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Disclosure belangen sprekers

(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

N.v.t.

Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding
Aandeelhouder
Andere relatie, namelijk …

SO: Richtlijn subsidie/financiële steun van
Stichting ALS Nederland
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Doel workshop
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Wat je als logopedist doet met 
klinimetrie.

Overal in Nederland dezelfde 
kwalitatief beste zorg leveren 
aan de patiënten met ALS.



Voorbereiding voor vandaag
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literatuur:

Artikel Pattee et al., 2019



Aanleiding
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Doel van een richtlijn

Het geven van aanbevelingen voor in de praktijk 

ervaren knelpunten en zo te komen tot meer uniforme 

en beter afgestemde zorgverlening

De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige 

weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, 

expert opinion en patiëntenvoorkeuren.

Het beschrijft niet het hele zorgpad, maar alleen de 

knelpunten, die leiden tot ongewenste praktijkvariatie
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= GEEN handboek logopedie bij ALS/PSMA/PLS!



Welke klinimetrie?

Uitgangsvragen richtlijn logopedie bij ALS:

‘onderzoek’ (anamnese/testen)

12 meetinstrumenten 
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Richtlijn LOGO 2019

o ALS Functional Rating Scale Revised 

(ALS-FRS-R)

o CNS-Bulbar Function Scale

(CNS-BFS)

o Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity 

Scale: Speech (ALSSS-SP)

o Keuze: NSVO-Z / NDO-V 

o Communication device use checklist
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o ALS Functional Rating Scale Revised

(ALS-FRS-R)

o CNS-Bulbar Function Scale

(CNS-BFS)

o Amyotrofic Lateral Sclerosis Severity 

Scale: Swallowing (ALSSS-SW)

o Slikvolumetest

(Dysphagia-Limit test)

o VFS + Dysphagia Outcome Severity 

Scale (DOSS)

o Sialorrhea Scoring Scale (SSS)

Communicatie Eten & drinken
(kauwen/slikken, speeksel)



Klinimetrie zinvol?
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Meten is te confronterend
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Oeps…



Nieuw!

CNS-Bulbar Function Scale

(CNS-BFS)

-> vragenlijst wordt ingevuld door patient zelf!
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Slikscreening
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Pattee at al., 2019



Om te kunnen meten en beoordelen moet de patiënt 

aanwezig zijn
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Alleen met een slikvideo weet je zeker dat iemand veilig 

slikt.
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Slikevaluatie

…Given the established high rate of silent aspiration in ALS (i.e., no 
attempt to expectorate aspirated material),13 the panel agreed that 
direct visualization of swallowing function (safety and efficiency) and 
evaluation of the effectiveness of trialed swallowing maneuvers or 
strategies will most reliably be assessed through the use of 
instrumental techniques in this patient population. An open dialogue
concerning the relative role, timing, and utility of the VFSS in the 
evaluation and monitoring of swallowing  function in individuals with 
ALS should continue to evolve, with consideration given to the 
availability of specialized and highly trained SLPs in the ALS 
multidisciplinary clinic setting, in whose absence the VFSS may 
become an essential tool to accurately determine swallowing risk…
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Pattee at al., 2019



Een ervaren logopedist heeft geen meetinstrument nodig 

om progressie vast te leggen
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Filmpje patiënt met ALS
Scoren: spraak -> ALSSS-SP



Wat vinden wij?

…Understanding that speech can rapidly deteriorate, 

patient education with AAC exposure and training is critical 

during the early stages of disease progression, even before 

the onset of overt bulbar symptoms. The AAC evaluation 

should, therefore, be recommended at the time of 

diagnosis, regardless of whether speech impairment exists. 

The initial screening conducted in the clinic can introduce 

the AAC concepts to patients and families early in the

disease course…
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Pattee at al., 2019



Conclusie

Richtlijn: technisch, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek en Evidence Based Practice

-> maar wat vindt de patiënt eigenlijk?

Patient/naaste: waar heeft hij behoefte aan, hoe kom je 

daarachter?

Is professionele zorg de beste zorg?
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Take Home Message
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Passend gebruik maken van 
klinimetrie maakt de logopedische 
zorg in Nederland meer 
patiëntgericht en uniform.



Referentie lijst

• ALS Multidisciplinaire Richtlijn voor FT, LOGO, ET

2012 -> 2019

(Offeringa, Creemers, Bakers & Beelen)

*Anamnese

*Onderzoek (o.a. Slikvolume test, ALSSS-SW)

*Behandeling
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