie hiervan is afhan-
kelijk van het functioneren van de patiënt en de zorg daar omheen en de daarvoor gel-
dende afspraken op de werksetting van de logopedist; wanneer de patiënt gezien is
door de overige betrokken (para-) medische behandelaars worden de belangrijkste as-
pecten aan elkaar doorgegeven. De werkgroep is van mening dat een dergelijk overleg
minimaal 1x per 3 maanden dient plaats te vinden.
In monodisciplinaire setting in de eerste lijn zal de berichtgeving zijn:

• Schriftelijk in het logopedisch dossier en naar de huisarts (volgens de NVLF Richtlijn
Logopedische verslaglegging, 2009).

• Bij bijzonderheden wordt aangeraden een mondeling teamoverleg te houden met alle
betrokken paramedische disciplines en de behandelverantwoordelijke arts.

D: Mening van de werkgroep.
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Het is aan te bevelen dat de omgeving van de patiënt met ALS een zeer belangrijke rol
krijgt met betrekking tot:

• Informatie ontvangen over slikproblemen en zo eerder kunnen signaleren van veran-
deringen en hierop inspelen.

• Steunen van de patiënt in en helpen met het toepassen van gekregen slikadviezen,
houdingcompensatie en slikmanoeuvres.

• Toepassen van de Heimlichmanoeuvre.

• Aanpassen van de voedingsconsistentie.

• Het op een adequate wijze geven van eten en drinken rekening houdend met de
(on-)mogelijkheden van de patiënt met ALS (‘voeren’).



Vraag 46
Welke domeinen moet de logopedist specifiek bij patiënten met ALS periodiek evalu-
eren? Met welke meetinstrumenten?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat iedere 3-6 maanden (zolang als mogelijk is) het com-
municatief functioneren van de patiënt routinematig gecontroleerd moet worden door een
ervaren logopedist. Hierbij moet zowel de patiënt zelf als zijn interactie met zijn omgeving
geobserveerd worden.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Andersen et al. 2007, Brownlee & Palovcak 2007).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat na eerste verwijzing naar de logopedist bij ieder
volgend consult de slikfunctie herbeoordeeld moet worden.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Jenkinson et al. 2004).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat evaluatie plaatsvindt op indicatie (bij klachten) of
bij verwachte achteruitgang van bepaalde functies binnen een zekere termijn. Gezien de ge-
gevens die vermeld staan bij vraag 12 t/m 17 is het raadzaam dat de volgende domeinen bij
het logopedisch consult met de daarbij vermelde meetinstrumenten geëvalueerd worden:

• Slikfunctie (speeksel, eten-drinken): observatie-instrument speekselverlies (indien er
sprake is van speekelverlies); hands on logopedisch slikonderzoek, ALSSS-SW; slik-
snelheids- en slikvolumetest; VFS/FEES (alleen indien er na het hands on slikonder-
zoek nog een specifieke vraagstelling bestaat).
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Aanbeveling 45

Het wordt geadviseerd om nadat een patiënt verwezen is naar de logopedist op de vol-
gende wijze de berichtgeving te laten verlopen:
• Schriftelijk (in het -elektronisch- patiëntendossier, van ieder logopedisch (telefonisch)
consult volgens de NVLF Richtlijn Logopedische verslaglegging (2009); of volgens
de rapportage systematiek geldend op de werksetting van de logopedist).

• Mondeling (tijdens de ALS patiënten teambespreking): de frequentie hiervan is af-
hankelijk van het functioneren van de patiënt en de zorg daar omheen en de daar-
voor geldende afspraken op de werksetting van de logopedist; wanneer de patiënt
gezien is door de overige betrokken (para-) medische behandelaars worden de be-
langrijkste aspecten aan elkaar doorgegeven.

In monodisciplinaire setting in de eerste lijn zal de berichtgeving zijn:

• Schriftelijk in het logopedisch dossier en naar de huisarts (volgens de NVLF Richtlijn
Logopedische verslaglegging, 2009).

• Bij bijzonderheden wordt geadviseerd een mondeling teamoverleg te houden met
alle betrokken paramedische disciplines en de behandelverantwoordelijke arts.



• Communicatie (spraak, stem, taal): spontane spraak-/taalobservatie, ALSSS-SP; ge-
structureerd onderzoek bijvoorbeeld de Dysartrieklapper Kennemerland (VNSS), het
Radboud Dysartrieonderzoek (RDO), de DYVA, het Nederlandstalig Spraakverstaan-
baarheidsonderzoek op Zinsniveau (NSVO-Z); woord-fluency (alleen indien hiertoe ge-
richte aanleiding bestaat).

• Communicatiehulpmiddel: indien de patiënt dit gebruikt in de communicatie met zijn
omgeving, wordt bekeken of het middel nog steeds effectief is.

D: Mening van de werkgroep.

Afsluiting behandeling: Eindevaluatie

Vraag 47
Op welke wijze vindt de eindevaluatie plaats?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de eindevaluatie mondeling plaatsvindt met de
patiënt en zijn omgeving. Hiervan wordt een kort schriftelijk verslag in het (multidisciplinaire)
patiëntendossier gemaakt. Wanneer de logopedist betrokken blijft tot aan het levenseinde
van de patiënt, vindt eindevaluatie plaats met de omgeving van de patiënt (indien zij
hierop prijs stellen).

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 46

Het is aan te raden dat indien uit de algemene logopedische observatie van de spontane
stem, spraak en taal blijkt dat er een achteruitgang in functie is opgetreden, de veran-
deringen geobjectiveerd kunnen worden door middel van een keuze te maken uit de in-
strumenten genoemd bij conclusie. Voor de evaluatie van de slikfunctie geldt dat de
genoemde instrumenten ingezet kunnen worden wanneer de logopedist of de patiënt
en zijn omgeving een achteruitgang merken in de slikfunctie en er problemen bij het
eten en drinken zijn opgetreden.

Aanbeveling 47

Zie conclusie.



Afsluiting behandeling: Afsluiting

Vraag 48
Wanneer wordt de logopedische behandeling bij patiënten met ALS afgerond?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de logopedische behandeling met periodes laag
frequent kan plaatsvinden (wanneer het slikken veilig verloopt, of wanneer de patiënt vol-
ledige sondevoeding heeft en wanneer de patiënt kan communiceren op welke wijze dan
ook) maar pas echt wordt afgerond vlak voor of na het levenseinde van de patiënt. Zelfs in
de laatste levensfase kunnen er af en toe nog hulpvragen van logopedische aard zijn, na-
melijk communicatie of mondhygiëne.

D: Mening van de werkgroep. 

Vraag 49
Is het wenselijk dat de logopedische behandeling van de patiënt met ALS op een be-
paald moment wordt overgedragen aan een collega logopedist in de 1ste lijns zorg?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de logopedische behandeling van patiënten met
ALS bij voorkeur plaatsvindt in een gespecialiseerde, multidisciplinaire werksetting, bij
voorkeur in een ALS/MND-team, aangezien ALS een ziekte is die functiestoornissen en
beperkingen in activiteiten en problemen met participatie als gevolg kan hebben op alle
domeinen van het menselijk functioneren en deze elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. 
Indien dit niet mogelijk is, wordt de patiënt doorverwezen naar een logopedist met ALS
behandelervaring in de 1ste lijn en wordt er coaching aangeboden door de logopedist uit
het ALS-team.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De behandeling van patiënten met ALS is complex en moet zich naast de medicamenteuze
behandeling met riluzole richten op het verlichten van symptomen die zich voordoen met
progressie van de ziekte, waaronder slikproblemen en communicatieproblemen. De zorg-
behoefte van de patiënt en zijn omgeving (hulpmiddelen en behandeling) verandert con-
tinu en neemt toe met ziekteprogressie (Tysnes 2008). Dit vraagt bij uitstek om een
multidisciplinaire benadering (en soms gecombineerde behandelingen) met hele korte
behandellijnen en ervaren zorgverleners.
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Aanbeveling 48

Zie conclusie.



Vraag 50
Is het wenselijk dat de logopedist uit het ALS team de patiënt nog terugziet indien
deze behandeld wordt door de logopedist uit de 1ste lijns zorg?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat wenselijk is dat de patiënten met ALS laagfre-
quent teruggezien worden door de logopedist uit het ALS-team. De snelheid en mate van
achteruitgang van de patiënt, de wens van de patiënt en zijn omgeving en de perifere logo-
pedist spelen hierbij een belangrijke rol. Hierover worden afspraken gemaakt tussen 1ste

lijns logopedist en de logopedist uit het ALS-team. Tevens kan bij de reguliere controle af-
spraken bij de behandelend revalidatiearts van het ALS-team bepaald worden of een
nieuwe evaluatie door de logopedist van het ALS-team wenselijk is.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 49

Het is aan te raden dat de logopedische behandeling van patiënten met ALS in gespe-
cialiseerde ALS/MND-teams plaatvindt. Indien dit niet mogelijk is, moet aan de behan-
delend logopedist uit de 1ste of 2de lijn coaching aangeboden worden door de
logopedist uit het ALS-team.

Aanbeveling 50

Zie conclusie.
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Richtlijn logopedie bij ALS: Werkkaarten

Werkkaart 1 Diagnostisch proces ALS: Logopedische Anamnese.
Werkkaart 2 Diagnostisch proces ALS: Logopedisch Onderzoek.
Werkkaart 3 Therapeutisch proces ALS: Logopedische aangrijpingspunten.
Werkkaart 4 Logopedische Behandelstrategieën bij ALS.
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Stoornissen in Functies

Mentale functies: Taal
- auditief taalbegrip
- leesinhoudelijk taalbegrip
- mondelinge taalproductie: vloeiendheid, lexico-
semantiek, fonologie, morfo-syntaxis, pragmatiek

- schriftelijke taalproductie

Stem en spraak
- spraakverstaanbaarheid
- lichaamshouding tijdens spreken
- mimiek
- vermoeidheid
spraakdimensies: orofaciaal:

spreekademing  structuur
fonatie  sensibiliteit
resonantie  motoriek
articulatie  
prosodie

Ademhalingsstelsel
- medicatie
- aandoeningen bovenste luchtwegen
- moeite met ophoesten mucus
- type ademhaling
- ademritme
- benauwdheid
- dosering spreekademing
- vermoeidheid
- efficiëntie hoestfunctie

Spijsverteringsstelsel
kauwen en slikken
- orofaciale structuur, sensibiliteit, motoriek 
- manier en verloop kauwen, eten en drinken
- maaltijdduur
- frequentie en moment verslikken (voor, tijdens, na)
- consistentie aanpassingen
- lich.gewicht en verloop
- aspiratiepneumonie
- orale vocht- en voedingsintake per dag
- mondhygiëne
- hoestfunctie

speekselbeheersing
- orofaciale structuur, sensibiliteit en motoriek
- frequentie en hoeveelheid speekselverlies
- idee hebben dat er vaak geslikt moet worden, 
speelselophoping in orale holte

- mate van lipsluiting en mondademing
- nachtelijk speekselverlies
- verslikken speeksel
- mondhygiëne
- hoestfunctie

Beperkingen in Activiteiten en 
problemen in Participatie

Communicatie in diverse settings 
(één op één, groep, telefoon, 
lawaaiige omgeving)

Mobiliteit (o.a. veranderen en 
handhaven lich.houding)

Zelfverzorging: eten en drinken

Tussenmenselijke interacties en 
relaties

Werk en economisch leven, 
dagbesteding

Maatschappelijk, sociaal en 
burgerlijk leven

Externe factoren 

Producten en technologie 
ondersteuning
- medicatie
- ademhalingsondersteuning
- communicatiehulpmiddelen
- PEG, PRG (NGT)

Ondersteuning en 
relaties

Attitudes van omgeving

Diensten, systemen en 
beleid
- voorzieningen, systemen en 
beleid met betrekking tot 
communicatie

 (o.a. communicatie advies, 
Totale Communicatie)

Persoonlijke factoren

- leeftijd
- gezinssituatie
- comorbiditeit
- persoonlijkheid
- soc. culturele achtergrond
- levensstijl
- copingstijl
- ziekte-inzicht
- beroep
- interesses

Werkkaart 1  Diagnostisch proces ALS: Anamnese Logopedie

Hulpvraag, motivatie en verwachtingen van de patiënt

Datum diagnose; type/aard ALS; ernst van het beloop
Datum aanvang klachten

Multidisciplinaire Richtlijn ALS 2012

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-1-januari-2013.pdf
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Mentale functies: Taal

Zich uitend in:
aud. taalbegripsproblemen 
complexe zinnen
verminderde verbale output
woordvindingsproblemen
perseveraties
echolalie
mutisme
schrijffouten
afgeleid van hoofdzaken in een 
gesprek
wisselen gespreksonderwerp 
moeilijk

Stem en spraak

Zich uitend in:
verminderde algehele 
spraakverstaanbaarheid
moeite met groot geluid en 
roepen
vermoeidheid: verminderde 
spraakverstaanbaarheid
spreken is vermoeiend
veranderingen in de 
spraakdimensies: 
- inadequate adempauzes
- verminderde ademsteun
- verminderd spreekvolume
- verminderde adem-

stemkoppeling
- inspiratoire stridor
- verzanden stem eind zin
- heesheid 
 (hypo-hyperkinetisch)
- stembreuken
- verlaagde spreektoonhoogte
- onnauwkeurige articulatie 

consonanten
- anartrie
- nasaliteit (hypo-, hyper-)
- monotonie
- verlaagd spreektempo
veranderingen in orofaciale 
musculatuur:
- hypo-, hypertonie
- verstarring mimiek
- fasciculaties
- atrofie
- af- /toename orale reflexen

Inventarisatie en evaluatie:
observatie spontane stem en 
spraak
voorlezen fonetisch 
gebalanceerde tekst

 ALSSS-SP
VNSS, RDO, DYVA
NSVO-Z
diadochokinese
max. fonatietijd
glijtonen

Aanvullende inventarisatie en 
evaluatie:

KNO-onderzoek
akoestische analyse

Ademhalingsstelsel

Zich uitend in:
hoog-thoracale-/costale 
ademing
versnelde ademfrequentie
oppervlakkige ademing
paradoxale ademing
verminderde ademdosering bij 
spreken
verminderde ademsteun
verminderd spreekvolume
verminderde adem-
stemkoppeling
verzanden stem eind zin
vermoeidheid
moeite ophoesten mucus
verminderde hoestkracht
inspiratoire stridor

Inventarisatie en evaluatie:
gerichte observatie spontane 
stem en spraak
audio-opname voorlezen 
fonetisch gebalanceerde tekst
max. fonatietijd
PCF en VC

Inventarisatie en evaluatie:
verkorte Token Test
SAN: benoemen
BNT
SAT
letter- & category fluencytest

Aanvullende inventarisatie en 
evaluatie:

neuropsychologisch onderzoek
cognitie onderzoek ergoth.

Aanvullende inventarisatie en 
evaluatie:

PCF
longfunctie onderzoek

Aanvullende inventarisatie en 
evaluatie:

VFS (slikvideo) + DOSS-lijst
FEES

Inventarisatie en evaluatie:
orofaciaal structuur-, 
sensibiliteit-, motoriek 
onderzoek
“hands-on” slikonderzoek
ALSSS-SW
Sliksnelheids- en slikvolumetest
Observatie-instrument 
Speekselverlies
DSFS
PCF en VC

Spijsverteringstelsel

Zich uitend in:
afhappen moeizaam
speekselverlies
bolusmanipulatieproblemen
vermoeidheid tijdens kauwen
orale transportproblemen
verminderde faryngeale 
contractie
verminderde velumheffing
verminderde laryngeale heffing
verminderde kanteling cricoïd
verminderde epiglottissluiting
nasale regurgitatie
faryngeale bolusstase
verminderde werking UES
penetratie
aspiratie 
borrelige, hese stem
aspiratiepneumonie
slechte mondhygiëne
toename maaltijdduur
verlies lich.gewicht

Communicatie

Zich uitend in:
miscommunicatie met 
omgeving
sociaal isolement
niet meer kunnen 
communiceren zonder 
communicatiehulpmiddel
communiceren is vermoeiend
slecht oogcontact
niet meer telefoneren
niet meer roepen
niet meer discussiëren
niet meer kunnen 
communiceren met 
communicatiehulpmiddel
vermoeidheid
verstoring communicatie door 
pseudobulbair affect

Eten en drinken

Zich uitend in:
afhappen moeizaam
speekselverlies
bolusmanipulatieproblemen
vermoeidheid tijdens kauwen
orale transportproblemen
verminderde faryngeale 
contractie
verminderde velumheffing
verminderde laryngeale heffing
verminderde kanteling cricoïd
verminderde epiglottissluiting
nasale regurgitatie
faryngeale bolusstase
verminderde werking UES
penetratie
aspiratie 
borrelige, hese stem
aspiratiepneumonie
slechte mondhygiëne
toename maaltijdduur
verlies lich.gewicht

Inventarisatie en evaluatie:
CETI-M
observatie spontane 
communicatie met omgeving
observatie pseudobulbair 
affect
inzet en efficiëntie 
communicatiehulpmiddelen

Aanvullende inventarisatie en 
evaluatie:
geen

Werkkaart 2 Diagnostisch proces ALS: Logopedisch Onderzoek

Aanvullende inventarisatie en 
evaluatie:

VFS (slikvideo) + DOSS-lijst
FEES

Inventarisatie en evaluatie:
orofaciaal structuur-, 
sensibiliteit-, motoriek 
onderzoek (VNSS, RDO, DYVA)
“hands-on” slikonderzoek
ALSSS-SW
Sliksnelheids- en slikvolumetest
Observatie-instrument 
Speekselverlies
DSFS

Multidisciplinaire Richtlijn ALS 2012

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-2-januari-2013.pdf


5

M
ul

tid
is

ci
pl

in
ai

re
 r

ic
ht

lij
n 

A
LS

Lo
g

o
p

ed
ie

 W
er

kk
aa

rt
en

Werkkaart 3 Therapeutisch proces ALS: Logopedische aangrijpingspunten
(noot: voor de behandeling van ademhaling wordt verwezen naar de richtlijn Fysiotherapie bij ALS. De logopedist behandelt de ademhaling bij patiënten met ALS alleen in relatie tot het spreken en ophoesten).

Doel:
- informeren factoren van invloed op 

spraakverstaanbaarheid (spraakdimensies, 
vermoeidheid, pseudobulbair affect).

- uitleggen basale 
communicatievaardigheden. 

- optimaliseren manier van communiceren. 

Normale stem en spraak, eventueel alleen 
door patiënt en/of omgeving wordt kleine 
verandering in stem en spraak af en toe 
opgemerkt. 

Stem en spraak worden non-verbaal 
ondersteund. 

Stem en spraak zijn onverstaanbaar,
uiteindelijk anartrie. 

Stem en spraak zijn verstaanbaar na 
herhaling van de uiting. 

Stem- en spraakstoornissen zijn op te 
merken door derden, met name tijdens 
vermoeidheid of in stressvolle situaties. 

Doel:
- alert zijn op en toepassen van basale 

communicatievaardigheden door patiënt 
en omgeving. 

- ademdosering bij spreken. 
- ondersteuning groot geluid en roepen met 

hulpmiddel. 
- optimaliseren stem en spraak door middel 

van resonans/overdreven articuleren, 
ademdosering bij spreken. 

- introductie communicatieondersteuning 
(low-tech, high-tech) i.s.m. ergotherapeut, 
eventueel leverancier.

Doel:
- trainen en inzetten 

communicatiehulpmiddel (low-tech, high-
tech) in dagelijkse communicatieve situaties 
i.s.m. ergotherapeut en leverancier.

- benadrukken belang non-verbale 
communicatie (indien mogelijk) als wijzen, 
gebaren, mimiek. 

Doel:
- gebruiken communicatiehulpmiddel 

(low-tech, high-tech) in dagelijkse 
communicatieve situaties i.s.m. 
ergotherapeut en leverancier.

- benadrukken belang non-verbale 
communicatie (indien mogelijk) als wijzen, 
gebaren, mimiek. 

Doel:
- alert zijn op en toepassen van basale 

communicatievaardigheden. 
- ademdosering bij spreken. 
- ondersteuning groot geluid en roepen met 

hulpmiddel. 
- optimaliseren stem en spraak door middel 

van resonans/overdreven articuleren, 
ademdosering bij spreken. 

Stem en spraak

Eten en drinken

Kauwen, slikken en speekselbeheersing

Doel:
- informeren en adviseren (in samenwerking 

met diëtist) ten aanzien van volledige 
voedingsintake. 

- aanleren van goede hoesttechniek.
- uitleggen beloop normale slikproces en 

waar alert op te zijn.

Volledige orale vocht- en voedingsintake, 
goede speekselbeheersing. Alleen patiënt 
merkt soms oraal/faryngeaal residu op. 

Noodzaak sondevoeding via PEG/PRG/
NGT in combinatie met orale intake. 
Onvoldoende orale intake van vocht 
en voeding. Risico op dehydratie en 
ondervoeding. 

Niets per os. Orale intake is onveilig.
Hoger risico op aspiratiepneumonie, 
toename gewichtsverlies. PEG/PRG (NGT) 
sondevoeding.

Orale intake is aangepast qua consistentie 
(zacht en homogeen, dun vloeibaar). PEG, 
PRG (NGT) bespreken. 

Vroege slikproblemen, slikken kost moeite 
en concentratie. Incidenteel verslikken. 
Toename maaltijdduur.

Communicatie

Taal (bij ALS-FTD, dit is geen onderwerp van deze richtlijn)

 Woordvindingsproblemen.                        Uiteindelijk mutisme.

Doel:
- minimaliseren aspiratierisico,
- zolang mogelijk behouden orale intake,
- goede mondhygiëne. 

Doel:
- minimaliseren aspiratierisico,
- zolang mogelijk behouden orale intake,
- goede mondhygiëne. 

Doel:
- minimaliseren aspiratierisico,
- zolang mogelijk behouden orale intake, 

aangepast/afgestemd op behoefte en 
mogelijkheden patiënt,

- goede mondhygiëne. 

Doel:
- minimaliseren aspiratierisico,
- zolang mogelijk behouden orale intake, 

aangepast/afgestemd op behoefte en 
mogelijkheden patiënt,

- goede mondhygiëne. 

Doel: 
- informeren, adviseren en begeleiden omgeving. 

tijd

tijd

(Noot: hetgeen beschreven staat bij Stem en spraak en Eten en drinken is vrij bewerkt  naar ALSSS-SP en ALSSS-SW, Hillel et al., ’89)Multidisciplinaire Richtlijn ALS 2012

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-3-januari-2013.pdf
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Preventie Doel Strategie In samenwerking met 
(naast patiënt en omgeving)

Mutisme - Vraagt om verdere ontwikkeling, nu 
geen focus van deze richtlijn.

  Blijven communiceren met omgeving. 

- Informeren omgeving over taalverarming en indien nodig aanleren non-verbale communicatie strategieën aan 
patiënt en omgeving.

- Creëren basale communicatievoorwaarden; in een vroeg stadium aanleren gebruik communicatiehulpmiddel (bijv. 
eenvoudig in te zetten communicatieapparaat). 

- Geven van communicatieadviezen aan gesprekspartners.

- Arts, ergotherapeut, (neuro-)psycholoog.

Anartrie - Zolang mogelijk behouden spraak-
verstaanbaarheid. 

- Blijven communiceren met omgeving.

- Inventariseren premorbide stem- en spraakfunctie.
- Informeren en adviseren ten aanzien van bewustwording en veranderingen met betrekking tot stem- en 

spraakfunctie. 
- Aanleren/behouden zo optimaal mogelijke lichaamshouding en adem- stemkoppeling. 
- Optimaliseren spraakverstaanbaarheid door middel van adem-, stem- en articulatietechnieken. 
- Informeren en adviseren met betrekking tot pseudobulbair affect. 
- Informeren over mogelijkheden communicatiehulpmiddelen en principes Totale Communicatie. 

- Arts, ergotherapeut, fysiotherapeut, 
  leverancier communicatiehulpmiddelen.

Aspiratiepneumonie - Voorkomen van een aspiratiepneumonie. 
- Behouden van krachtige hoestfunctie. 

- Informeren en adviseren met betrekking tot veiligheid slikfunctie en ten aanzien van veranderingen op gebied van 
eten, drinken en speekselbeheersing.

- Behouden/aanleren van een goede hoesttechniek, airstacken.
- Instrueren omgeving met betrekking tot Heimlich-manoeuvre.
- Optimaliseren slikken bij eten en drinken door middel van houdingsaanpassingen, toepassen compensatiestrategieën 

en slikmanoeuvres. 
- Adviseren over aanpassen vocht- en voedingsconsistenties. 
- Informeren over mogelijkheid sondevoeding (eventueel in combinatie met orale intake) via PEG, PRG (eventueel 

NGT). 

- Arts, diëtist, fysiotherapeut, 
  ergotherapeut, mondhygiënist.

Ondervoeding/dehydratie - Behouden lichaamsgewicht en voldoende 
vocht- en voedingsintake ondanks kauw- 
en slikproblemen. 

- Zolang mogelijk vocht en voeding per os 
handhaven. 

Zie ook: strategieën bij aspiratiepneumonie. - Arts, diëtist, fysiotherapeut, 
  ergotherapeut.

Speekselverlies - Zolang mogelijk behouden van 
speekselbeheersing. 

- Zolang mogelijk behouden van een 
goede mondhygiëne. 

- Informeren en adviseren met betrekking tot veiligheid slikken en ten aanzien van veranderingen op gebied van eten, 
drinken en speekselbeheersing. 

- Behouden/aanleren van een goede hoesttechniek.
- Optimaliseren speekelbeheersing door middel van houdingsaanpassingen, toepassen compensatiestrategieën en 

slikmanoeuvres. 
- Adviseren over aanpassen voedingssamenstelling in verband met invloed verminderen speekselproductie.
- (Via arts) injecteren speekselklieren met Botulinetoxine (B), eventueel radiotherapie.

- Arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, 
  diëtist, mondhygiënist. 

Werkkaart 4 Logopedische Behandelstrategieën bij ALS

Multidisciplinaire Richtlijn ALS 2012

Verbeteren stoornissen 
in functie

Doel Strategie In samenwerking met 
(naast patiënt en omgeving)

Taal (vraagt om verdere 
ontwikkeling, is nu geen focus van 
deze richtlijn)

Zie ook: Preventie mutisme. - Arts, ergotherapeut, (neuro-)psycholoog.

Stem en spraak - Zolang mogelijk behouden van 
de spraakverstaanbaarheid 
door middel van stem- en 
spraakcompensatietechnieken. 

- Adviseren over en oefenen van economisch stem- en spraakgebruik. 
- Optimaliseren lichaamshouding. 
- Informeren over houding-adem-stem-spraak, vóórkomen van pseudobulbair affect en invloed hiervan op de 

spraakverstaanbaarheid. 
- Overarticuleren, aanleren lager spreektempo, optimaliseren adem-stemkoppeling, ademtechniek bij stem verheffen, 

resoneren, spreken in lettergrepen, spellend spreken. 
- Inzetten non-verbale communicatietechnieken (wijzen, natuurlijke gebaren, schrijven, typen). 
- Inzetten communicatiehulpmiddelen (low-tech, high-tech).
- Uitproberen tandheelkundige hulpmiddelen. 

- Arts, ergotherapeut, fysiotherapeut, 
leverancier communicatiehulpmiddelen. 

- Arts, tandtechnicus.

Ademhaling - Verbeteren ademdosering bij het 
spreken. 

- Verbeteren adem-stemkoppeling. 
- Optimaliseren hoesttechnieken. 

- Optimaliseren adem-stemkoppeling; ademtechniek bij stemverheffing; verbeteren ademsteun; optimaliseren 
hoesttechnieken. 

- Airstacken.

- Fysiotherapeut, ergotherapeut. 

Kauwen en slikken - Zolang mogelijk kauwen van (stevige) 
vaste consistenties. 

- Zolang mogelijk veilig slikken van 
voeding, vocht en speeksel. 

Zie ook: Preventie aspiratiepneumonie.
- Instrueren relatie belasting-belastbaarheid en kauwen-slikken.
- Optimaliseren lichaamshouding. 
- Aanleren en trainen sliktechnieken en -manoeuvres. 
- Aanpassen vocht- en voedingsconsistenties. 
- Inzetten van hulpmiddelen. 

- Arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, 
  diëtist, mondhygiënist. 

Speekselbeheersing - Zolang mogelijk stevig en tijdig slikken 
van speeksel. 

- Behouden goede mondhygiëne. 

Zie ook: Preventie speekselverlies. - Arts, diëtist, fysiotherapeut, 
  ergotherapeut, mondhygiënist. 

Bevorderen activiteiten 
en participatie

Doel Strategie In samenwerking met 
(naast patiënt en omgeving)

Communicatie - Efficiënt blijven communiceren met 
omgeving. 

Zie Preventie en het verbeteren van stoornissen in functie. - Arts, ergotherapeut, fysiotherapeut, 
(neuro-)psycholoog, leverancier 
communicatiehulpmiddelen.

Eten en drinken (kauwen en slikken) - Zolang mogelijk veilig vocht- en 
voedingsintake per os handhaven. 

- Behouden lichaamsgewicht. 
- Behouden goede mondhygiëne. 

Zie Preventie en het verbeteren van stoornissen in functie. - Arts, diëtist, fysiotherapeut, 
  ergotherapeut, mondhygiënist. 

Werkkaart 4 Logopedische Behandelstrategieën bij ALS (vervolg)

Multidisciplinaire Richtlijn ALS 2012

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-4-januari-2013.pdf
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Bijlage 1: Zoekstrategie

De zoekstrategie voor de literatuurstudie was als volgt opgebouwd: 
1) ALS, 2) RCT’s en CCT’s, 3) Overige designs, 4) Verschillende modaliteiten van logopedie.
Type interventie (bij patiënten met ALS):

• Klinimetrie en diagnostiek voor taal (mentale functies), stem en spraak, ademhalings-
stelsel, kauwen en slikken (spijsverteringsstelsel), communicatie en eten en drinken.
(neurologische) Stem- en articulatiestoornissen (al dan niet in relatie tot vermoeidheid).

• Spraakverstaanbaarheid.

• Behandeling (Functies): stem en spraak (articulatie), ademhaling en spijsvertering.

• Dysartriebehandeling, dysmaesie- en dysfagiebehandeling.

• Behandeling (Activiteiten): eten en drinken, speekselverlies en communicatie.

• Ondersteunende communicatie en communicatieapparatuur.

Voor de verschillende databases werden MeSH termen gezocht en opgeslagen. MeSH
termen (Medical Subject Headings) vormen een hiërarchisch classificatiesysteem van me-
dische termen waarmee alle artikelen geïndexeerd worden. Bij het opzetten van de litera-
tuursearch verdient het aanbeveling gebruik te maken van deze MeSH terminologie
aangezien bibliotheken zoals Pubmed alle synoniemen en extensies bij elkaar zoekt die
refereren aan de ingevoerde MeSH term. De gegevens met betrekking tot de zoekstrate-
gie zijn in beheer van de eerste auteur en kunnen desgewenst opgevraagd worden.

3
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Bijlage 2 Lijst van afkortingen

ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven.
ALS Amyotrofische Laterale Sclerose.
ALSFRS-R Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised.
ALSSS-SP Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Speech.
ALSSS-SW Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Swallowing.
BNT Boston Naming Test.
CCT Controlled Clinical Trial.
CETI-M Communication Effectiveness Index voor patiënten met ALS.
CF Cystic Fibrosis.
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
CTB Centrum voor Thuis Beademing.
DOSS Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS).
DSFS Drooling Severity and Frequency Scale.
DYVA Dysartrie en verbale apraxie-onderzoek.
DTL Directe Toegankelijkheid Logopedie.
EBRO Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling.
EVO Enkel Voet-Orthese.
FEES Flexibele Endoscopische Evaluatie van de Slikfunctie.
FVC Forced Vital Capacity.
HOAC-II Hypothesis Oriented Algorithm for Clinicians II.
FTD Fronto Temporale Dementie.
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health.
MI-E Mechanische Insufflatie-Exsufflatie.
MRI Magnetic Resonance Imaging.
NDO Nederlands Dysartrie Onderzoek.
NGT Nasogastric Tube, neussonde.
NPO Neuropsychologisch Onderzoek.
NSVO-Z Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek op Zinsniveau.
PCF Peak Cough Flow.
PEG Percutane Endoscopische Gastrostomie.
PRG Percutane Radiologische Gastrostomie.
PSMA Progressieve Spinale Musculaire Atrofie.
RCT Randomised Controlled Trial.
RDO Radboud Dysartrieonderzoek.
SAN Stichting Afasie Nederland.
SAT Semantische Associatie Test.
UES Upper Esophageal Sphincter.
VC Vitale Capaciteit.
VFS Video Fluoroscopisch Slikonderzoek, slikvideo.
VNSS Verworven Neurologische Spraak- en Slikstoornissen.

4
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Bijlage 3 Meetinstrumenten

Taal
Letterfluency

“Bij de volgende test moet u proberen in een minuut zoveel mogelijk woorden te noemen
die met een bepaalde letter beginnen. Bijvoorbeeld woorden die met de letter ‘s’ begin-
nen. U mag van alles noemen als het maar met een ‘s’ begint. Probeert u maar eens.
Welke woorden schieten u te binnen.”

Proefpersoon probeert, eventueel helpen met voorbeelden

Proefpersoon zegt paar woorden

“Ja dat is goed. Nu ga ik u zo dadelijk vragen hetzelfde te doen met een paar andere letters,
maar dan zo snel als u kunt. Er zijn alleen een paar dingen die u niet mag doen bij deze test:

• U mag geen namen van plaatsen of mensen noemen (Simon, Scheveningen).

• U mag ook geen getallen of cijfers noemen.

• U mag ook geen woorden noemen die met hetzelfde voorstukje/ beginstukje beginnen,
bv supermarkt en superman, later mag u wel weer superman zeggen maar niet gelijk er
achter aan.

Samenvatten: geen namen, geen getallen en geen woorden achter elkaar met hetzelfde
voorstukje. Alle andere woorden zijn goed (dieren, beroepen, werkwoorden) Begrijpt u
wat de bedoeling is?
De letter ‘s’ was een voorbeeld. Ik ga u nu vragen zoveel mogelijk woorden te bedenken
die met de letter ‘D’ beginnen. U krijgt een minuut. Begint u maar.”
Tijd bijhouden en om de 15 seconde een streepje zetten.

Categoriefluency

SAN test: onderdeel Benoemen
Deelman B.G., Koning-Haanstra M., Liebrand W.B.G., Burg W. v.d 1981.
Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl).

SAN test: onderdeel Benoemen, Opnoemen woorden
Deelman B.G., Koning-Haanstra M., Liebrand W.B.G., Burg W. v.d.
Amsterdam: Pearson Testpublisher 1981 (www.Pearson Testpublisher.nl).

Semantische Associatie Test (SAT)
Visch-Brink E., Stronks D. & Denes G. 2005.
Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl).

Boston Naming Test (BNT)
Kaplan E., Goodglass H., Weintraub S. 1983, (2nd edition).
Philadelphia: Lea & Febiger.
(Nederlandse bewerking: Heesbeen, I.M.E. & Loon-Vervoorn, W.A. van, 2001).
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Verkorte Token test

Formulier Tokentest
Verkorte versie Tokentest (De Renzi)

Naam patiënt: .................................................................................................................... Datum: .......................................
Geboortedatum: .............................................................................................................. Score: .........................................

Volgorde
Patiënt

Kleine rechthoeken: groen geel wit zwart rood
Kleine cirkels: groen wit zwart rood geel
Grote Rechthoeken: wit zwart rood geel groen
Grote Cirkels: rood geel groen wit zwart

Onderzoeker

(“U ziet voor u rechthoeken en cirkels in verschillende kleuren. Ik ga u nu vragen om er
één aan te raken.”)

Reeks 1: alle tokens

1. Raak een cirkel aan.
2. Raak een rechthoek aan
3. Raak een gele aan.
4. Raak een rode aan.
5. Raak een zwarte aan.
6. Raak een groene aan.
7. Raak een witte aan.

Reeks 2: grote tokens

1. Raak de gele rechthoek aan.
2. Raak de zwarte cirkel aan.
3. Raak de groene cirkel aan.
4. Raak de witte rechthoek aan.

Reeks 3: alle tokens

1. Raak de kleine witte cirkel aan.
2. Raak de grote gele rechthoek aan.
3. Raak de grote groene rechthoek aan.
4. Raak de kleine zwarte cirkel aan.

6
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(“Nu ga ik u vragen steeds twee figuren aan te raken. U mag daarmee pas beginnen wan-
neer ik uitgesproken ben”.)

Reeks 4: grote tokens

1. Raak de rode cirkel en de groene rechthoek aan.
2. Raak de gele rechthoek en de zwarte rechthoek aan.
3. Raak de witte rechthoek en de groene cirkel aan.
4. Raak de witte cirkel en de rode cirkel aan.

Reeks 5: alle tokens

1. Raak de grote witte cirkel en de kleine groene rechthoek aan.
2. Raak de kleine zwarte cirkel en de grote gele rechthoek aan.
3. Raak de grote groene rechthoek en de grote rode rechthoek aan.
4. Raak de grote witte rechthoek en de kleine groene cirkel aan.

(“Nu ga ik u vragen steeds iets te doen met de cirkels en rechthoeken”.)

Reeks 6: grote tokens (tokens terugleggen na uitvoeren opdracht)

1. Leg de rode cirkel op de groene rechthoek.
2. Raak met de rode rechthoek de zwarte cirkel aan.
3. Raak de zwarte cirkel en de rode rechthoek aan.
4. Raak de zwarte cirkel of de rode rechthoek aan.
5. Haal de groene rechthoek bij de gele rechthoek weg.
6. Als er een blauwe cirkel is, raak dan de rode rechthoek aan.
7. Leg de groene rechthoek naast de rode cirkel.
8. Raak de rechthoeken langzaam aan en de cirkels snel.
9. Leg de rode cirkel tussen de gele rechthoek en de groene rechthoek.
10. Raak alle cirkels aan, behalve de groene.
11. Raak de rode cirkel -nee- de witte rechthoek aan.
12. Raak de gele cirkel aan in plaats van de witte rechthoek.
13. Nadat u de gele cirkel heeft aangeraakt, moet u de zwarte cirkel aanraken.

Scoring
Reeks Aantal items Aantal goede items Aantal foute items

Reeks 1 7 ...............................

Reeks 2 4 ...............................

Reeks 3 4 ...............................

Reeks 4 4 ...............................

Reeks 5 4 ...............................

Reeks 6 13 ...............................

Totaal 36 ...............................

De Renzi E. & Faglioni, P. Normative data and screening power of a shortened version of the Token Test.

Cortex 1978, 14: 41-49.
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Stem en Spraak
Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Speech (ALSSS-SP).

Table 1 Speech

Normal Speech Processes

10 Normal speech Patient denies any difficulty speaking, examination
demonstrates no abnormality

9 Nominal speech Only the patient or spouse notices speech has changed,
abnormalities maintains normal rate and volume

Detectable speech disturbance

8 Perceived speech changes Speech changes are noted by others, especially during
fatique or stress; rate of speech remains essentially normal

7 Obvious speech abnormalities Speech is consistently impaired; affected are rate,
articulation, and resonance; remains easily understood

Intelligible with repeating

6 Repeats message on occasion Rate is much slower; repeats specific words in adverse
listening situations; does not limit complexity or length of 
message

5 Frequent repeating required Speech is slow and labored; extensive repetition or a
“translator” is commonly used; patient probality limits the
complexy or length of messages

Speech combined with nonvocal communication

4 Speech plus nonverbal Speech is used in response to questions; intelligibility
communication problems need to be resolved by writing or a spokesman

3 Limits speech to one Vocalizes one word responses beyond yes/no; otherwise
word responses writes or uses a spokesman; initiates communication

nonvocally

Loss of usefull speech

2 Vocalizes for emotional Uses vocal inflection to express emotion, affirmation
expression and negation

1 Nonvocal Vocalization is effortful, limited induration, and rarely
attempted; may vocalize for crying or pain

x Tracheostomy

Hillel A.D., Miller, R.M. et al. Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Speech (ALSSS-SP). Neuroepidemiology

1989; 8: (3):142-150.
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Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek - Zinsniveau (NSVO-Z)

Martens H., Nuffelen van G., De Bodt M. (2010).
www.boekenvak.be

Dysartrie en verbale apraxie - DYVA-onderzoek

Dharmaperwira-Prins R. (2009) 4e druk.
Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl).

Dysarthrie-onderzoek Kennemerland/VNSS

(1981, herziene uitgave zal naar verwachting in 2012 uitgegeven worden onder de naam
Verworven Neurologische Spraak- en Slikstoornissen, VNSS).
STAQ, NVLF Kwaliteitskring Logopedie Haarlem.

Radboud Dysartrieonderzoek

(2007, herziene uitgave zal naar verwachting in 2013 uitgegeven worden onder de naam
Nederlandstalig Dysartrie Onderzoek (NDO).
UMC St. Radboud Logopedie/Knuijt S. et al. (in voorbereiding).
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Slikfunctie en Speekselbeheersing
Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Swallowing (ALSSS-SW).

Table 2 Swallowing

Normal eating habits

10 Normal swallowing Patient denies any difficulties chewing or swallowing;
examination demonstrates no abnormality

9 Nominal abnormality Only patient notices slight indicators such as food lodging
in the recesses of the mouth or sticking in the troat

Early eating problems

8 Minor swallowing problems Complains of some swallowing difficulties; maintains
essentially a regular diet; isolated choking episodes

7 Prolonged time/smaller Meal time has significantly increased and smaller bite sizes
bite size are necessary; must concentrate on swallowing thin liquids

Dietary consistency changes

6 Soft diet Diet is limited primarily to soft foods; requires some special
meal preparations

5 Liquified diet Oral intake adequate; nutrition primarely to liquified diet;
adequate thin liquid intake usually a problem; may force
self to eat

Needs tube feeding

4 Supplemental tube feedings Oral intake alone no longer adequate; patients uses or needs
a tube to supplement intake; patient continues to take
significant (greater than 50%) nutrition orally

3 Tube feeding with occasional Primary nutrition and hydration accomplished by tube;
nutrition receives less than 50% nutrition orally

No oral feeding

2 Secretions managed with Cannot safely manage any intake; secretion managed with
aspirator ans/or medications aspirator and/or medications; swallows reflexively

1 Aspiration of secretions Secretions cannot be managed noninvasively; rarely swallows

Hillel A.D., Miller R.M. et al. Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity Scale: Swallowing (ALSSS-SW). Neuroepidemiology

1989; 8: (3): 142-150.
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Sliksnelheidstest
Beschrijving

De patiënt krijgt 150ml ongekoeld (leiding)water in een glas aangeboden, met het ver-
zoek dat zo snel mogelijk, maar zonder forceren, op te drinken. De patiënt moet alert zijn,
de opdracht begrijpen en actief kunnen zitten. Met een stopwatch wordt de tijd gemeten
vanaf het moment dat het eerste water de onderlip raakt tot en met de laatste larynxda-
ling. Het aantal keren dat de patiënt slikt wordt geteld. Als het te moeilijk wordt of als de
patiënt moet hoesten, mag hij stoppen en wordt het waterresidu in het glas gemeten. Dan
kan worden bepaald:

V=Het volume dat is gedronken (150ml., minus eventueel residu)

T=De tijdsduur van het eerste water op de onderlip tot en met de laatste larynxdaling

S=Het aantal keren dat de patiënt heeft geslikt

Daarmee kunnen de volgende uitkomsten worden berekend:

• Het slikvolume of het gemiddelde volume per slik: V/S=volume per slik (ml.).

• De sliktijd of de gemiddelde tijd per slik: T/S=tijd per slik (sec).

• De sliksnelheid of het aantal milliliters dat per seconde wordt weggeslikt: V/T=volume
per seconde (ml/sec).

Slikvolumetest
Beschrijving

De zittende patiënt krijgt afgemeten hoeveelheden ongekoeld (leiding)water in een beker-
tje aangeboden met het verzoek die in één keer door te slikken. De patiënt moet soms
aangemoedigd worden het echt in één keer weg te slikken. Voor het afmeten van de hoe-
veelheid is een wegwerpspuit met maataanduiding van 20ml. het meest geschikt. De op-
bouw is van 1 ml. naar 3, 5, 10, 15, 20 en 25ml. Bij een patiënt met duidelijk geringe
problemen kan ook met 10ml worden gestart. De limiet van de patiënt is de hoeveelheid
water die hij in één keer en zonder daarna te hoesten kan wegslikken. Een limiet van min-
der dan 20ml. wijst volgens Ertekin e.a. (1996) op een slikstoornis.

Kalf H. Twee kwantitatieve sliktests: Eenvoudig objectief slikonderzoek. Logopedie en Foniatrie 2004, nr.

7/8, : 640-646.

11

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Lo
g

o
p

ed
ie

 B
ijl

ag
en



Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS)

(Neurologische en dysfagie specifieke beoordelingsschaal. Deze objectiveert stoornis, be-
perking en handicap van de dysfagie. Door middel van de DOSS-schaal wordt door de lo-
gopedist aan de gemaakte VFS beelden een score verbonden, zie hieronder).

Full per-oral nutrition (P.O.): normal diet

Level 7: Normal in all situations, normal diet, no strategies or extra time needed.

Level 6: Within functional limits/modified independence, normal diet functional swallow,
*mild oral or pharyngeal delay, *retention or trace epiglottal undercoating but independently
and spontaneously compensates/clears. May need extra time for a meal. Have no aspira-
tion/penetration across consistencies.

Full P.O: modified diet and/or independence

Level 5: Mild dysphagia: distinct supervision may need one consistency restricted. May ex-
hibit one or more of the following: *aspiration of thin liquids only but with strong reflexive
cough cleared completely, *retention on pharynx that is cleared spontaneously, *mild oral
dysphagia with reduced mastication and/or oral retention that is cleared spontaneously.

Level 4: Mild-moderate dysphagia: intermittent supervision/cueing. One or two consistencies
restricted. May exhibit one or more of the following: *retention in pharynx, cleared with
cue, *retention in oral cavity, cleared with cue, *aspiration with one consistency with weak
or no reflexive cough, or *airway penetration to the level of the vocal cords with cough
with two consistencies, *airway penetration to the level of the vocal cords without cough
with one consistency.

Level 3: Moderate dysphagia: total assist, supervision, or strategies, two or more diet con-
sistencies restricted. May exhibit one or more of the following: *moderate retention in pharynx,
cleared with cue, *moderate retention in oral cavity, cleared with cue, *airway penetration to
the level of the vocal cords with cough with two or more consistencies, *aspiration with one
consistency, no cough and airway penetration to cords with one, no cough.

Non-oral nutrition necessary

Level 2: Moderately severe dysphagia: maximum assistance or use of strategies with par-
tial P.O. only (tolerates at least one consistency safely with total use of strategies). May ex-
hibit one or more of the following: *severe retention in pharynx, unable to clear or needs
multiple cues, *severe oral stage bolus loss or retention, unable to clear or needs multiple
cues, aspiration with two or more consistencies, no reflexive cough/weak volitional cough,
*aspiration with one or more consistency, no cough and airway penetration to cords with
one or more consistency, no cough.

Level 1: Severe dysphagia: NPO. Unable to tolerate any P.O. safely. May exhibit one or more
of the following: *severe retention in pharynx, unable to clear, *severe oral stage bolus
loss or retention, unable to clear, *silent aspiration with two or more consistencies, non-
functional volitional cough *or unable to achieve swallow.

O’Neill, Purdy, Falk, Gallo 1999 (12). Modified.
In: Kidney D., Alexander M., Corr B., O’Toole O., Hardiman O. Oropharyngeal dysphagia in ALS Neurologi-
cal and dysphagia specific rating scale. ALS and other motor neuron disorders. 2004, 5(3): 150-153.
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Drooling Severity and Frequency Scale

Dand P. & Sakel M. The management of drooling in motor neurone disease (review article).
Int J Palliat Nurs. 2010, 16(11): 560-4.

Observatie-Instrument voor Speekselverlies

Hofman M. & Costa da S.P. (2006). Amsterdam: Pearson Testpublisher
(www.Pearson Testpublisher.nl).
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Communicatie

Communication effectiveness of individuals with amyotrophic lateral sclerosis

(modified CETI) using the CETI-M for 10 contextual situations.
Ball L.J. et al. Journal of Communication Disorders 2004, 37(3): 197-215.
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Bijlage 4 Achtergrondinformatie over functiestoornissen en beperkingen in
activiteiten en problemen met participatie binnen het Logopedisch
domein

Stoornissen in mentale functies: Taal

Cognitieve achteruitgang bij patiënten met ALS wordt gekenmerkt door persoonlijkheids-
veranderingen, prikkelbaarheid, obsessief gedrag, verminderd ziekte-inzicht en executieve
functiestoornissen. Deze symptomen komen overeen met de persoonlijkheids- en sociale
gedragsveranderingen en executieve functieproblemen die voorkomen bij patiënten met
Frontotemporale Dementie (FTD).
Recent zijn er consensuscriteria opgesteld voor het diagnosticeren van de frontale ge-
dragssyndromen bij ALS-patiënten:

• ALS met cognitieve stoornissen (ALS ci).

• ALS met gedragsstoornissen (ALS bi).

• ALS met FTD (ALS-FTD).

(Strong et al. 2009, in: Sterling et al. 2010).

Bij niet-demente ALS-patiënten vertoont ongeveer 5-15% van de ALS-patiënten ernstige
cognitieve problemen en 33-51% van de ALS-patiënten heeft milde cognitieve stoornissen
(Raaphorst et al. 2010).
MRI en PET onderzoek tonen aan dat de cognitieve talige netwerken van ALS-patiënten
aangedaan kunnen zijn. Dit komt vooral voor bij patiënten met frontale cognitieve stoor-
nissen (Andersen et al. 2007).
Neuropsychologisch onderzoek (NPO) geeft helderheid over de ernst van de cognitieve
problematiek, hierbij moet wel rekening gehouden worden met:

• (Mogelijk bestaande) dysartrie. In verband met interferentie met alle taken die een be-
roep doen op taalproductie en articulatie.

• Gedragsveranderingen en apathie als gevolg van depressie of FTD (verminderde ver-
bale vloeiendheid kan een linguïstische of psychiatrische oorzaak hebben).

• Niet-linguïstische cognitieve problemen (bijvoorbeeld geheugenstoornissen). Deze
kunnen van invloed zijn op het uitvoeren van linguïstische taken.

Een NPO kan aangevuld worden met logopedisch, linguïstisch onderzoek. Patiënten met ALS
kunnen kenmerken vertonen van progressieve niet-vloeiende afasie, semantische dementie of
beiden (Caselli et al. 1993, Davies et al. 2005, Doran et al. 1995, in: Phukan et al. 2007).
Taalstoornissen worden in de literatuur als volgt omschreven:

• Verminderde verbale vloeiendheid (letter- en category- fluency).

• Benoemingsproblemen.

• Auditieve begripsproblemen voor complexe zinnen en abstracte redenaties.

• Perseveraties in taal.
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• Echolalie.

• Stereotype uitingen.

• Semantische parafasieën (zelden).

• Verminderde schriftelijke taalproductie.

(Phukan et al. 2007, Bak & Hodges 2004).

Uit het onderzoek van Bak en Hodges (2004) blijkt dat patiënten met ALS en dementie be-
duidend meer problemen hebben met werkwoorden dan met zelfstandige naamwoorden
(zowel op taalbegrip- als op taalproductietaken). Het NPO en het logopedisch, linguï-
stisch onderzoek kunnen vervolgens bruikbaar zijn bij het geven van voorlichting aan de
patiënt en zijn omgeving.
Taalstoornissen kunnen van grote negatieve invloed zijn op de kwaliteit van leven van pa-
tiënten met ALS en hun directe omgeving en kunnen de behandeling van de patiënt be-
moeilijken (Cobble 1998, Murphy 2004, in: Andersen et al. 2007). Met name met betrekking
tot onderwerpen als ademondersteuning en euthanasie is het belangrijk dat de arts dit in
het beginstadium bespreekt met de patiënt en zijn familie. Vroegtijdig leren omgaan met
communicatieapparatuur met spraakuitvoer en het inzetten ervan in gesprekssituaties kan
eveneens beïnvloed dan wel verstoord worden wanneer er sprake is van cognitieve ach-
teruitgang (Phukan et al. 2007).
Ook zijn aspecten als het nakomen van gemaakte therapieafspraken, het bewust zijn van
veiligheidsaspecten met betrekking tot hoe te handelen in geval van vallen en verslikken
van belang om extra rekening mee te houden wanneer er bij de patiënt sprake is van cog-
nitieve (taal-) problemen.

Stoornissen in Stem en Spraak

Bij een groot aantal patiënten met ALS, 25-30%, is sprake van een bulbair debuut.
Bij deze groep patiënten komt als eerste symptoom 8 keer vaker een dysartrie voor dan een
dysfagie (Traynor et al. 2000, in: Ball et al. 2001). Geschat wordt dat bij 80% van de gehele
ALS-populatie zich uiteindelijk bulbaire stoornissen voordoen (Sterling et al. 2010).
Na het ontstaan van de dysartrie zijn de spraakveranderingen vaak met tussenpozen op
te merken, bijvoorbeeld als licht onduidelijke spraak of hese stemkwaliteit aan het eind
van de dag. Deze wisselende periodes van verslechtering nemen toe wanneer de spieren
van lippen, tong en farynx zwakker en in bewegingen beperkter worden wat resulteert in
een verminderde spraakverstaanbaarheid. Bij bulbaire patiënten neemt de progressie van
de dysartrie meestal sneller toe dan bij patiënten met een spinaal debuut. De dysartrie
kan uiteindelijk resulteren in anartrie. Bij patiënten met ALS is meestal sprake van een ge-
mengde (slappe-spastische) dysartrie. Er bestaat een grote individuele variabiliteit in de
mate van zwakte dan wel spasticiteit. Het is daarom moeilijk een specifiek patroon van
spraakdysfunctie kenmerken aan te geven dat voor alle patiënten geldt in alle stadia van
de ziekte (Yorkston et al. 1993).
Bij de bulbaire vorm van ALS ontstaan de stem- en spraakstoornissen als gevolg van be-
trokkenheid van de volgende hersenzenuwen: N. Trigeminus, N. Facialis, N. Hypoglossus,
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N. Glossopharyngeus en N. Vagus (Watts & Vanryckeghem 2001). Hierdoor ontstaan pro-
blemen op alle 5 de spraakdimensies:

• Ademing: verminderde adembeweging, problematische adem-stemkoppeling, verminder-
de ademsteun, verminderde ademdosering, inspiratoire stridor, verminderd stemvolume.

• Fonatie: hypo- of juist hyperkinetische heesheid, geperste fonatie, verzanden (uiteindelijk
vaak tot afonie), verminderd tot geen variatie in stemvolume.

• Articulatie: slappe en trage articulatiebewegingen, verminderd bereik articulatiebewe-
gingen, regelmatig leidend tot anartrie.

• Resonantie: hyper- (open) soms hypo- (gesloten) nasaliteit, vaak prominent aanwezig,
nasale emissie.

• Prosodie: vertraagd, langgerekt spreektempo (bij minder dan 150 woorden per minuut
is er een negatieve invloed op de spraakverstaanbaarheid), beperkte intonatievariatie
(in een later stadium is intonatievariatie vaak niet meer mogelijk), soms overdreven veel
nadruk.

Volgens Hillel en Miller (1989, in: Watts & Vanryckeghem 2001), worden de tong en lippen
het eerst aangedaan, gevolgd door velum, kaak- en farynxmusculatuur. Faciale- en laryn-
geale spieren worden vaak als laatste bulbaire spieren getroffen, gevolgd door de stoor-
nissen van de rompmusculatuur.

Beperkingen in Activiteiten en problemen in Participatie

Bij patiënten met een bulbair ziektedebuut gaat de spraakverstaanbaarheid achteruit, maar
blijft vaak een periode nog steeds “binnen de normale grenzen”, de verbale communica-
tie is nog voldoende effectief. De spraak wordt onduidelijker en trager (dysartrie), uitingen
moeten herhaald worden of worden verkeerd begrepen, de stem verheffen in rumoerige
situaties of bij spreken over grotere afstand, lukt niet meer. Telefoneren en spreken in
groepen wordt moeizaam. Het op verbale wijze uiten van emoties en affect verandert. Uit
onderzoek van Ball et al. (2001) blijkt dat vermindering van spraakverstaanbaarheid over
een relatief korte periode plaatsvindt gedurende de middenfase van de ziekteprogressie.
Dit speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de inzet van alternatieve en ondersteu-
nende communicatiemiddelen.
Niet meer kunnen communiceren is een van de meest stressvolle aspecten van progres-
sieve neurologische aandoeningen. Wanneer een patiënt met ALS niet meer tot spreken
in staat is of zeer slecht verstaanbaar spreekt, verandert de deelname van de patiënt (en
zijn gesprekspartner) in diverse sociale situaties (verjaardag, bezoek, receptie, uitstapje),
ook de één op één gesprekssituaties met dierbaren kunnen gaan veranderen wanneer de
patiënt zich niet meer verbaal kan uiten. Gesprekspartners kunnen eveneens een andere
rol gaan aannemen. Niet zelden dreigt uiteindelijk een sociaal isolement.

Wanneer ook het zich non-verbaal uiten verandert doordat de mimische expressie afneemt
(verslapping dan wel verstarring) en ook het wijzen en het maken van natuurlijke gebaren
als non-verbale communicatie veranderen (als gevolg van afname van de arm-/handfunc-
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tie) treden grote veranderingen op wat betreft communicatieve deelname en daarmee ook
in de tussenmenselijke interacties en relaties, zowel privé als ook op het werk als tijdens
vrije tijdsbesteding.
Gebruik maken van communicatiehulpmiddelen kan de communicatieve effectiviteit weer
vergroten en de zelfstandigheid van de patiënt met ALS laten toenemen. De behandelaars
van de patiënt met ALS worden ook hiermee geconfronteerd. Communicatie is essentieel
om adequate behandeling en zorg te kunnen ontvangen (Yorkston 2007). De rol van de
gesprekspartners is hierbij onmisbaar.

Slikstoornissen en speekselverlies

Slikstoornissen (dysfagie) en kauwproblemen (dysmaesie) komen uiteindelijk bij alle patiën-
ten met een bulbaire vorm van ALS voor. Ook bij patiënten met een spinaal debuut ontwik-
kelen zich in een later stadium van de ziekte vaak slikproblemen.
Er bestaat een grote individuele variatie met betrekking tot het tijdstip van ontstaan van de
slikproblemen bij zowel patiënten met een bulbair als een spinaal debuut van de ziekte
(Kawai et al. 2003).
Volgens Squires (2006) treedt altijd progressieve zwakte van de slikspieren op en kan het
beloop van de slikstoornissen individueel erg verschillen.
Dysfagie bij ALS wordt onder andere veroorzaakt door het afsterven van motorische zenuw-
kernen van de volgende vijf hersenzenuwen: N V, N VII, N IX, N X, N XII (Palovcak 2007,
Watts & Vanryckeghem 2001).
De eerste twee fasen van het slikproces, de orale en orale transportfase vertonen als eer-
ste kenmerken van slikproblemen (Briani et al. 1998, Kawai et al. 2003, Palovcak et al. 2007).
Wanneer de ziekte voortschrijdt in de tijd, kunnen ook problemen in de pharyngeale fase
opgemerkt worden. Zelden komen slikproblemen voor in de vierde, oesofagale, fase van
het slikproces. Achtereenvolgens zullen in deze paragraaf per fase van het slikproces de
voorkomende slik-stoornissen en de problemen die daaruit ontstaan bij eten en drinken
besproken worden.

Orale en orale transportfase
De meest frequente problemen in deze fasen zijn: zwakte en coördinatieproblemen van
de spieren die essentieel zijn bij het kauwen, bolusmanipulatie en transport. Eerst betreft
dit de tong en lippen, in een later stadium het velum en de kaak (Watts & Vanryckeghem
2001). Zwakte van de kauwspieren, m. masseter en m. thyrohyoideus, uit zich meestal in
vermoeidheid tijdens het kauwen en een langere maaltijdduur (Palovcak et al. 2007). Wan-
neer de orofaciale spieren eveneens verzwakt raken (m. orbicularis oris) vermindert de lip-
sluiting of deze kan uiteindelijk zelfs niet meer mogelijk zijn. Afhappen en zuigen is
hierdoor vaak moeilijk, drinken met een rietje of uit een beker kan problemen geven.
Voedsel en vocht kunnen uit de mond vallen, speekselverlies is vaak op te merken. Het
orale transport van voedsel en vocht naar achteren in de mond lukt meestal pas na her-
haalde pogingen van de slikinzet. Echter, volgens Kawai et al. (2003) zijn de bolusmanipu-
latieproblemen van grotere invloed op de ernst van de dysfagie dan de orale transport-
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problemen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verminderde tongbeweeglijkheid en
atrofie van de tong (Kawai et al. 2003). Vooral dun vloeibare en (stevige) vaste en gemengde
consistenties worden hierdoor beïnvloed.

Pharyngeale fase
Slikproblemen die zich in deze fase voordoen zijn: verminderde activiteit pharynxachter-
wand, verminderde heffing velum en larynx, verminderde kanteling van het cricoïd, onvol-
ledige sluiting trachea door de epiglottis, verminderde afsluiting van de nasopharynx.
Nasale regurgitatie, pharyngeale bolusstase, penetratie en aspiratie kunnen hiervan het
gevolg zijn (Palovcak et al. 2007). Een aspiratiepneumonie kan levensbedreigend zijn.

Oesofagale fase
Wanneer er slikproblemen in deze fase bestaan, is er sprake van een verminderde en/of
vertraagde opening van de bovenste slokdarmsfincter. Tevens kan de oesfagusperistaltiek
door spierzwakte afnemen in de tijd. Stase van met name voedsel boven de slokdarms-
fincter en een ‘prop‘gevoel in de slokdarm kunnen het gevolg zijn.

Goed onderzoek van de slikfunctie en regelmatige evaluatie hiervan is essentieel tijdens
het verloop van het gehele ziekteproces bij ALS.
De behandeling is multidisciplinair: logopedist, diëtist, (revalidatie) arts, ergotherapeut, fysio-
therapeut en mondhygiënist kunnen hierbij betrokken zijn. Daarnaast heeft de patiënt zelf
en zijn omgeving hierbij een belangrijke rol. Het doel van de behandeling is gericht op:
voldoende vocht- en voedingsintake, goede mondhygiëne, minimaliseren van aspiratieri-
sico en zolang mogelijk vocht en voeding per os handhaven (Andersen et al. 2007, Pa-
lovcak et al. 2007).
De logopedist vervult hierbij een zeer belangrijke rol. De taak van de logopedist is het re-
gelmatig controleren van de slikfunctie en het uitvoeren van logopedisch slikonderzoek
(“hands on”). Indien nodig kan in samenwerking met de arts objectivering van de veilig-
heid van de slikfunctie plaatsvinden door een videofluoroscopische slikevaluatie (VFS) of
flexibele endoscopische evaluatie van de slikfunctie (FEES) uit te voeren, eventueel aan-
gevuld met manometrie. Daarnaast is het het essentieel dat de logopedist de patiënt en
omgeving informeert over het (verstoorde) slikproces en eventuele daaruit volgende slik-
adviezen en slikoefeningen geeft (houdingscompensaties, slikmanoeuvres, consistentie-
aanpassingen) (Andersen et al. 2007, Kühnlein et al. 2008, Palovcak 2007).
Ondanks alle regelmatige controles en alle adviezen/oefeningen, bestaat er bij veel pa-
tiënten met ALS het risico op stille aspiratie als gevolg van onvoldoende of afwezige
hoestfunctie door progressieve zwakte van ademhalings- en laryngeale spieren. 
Wanneer de dysfagie ernstig is, kan sondevoeding een aangewezen alternatief zijn voor
orale voeding- en vochtintake. Plaatsing van een sonde kan op drie manieren: NGT (neus-
sonde), PEG, PRG. Plaatsing middels PEG wordt het meest toegepast bij patiënten met
ALS (Andersen et al. 2007).
Er bestaan geen studies die ALS gerelateerde indicaties geven voor plaatsing van een
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sonde via PEG. Er is een aantal grenswaarden waarbuiten de plaatsing van deze sonde niet
meer mogelijk is, eveneens zijn er risico’s verbonden aan de plaatsing. Er is evenmin be-
wijs dat aantoont dat de PEG-sonde de kwaliteit van leven verbetert bij patiënten met ALS
(Miller et al. 2009).
Tot op heden zijn er geen studies bekend die de effectiviteit evalueren van de manier
waarop slikonderzoek en slikbehandeling plaatsvindt bij patiënten met ALS.
Het gebruikmaken van randomized controlled trials (RCT’s) bij de behandeling van dysfa-
gie bij ALS wordt in de literatuur onrealistisch genoemd en wordt zelfs om redenen van
veiligheid van de patiënt het behoud van energie verboden… (Palovcak et al. 2007).
Het gebruikmaken van best practice protocollen en expert opinion lijkt de meest aange-
wezen manier voor deze behandeling.

Speekselverlies kan bij alle patiënten met ALS voorkomen, met grote individuele variatie qua
frequentie en ernst. De oorzaak hiervoor is een zwakke en te weinig frequente slikbewe-
ging waardoor er speekselstase ontstaat in de mondholte. Wanneer de lipsluiting onvol-
doende is, kan het speeksel de mond uitlopen. Dit effect wordt nog eens versterkt
wanneer de nekspieren verzwakt zijn, waardoor de positie van het hoofd meer naar voren
is (of “hangt”/“drop-head“).
De meest toegepaste behandeling hiervoor is medicamenteus (Scopolamine pleisters/
anticholinergica). Alternatief hiervoor met enige evidentie is behandeling door middel van
Botulinetoxine (B) in de glandularis parotis en in de submandibularis (Young et al., 2011).
Het effect hiervan verdwijnt na een aantal maanden, herhaling van injecties is daarom
nodig (Andersen et al. 2007).
Zelden wordt radiotherapie van de speekselklieren toegepast (Kühnlein et al. 2007). Chi-
rurgische behandeling wordt afgeraden (Andersen et al. 2007).
Het is de taak van de logopedist om de mate van speekselverlies te objectiveren, de pa-
tiënt en zijn omgeving te informeren en houdingsaanpassingen en slikmanoeuvres aan de
patiënt te leren. Soms kunnen aanpassingen aan voedingsamenstelling eveneens een (tij-
delijk) positief effect hebben en het speekselverlies verminderen.

Beperkingen in Activiteiten en problemen in Participatie

Eten en drinken vervullen in veel culturen een grote sociale rol en neemt regelmatig een
centrale plek in iemands leven in. Voor patiënten met een progressieve neurologische
aandoening verandert deze rol (soms zeer snel) en kunnen deze activiteiten zeer stressvol
en vermoeiend (en soms ook onveilig) worden. Eten en drinken (en daarmee kauwen en
slikken) is van levensbelang, voor veel mensen is het heel erg belangrijk zo lang mogelijk
via de mond te kunnen eten en drinken. Door de toenemende verlamming van de kauw-
en slikspieren gaat dit steeds moeizamer. Niet zelden wordt gehoord dat eten en drinken
in sociale situaties vermeden wordt, waardoor een isolement kan ontstaan.
Speekselverlies kan eveneens grote gevolgen hebben. Het kan leiden tot schaamtegevoel
en gevoelens van depressie en isolement (Johnson et al. 2001, in: Hofman & Da Costa
2006). Het kan eveneens tot negatieve praktische consequenties leiden: kleding en
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schoenen worden vuil en beschadigen, elektronische hulpmiddelen kunnen kapot gaan,
boeken en kranten worden vochtig en moeilijker leesbaar. Ook de huid bij de mondhoe-
ken en kin kan beschadigen en makkelijker infecteren. Speekselverlies kan aldus invloed
hebben op de tussenmenselijke relaties van de patiënt en zijn omgeving en op zijn maat-
schappelijke, sociaal en burgerlijk leven.
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