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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.
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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.
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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.
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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).

13

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



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.

15
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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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