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Inleiding 
 
COPD is een afkorting van de Engelse term ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ (chronisch 
obstructieve longziekten). COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen zoals chronische 
bronchitis en longemfyseem (www.astmafonds.nl). 
 
COPD kent verschillende fases en deze worden wereldwijd ingedeeld volgens de GOLD indeling 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) die gebaseerd is op longfunctieonderzoek. 
Longfunctieonderzoek geeft aan hoe goed de luchtwegen en de longen (nog) werken. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is het meten van de maximale hoeveelheid lucht die een patiënt in één seconde 
kan uitblazen. Dit heet de FEV1 en zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. 
De GOLD indeling vergelijkt deze uitslag met de gemiddelde uitslag van een gezond persoon van 
dezelfde leeftijd en geslacht. In Tabel 1 wordt de Gold indeling beschreven (www.astmafonds.nl). 
Daarnaast staat ook in deze tabel op welke plek van de ketenzorg de logopedist als paramedicus in 
aanraking kan komen met COPD-patiënten (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
Tabel 1: overzicht GOLD indeling en plaats in ketenzorg COPD 
 

Gold I 
(licht COPD) 

De maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is meer dan 80% van de 
voorspelde waarde.  
Deze patiënten hebben vaak nog geen klachten en zijn vaak nog niet 
bekend in de zorg. 
 

Gold II 
(matig COPD) 

De maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 50-80% van 
de voorspelde waarde. 
Deze patiënten worden vaak gezien door de huisarts voor vroegtijdige 
diagnostiek en eventuele (vroeg)behandeling. 
 

Gold III 
(ernstig COPD) 

De  maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 30-50% van 
de voorspelde waarde. 
Veel van deze patiënten hebben een revalidatieprogramma doorlopen. 
Indien de patiënt stabiel is, wordt deze verder begeleid door de huisarts 
en eventueel eerstelijns paramedici. De patiënt kan ook verblijven in een 
verpleeghuis. 
 

Gold IV 
(zeer ernstig COPD) 

De maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is 30% of minder van de 
voorspelde waarde. 
Ook veel van deze patiënten hebben een revalidatieprogramma 
doorlopen. Indien de patiënt stabiel is, wordt deze verder begeleid door de 
huisarts en eventueel eerstelijns paramedici. De patiënt kan ook verblijven 
in een verpleeghuis. 
 

 
 
Uit Tabel 1 blijkt dat logopedisten deel zouden kunnen uitmaken van revalidatieprogramma’s en 
verdere nazorg na revalidatie bij de COPD-patiënten met de classificatie GOLD III-IV. Echter, de 
logopedist zou ook bij COPD-patiënten met de classificatie GOLD II ingezet kunnen worden, 
bijvoorbeeld in het kader van (vroeg)behandeling bij een patiënt met COPD die tevens 
beroepsspreker is. 
 
Het NPI (Nederlands Paramedisch instituut) heeft in samenwerking met de NHG (Nederlands 
Huisartsen Genootschap) en de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad) in 2004 een 
document geschreven met als thema de mogelijke indicaties voor paramedische zorg voor patiënten 
met COPD (het PACK-project) (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
Het doel was om voor (huis)artsen duidelijk zichtbaar te maken bij welke klachten c.q. problemen in 
het functioneren het mogelijk zinvol is om de patiënt door te verwijzen naar een paramedicus. De 
resultaten van dit project zijn, voor zover relevant, verwerkt in een LESA (Landelijke Eerstelijns 
SamenwerkingsAfspraken) voor patiënten met COPD (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

http://www.astmafonds.nl/
http://www.astmafonds.nl/
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In het nu voorliggende document zullen relevante indicaties, die beschreven zijn in het PACK-project 
en die van toepassing zijn op het logopedisch werkveld, herhaald worden. 
Voor zover mogelijk zijn deze verder aangevuld met recente literatuur. Hiervoor is aanvullend 
literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases PubMed en Embase waarbij gebruik is gemaakt van 
de MeSH-termen: COPD, speech therapy, speech pathology, dysphagia, EMST, reflux, LPR, GERD, 
aspiration, pneumonia, cough, speech en quality of life in de periode januari 2005 tot maart 2009. In 
sommige gevallen is er ook gebruik gemaakt van oudere literatuur, indien er geen relevante literatuur 
beschikbaar was in dit tijdsinterval. 
 
Achtereenvolgens zal een beschrijving worden gegeven van de logopedische werkzaamheden 
rondom de volgende thema’s: voorlichting & begeleiding (paragraaf 1), kortademigheid (paragraaf 2), 
spierkracht ademhalingsspieren (paragraaf 3), communicatie, spreken & stem (paragraaf 4), chronisch 
hoesten (paragraaf 5), reflux (paragraaf 6) en problemen bij eten en drinken (paragraaf 7). Het 
document eindigt met een samenvatting. 
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1. Voorlichting & begeleiding 
 
De logopedist kan een rol spelen in de voorlichting van COPD-patiënten. De Richtlijn Zorg COPD 
adviseert om voorlichting en zelfmanagement aan te bieden in één samenhangend programma 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Dit betekent automatisch dat ook logopedisten die betrokken zijn bij de 
behandeling van COPD patiënten moeten bijdragen aan patiëntenvoorlichting. De logopedist moet op 
de hoogte zijn van de belangrijkste items en de aard en inhoud van de voorlichting om te voorkomen 
dat de patiënt geconfronteerd wordt met tegenstrijdige informatie (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
In de CBO richtlijn Ketenzorg COPD heeft men een aanbeveling opgenomen over de onderdelen die 
programma’s gericht op zelfmanagement kunnen bevatten (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Het gaat dan 
om de volgende onderdelen: stoppen met roken, fysiek trainingsprogramma, technieken om 
kortademigheid tegen te gaan, kennis over werking en gebruik van medicatie, vermijden van 
ontlokkende factoren, vroegtijdige herkenning van exacerbaties (plotselinge verergering van de 
COPD) en richtlijnen voor behandeling van exacerbaties (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Bij het 
onderdeel “technieken om kortademigheid tegen te gaan” kan de kennis van de logopedist ingezet 
worden (zie ook paragraaf 2 Kortademigheid). 
 
De primaire taak van het geven van voorlichting over de aandoening, risico’s en 
behandelmogelijkheden ligt bij de behandelend arts en de longverpleegkundige (Lakerveld-Heyl, et al. 
2005). 

 
Binnen de patiëntenvoorlichting en zelfmanagement speelt de therapietrouw van de patiënt een grote 
rol (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Onder therapietrouw wordt het correct opvolgen van een 
behandelvoorschrift van een medisch specialist of paramedicus verstaan. Als de behandeling tot een 
blijvend resultaat moet leiden dan zal de patiënt de nieuwe vaardigheden moeten leren en moeten 
inbouwen in het dagelijks leven. 
Daarnaast zal hij moeten leren omgaan met de beperkingen die kunnen ontstaan door de COPD. Dit 
vergt tijd en ook ondersteuning van de therapeuten met blijvende aandacht voor de therapietrouw, 
omdat COPD een chronische aandoening is (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
 
  

Daarnaast geeft elke paramedicus zijn eigen (aanvullende) informatie: de logopedist geeft dus 
voorlichting over ademhaling, stemgebruik en stemtechnieken, hoesten, reflux, slikken en 
verslikken en communicatie. 
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2. Kortademigheid 
 
Kortademigheid (dyspnoe) is voor veel patiënten een ingrijpend gevolg van de aandoening COPD 
(Lakerveld- Heyl, et al. 2005). De aard van de ademhaling van een patiënt met een longziekte kan het 
spreken beïnvloeden, zelfs dermate dat zij abnormaal spreekgedrag ontwikkelen (Hoit, et al. 2007). 
Door Yarkosky, et al (2006) is in kaart gebracht wat het effect van dyspnoe op spraakgedrag is bij 
patiënten met neurologische aandoeningen, hart- en vaatziekten en longziekten. Door middel van een 
vragenlijst kwam men erachter dat het merendeel van de proefpersonen in deze studie problemen had 
met het ademen tijdens het spreken. De problemen kwamen het minst voor tijdens zittende activiteiten 
en het meest voor bij bewegingsactiviteiten. De ademproblemen werden ook geassocieerd met lange 
spreekduur, het spreken tijdens telefoongesprekken en emotionele gesprekken. De meeste 
ondervraagden gaven ook aan dat zij de manier waarop zij spraken aanpasten en de deelname aan 
gesprekken beperkten. Opvallend was ook dat de ondervraagden nooit eerder waren bevraagd door 
andere (para-)medici over eventuele problemen met het ademen tijdens het spreken (Yarkosky, et al. 
2006). 
 
2.1 Paramedische behandeling van dyspnoe 
 
In de paramedische behandeling van dyspnoe kan er door de logopedist samengewerkt worden met 
de fysiotherapeut, oefentherapeut en ergotherapeut. Behandeldoelen bij de paramedische 
behandeling van dyspnoe zien er als volgt uit: 
Optimaliseren ademhalingstechniek; 

 gewenning aan kortademigheid; 

 optimaliseren kracht en uithoudingsvermogen ademhalingsspieren; 

 adviseren over omgaan met energie, ergonomie, efficiëntie in ADL, werk en hobby (Lakerveld-
Heyl, et al. 2005).. 

 
2.2 Behandeltechnieken bij dyspnoe 
 
In de literatuur zijn een aantal (ademhalings-)technieken beschreven, die een gunstige invloed hebben 
op patiënten met dyspnoe. De meeste technieken kunnen door de COPD-patiënt gebruikt worden 
tijdens rust, tijdens het spreken, maar ook bij lichamelijke inspanning om de dyspnoe te verminderen 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

 
2.2.1 Actieve expiratie 
 
Bij actieve expiratie worden de buikspieren bewust aangespannen waardoor tijdens het uitademen de 
middenrifspier in een betere stand komt en zo meer kracht kan leveren. Actieve expiratie geeft een 
afname van de functionele reserve capaciteit (het longvolume na normale uitademing) en toename 
van de inspiratoire spierkracht (spierkracht nodig voor het inademen). Of actieve expiratie effect heeft 
op dyspnoe is niet onderzocht (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Actieve expiratie lijkt geïndiceerd te zijn 
voor patiënten met ernstig COPD (classificatie GOLD III) (CBO 2005). 
 
2.2.2 Ademfrequentie verlagen 
 
Diverse ademoefeningen zijn gericht op de verbetering van de verhouding inademing- / 
uitademingsduur. Hierbij gaat het om de relatieve verkorting van de inademing en een verlenging van 

De logopedist zal zich voornamelijk richten op het leren omgaan met en optimaliseren van de 
beschikbare ademcapaciteit. Hierbij moet rekening worden gehouden met diverse situaties en 
moet men uitgaan van een goede houding en de spanningstoestand van de spieren in het lichaam. 

In het PACK-project (Lakerveld-Heyl, et al. 2005) worden een aantal effectief bewezen technieken 
beschreven voor het reduceren van dyspnoe die door logopedisten gebruikt kunnen worden, 
eventueel in samenwerking met fysiotherapeuten of oefentherapeuten. 
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de uitademing (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). De patiënt wordt hierdoor bewuster van de ademhaling en 
ervaart dat hij hierop invloed kan uitoefenen en zelf kan bijdragen om de klachten te verbeteren.Het 
kan overwogen worden om de techniek van langzaam en diep ademen aan te leren aan patiënten met 
een hoge ademfrequentie en een klein teugvolume. Men moet er dan wel op letten, dat dit niet teveel 
inspanning kost. De patiënt zal zelf moeten aangeven of dit te vermoeiend is, bij regelmatige navraag 
door de therapeut (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
2.2.3 Pursed lips breathing (PLB) 
 
Bij pursed lips breathing (PLB) wordt de patiënt geleerd uit te ademen door gedeeltelijk gesloten 
lippen, zoals bij fluiten. Het resultaat is dat hierdoor de druk in de luchtwegen toeneemt. Zo neemt de 
kans af dat de luchtwegen dichtklappen. Doordat de luchtwegen open blijven is de kans groot dat een 
volgende inademing minder energie kost en makkelijker zal gaan (CBO 2005). 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat pursed lips breathing (in rust) de ademfrequentie verlaagt, het 
teugvolume vergroot en de bloedgaswaarden verbetert. Belangrijk om te noemen is dat er patiënten 
zijn die geen baat hebben bij deze techniek of deze techniek als onprettig ervaren. Toch zijn er ook 
COPD-patiënten PLB vaak al spontaan gebruiken(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
In de praktijk lijkt PLB te helpen bij het verminderen van dyspnoe bij inspanning bij een aantal 
patiënten. Ondanks de beperkte evidentie is dat PLB effectief is, lijkt het op pathofysiologische 
gronden zinvol om de techniek aan te leren aan dyspnoeïsche COPD-patiënten met emfyseem. Bij 
patiënten met (ernstige) COPD (Gold III-IV) kan overwogen worden de techniek van actieve expiratie 
aan te leren in combinatie met “pursed lip breathing”, zowel in rust als bij of na inspanning (Lakerveld-
Heyl, et al. 2005). 
 
2.2.4 Positionering van het lichaam 
 
Door de houding van de patiënt te veranderen, kan dit ook de dyspnoe verminderen. Door de patiënt 
voorover te laten leunen, kan de middenrifspier worden verlengd en worden hulpademhalingsspieren 
ingeschakeld. De hierdoor verlengde middenrifspier kan op deze wijze meer kracht, en hiermee een 
grotere bijdrage leveren aan de ademhaling (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
2.2.5 Ontspanningsoefeningen 
 
Ontspanningsoefeningen kunnen ingezet worden bij COPD-patiënten die zich angstig of gespannen 
voelen (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Daarnaast kunnen ontspanningsoefeningen de ademfrequentie 
te verlagen en het teugvolume te vergroten. Zo kan de efficiëntie van het ademen verbeterd worden 
(CBO 2005). Er zijn diverse ontspanningstechnieken, te weten: 

 Progressieve relaxatie: door deze oefeningen maakt men de patiënt bewust van de 
spanningstoestand in de spieren, door deze bewust meer of minder krachtig aan te spannen en te 
ontspannen; 

 ‘autogene training’: bij deze oefeningen wordt zelfsuggestie ingezet. De patiënt ontspant zich dan 
door concentratie op de gedachte dat bepaalde lichaamsdelen zwaar en warm worden, waarna dit 
wordt uitgebreid naar beïnvloeding van interne organen (bijvoorbeeld: ‘mijn hart klopt langzaam’); 

 Laura Mitchell-techniek: bij deze oefeningen staat de gedachte centraal dat het lichaam onder 
invloed van stress een vecht-vluchtpatroon inneemt. Met bewegingsopdrachten werkt men 
tegengesteld aan dit patroon waardoor ontspanning volgt. Via het aanspannen van een 
tegengestelde spiergroep, ontspant men de gespannen spiergroep en wordt een andere houding 
ingenomen. (CBO 2005). 

Ontspanningsoefeningen kunnen tijdelijk de ademfrequentie verlagen en dyspnoe en angst 
verminderen bij patiënten met GOLD II en III. (CBO 2005). In de praktijk hebben angstige en 
benauwde en kortademige patiënten baat bij een op hen aangepast ontspanningsprogramma 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
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3. Verminderde spierkracht van de ademhalingsspieren 
 
Bij COPD-patiënten is een afgenomen functie van de ademhalingsspieren een veel voorkomend 
verschijnsel. Het kan (mede) bijdragen aan dyspnoe en een afname van het inspanningsvermogen 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Het heeft vaak ook een negatieve uitwerking op de mogelijkheden van 
de patiënt om verstaanbaar te kunnen spreken. 
De afgenomen ademspierfunctie kan op verschillende manieren ontstaan: 

 Een verlaagde belastbaarheid van de ademspieren. Dit komt door directe gevolgen van de 
aandoening, 

 inactiviteit, verminderde voedingsintake of medicatie; en / of een verhoogde belasting van de 
ademspieren. Dit komt door de obstructie in de luchtwegen en de hierdoor veroorzaakte 
veranderingen in de ademmechanica (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

 
Indien logopedisten de ademspiertraining willen toepassen zal bij- en nascholing geïndiceerd zijn. In 
Nederland wordt deze techniek namelijk nog maar weinig gebruikt door logopedisten. In het 
buitenland, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maken logopedisten er veelvuldig gebruik van. 
 
3.1 Technieken voor ademspiertraining 
 
Binnen ademspiertrainingsprogramma’s kan gebruik worden gemaakt van verschillende 
mogelijkheden: inspiratoire ademspiertraining , expiratoire ademspiertraining (uitademing) en een 
combinatie van inspiratoire en expiratoire ademspiertraining. 
Alle trainingsprogramma’s hebben hetzelfde doel: het vergroten van de kracht en het 
uithoudingsvermogen van de ademspieren. De gemeten effecten van de ademspiertraining worden 
toegelicht in paragraaf 3.2. 
 
3.1.1 Inspiratoire ademspiertraining 
 
Bij inspiratoire ademspiertraining worden de spieren getraind die ingezet worden bij het inademen. 
Door patiënten door een weerstandsapparaat te laten inademen tegen een bepaalde ingestelde 
weerstand moeten zij extra spierkracht gebruiken om toch voldoende lucht in te ademen. Deze 
weerstand wordt tijdens het programma opgebouwd en daardoor worden de spieren weer sterker. 
Een voorwaarde voor deze training is dat de patiënt duidelijke afgenomen kracht of 
uithoudingsvermogen heeft van de ademspieren (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
Inspiratoire weerstandstraining bij patiënten met COPD (GOLD III-IV) versterkt niet alleen de 
inademspieren, vergroot mogelijk ook het inspanningsvermogen, en vermindert de dyspnoe zowel in 
rust als tijdens inspanning (CBO 2005). 
 
3.1.2 Expiratoire ademspiertraining 
 
Expiratoire weerstandstraining wordt veelvuldig ingezet bij COPD-patiënten. Dit trainingsprogramma 
richt zich op het vergroten van kracht en het uithoudingsvermogen van de spieren die gebruikt worden 
bij het uitademen (Baker, et al. 2005; Kim & Sapienza, 2005). 
In de Verenigde Staten is dit een populaire techniek onder logopedisten in de behandeling van 
COPDpatiënten. Dit komt omdat bij expiratoire ademspiertraining de spieren getraind worden voor het 
uitademen van lucht. Dezelfde spieren worden ook gebruikt bij het hoesten en stemgeven (Kim & 
Sapienza, 2005). Bij deze training moeten de patiënten door een weerstandsapparaat uitademen 
tegen een bepaalde ingestelde weerstand. Zo moeten zij extra spierkracht gebruiken om toch alle 
lucht weer uit te ademen. 
Ook bij deze training wordt de weerstand tijdens het programma opgebouwd en daardoor worden de 

De ademspiertraining wordt gedaan door fysiotherapeuten en oefentherapeuten. De logopedist 

speelt echter ook een rol. Ademspiertraining vergroot de hoestkracht, wat relevant is voor COPD-

patiënten met slikproblemen en het verbetert ook de adem-stemkoppeling, waardoor de 

verstaanbaarheid van de COPD-patiënt toeneemt. 
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spieren weer sterker (Baker, et al. 2005). Er zijn aanwijzingen dat expiratoire weerstandstraining bij 
patiënten met ernstig COPD (GOLD III) gedurende drie maanden een verbetering geeft van de 
expiratoire ademcapaciteit en van het inspanningsvermogen (CBO 2005). 
 
3.1.3 Inspiratoire en expiratoire ademspiertraining 
 
Crisafulli et al (2007) bieden de meest recente data voor het gebruik van respiratoire 
weerstandstraining bij patiënten met COPD. Zij suggereren dat inspiratoire weerstandstraining 
superieur is aan de expiratoire weerstandstraining voor het verminderen van dyspnoe. Indien dit zo is, 
zou het gebruik van inspiratoire weerstandstraining in patiënten met COPD de dyspnoe verminderen. 
Daarnaast geven deze auteurs aan dat het interessant zou zijn, om de twee technieken met elkaar te 
combineren, zodat beide spiergroepen getraind worden voor een optimaal resultaat voor ademhaling, 
spraak en hoestkracht (Crisafulli, et al. 2007). 
 
3.2 Effecten van ademspiertraining 
 
Als ademspiertraining wordt gebruikt, heeft het invloed op meerdere terreinen. Zo vergroot de kracht 
en het uithoudingsvermogen van de ademspieren door middel van inspiratoire weerstandstraining. De 
logopedist zal merken dat de dyspnoe afneemt (zowel in rust als tijdens inspanning bij patiënten met 
COPD (Gold III-IV) (Baker, et al. 2005; Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
Daarnaast heeft expiratoire ademspiertraining de potentie, om bij patiënten met zwakke expiratoire 
spieren ervoor te zorgen, dat ze langere spraakuitingen kunnen maken (Baker, et al. 2005; Sapienza, 
2008). Ook zal de toename van de kracht van de expiratoire spieren ervoor zorgen dat de COPD-
patiënt met meer kracht kan hoesten. Zo kan bij COPD-patiënten met slikproblemen de kans verkleind 
worden dat er voedsel in de luchtwegen kan komen, omdat er sprake is van een effectievere 
hoestkracht (Baker, et al. 2005, Sapienza, 2008). 
 
De health-related quality of life neemt ook toe door ademspiertraining (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
Ook blijkt uit onderzoek van Troosters et al (2000) dat zes maanden van algemene training 
geassocieerd werd met een toename in de quality of life, die behouden bleef tot een jaar erna door 
inspiratoire ademspiertraining. De quality of life neemt ook toe door ademspiertraining bij patiënten 
met GOLD-classificatie II-III (Scherer, et al. 2000) 
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4. Communicatie, moeilijk spreken en weinig stemvolume 
 
Communicatie met anderen is een essentieel element van het menselijk bestaan. Door longziekten 
kan ook de communicatie met anderen negatief beïnvloed worden (Lee, et al. 1998). Fox et al (1989) 
vonden spraakproblemen in 53% van 27 COPD-patiënten in vergelijking met 7% in 27 normale 
gezonde proefpersonen (Fox, et al. 1989). Deze spraakproblemen ontstaan doordat veel COPD-
patiënten niet in staat zijn om tijdens het spreken de adem goed te verdelen. Hierdoor komt de patiënt 
adem tekort en raakt hij vermoeid door het spreken. COPD-patiënten hebben soms ook 
spraakproblemen door te weinig stemvolume of heesheid (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

 

 

 
 
 
  

De logopedist kan ervoor zorgen dat de COPD-patiënt op een gezondere manier gebruik maakt 
van zijn stem. Dit doet de logopedist door de adem- /stemkoppeling bij het spreken te trainen en te 
verbeteren. Ook leert de logopedist de patiënt een adequate verdeling van de spreekademing aan, 
zodat voorkomen wordt dat de patiënt zich benauwd praat. 

Patiënten die weinig stemvolume hebben of last hebben van heesheid, kunnen ook door de 
logopedist gezien worden. De logopedist verbetert de stemkwaliteit en vergroot de belastbaarheid 
van de stem. Ook zal de logopedist de patiënt wijzen op het belang van een goede houding tijdens 
het spreken en deze houding ook aanleren aan de patiënt. 

Bij gevorderde COPD hebben COPD-patiënten vaak steeds meer moeite met zich goed 
verstaanbaar te maken. In dat geval probeert de logopedist samen met de patiënt en zijn 
omgeving de communicatie te optimaliseren. De logopedist vergroot de verstaanbaarheid van de 
patiënt door het optimaliseren van de articulatie van klinkers en medeklinkers. Dit wordt ook 
gekoppeld aan de stem- en spreektechnieken die worden getraind. Het kan ook voorkomen dat er 
bij zeer gevorderde COPD gebruik wordt gemaakt van een alternatief communicatiehulpmiddel 
zoals een spraakversterker om zo de verstaanbaarheid te vergroten. Ook kan de logopedist 
communicatieadviezen geven aan de omgeving van de patiënt om de communicatie te 
vergemakkelijken. 
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5. Chronisch hoesten 
 
Chronische hoest is een bekend probleem bij COPD-patiënten. Het kan blijven bestaan ondanks 
systematische evaluatie en medicinale behandeling door de behandelend arts. 
Als er sprake is van een onbehandelbare chronische hoest kan dit samengaan met hypersensitiviteit 
van het strottenhoofd voor bijvoorbeeld kruimels, schoonmaakproducten en temperatuurverschillen 
(Gibson, et al. 2009). 

 
 
 
  

Volgens Vertigan et al (2006) zou logopedische behandeling dan juist een uitkomst kunnen bieden. 
Zij hebben een multidimensionaal logopedieprogramma ontwikkeld speciaal voor patiënten met 
chronische hoest. Dit programma bestaat uit uitleg over chronische hoest, stemhygiëne training, 
hoestonderdrukkende technieken en psycho-educationele counselling. Dit programma is inmiddels 
al getest bij onder andere patiënten met astma. Het programma laat lagere symptoomscores en 
vooruitgang op diverse stemkarakteristieken zien. Men verwacht dat het programma ook effect zou 
hebben bij COPD patiënten (Gibson, et al. 2009; Vertigan, et al. 2006) 
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6. Reflux 
 
Uit het literatuuronderzoek bleek dat er twee soorten reflux voorkomen bij COPD-patiënten: 
gastrooesofageale reflux (maag-slokdarm reflux) en laryngofaryngeale reflux (strottehoofd-keel reflux). 
Beide soorten reflux kunnen nadelige invloed hebben op het slikken en kunnen zelfs aspiratie tot 
gevolg hebben. De logopedist kan de COPD-patiënt begeleiden bij reflux, zie paragraaf 6.3. 
 
6.1 Gastro-oesofageale reflux 
 
Op het moment dat de verbinding tussen de maag en de slokdarm afwijkt, kan er maagzuur uit de 
maag in de slokdarm komen. Dit noemen we gastro-oesofageale reflux. Zwakte van de onderste 
slokdarm sluitspier wordt gezien als een belangrijk mechanisme van gastro-oesofageale reflux. Dit kan 
ook zorgen voor slikproblemen (Roy, et al. 2007). 
 
Sommige COPD-patiënten geven ook aan last te hebben van gastro-oesofageale reflux. Als er de 
combinatie bestaat van reflux en slikproblemen, kan dit bij een COPD-patiënt aspiratie tot gevolg 
hebben (vloeistof/ voeding komt in de luchtwegen tot onder het niveau van de stembanden). Dit kan 
leiden tot een longontsteking die voor een COPD-patiënt (met vaak een verminderd 
afweermechanisme) een zeer nadelige complicatie kan zijn (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
Uit onderzoek van zowel Rascon-Aguilar et al (2006) en Terada et al (2008) blijkt dat COPD-patiënten 
(GOLD classificatie II-IV) die wekelijks klachten hebben over gastro-oesofageale reflux, grotere kans 
hebben op plotselinge verergeringen (exacerbaties) van de COPD. 
 
6.2 Laryngofaryngeale reflux 
 
Naast de gastro-oesofageale reflux bestaat er ook laryngofaryngeale reflux (LPR) wat kan voorkomen 
bij COPD-patiënten en zelfs de COPD symptomen kan verergeren indien onbehandeld. 
 
Het primaire defect bij LPR is de verminderde werking van de bovenste slokdarm sluitspier in 
tegenstelling tot de onderste slokdarm sluitspier bij gastro-oesofageale reflux (Eryuksel, et al. 2009).Er 
komt dan maaginhoud terug naar de keelholte en specifiek komt het dan in de larynx (strottenhoofd) 
en hypofarynx (het onderste gedeelte van de keelholte) (Khalil, 2008). 
 
Ook laat LPR in vergelijking met gastro-oesofageale reflux andere symptomen zien zoals aspiratie, 
schorheid, moeite met slikken, hoesten, zere keel en hoestdrang (Eryuksel, et al. 2009). Veel van 
deze patiënten klagen ook over het zogenaamde globusgevoel: het gevoel alsof er nog iets in de keel 
zit terwijl dit niet zo is (Khalil, 2008). Daarnaast blijkt dat LPR een negatievere uitwerking kan hebben 
op de stem dan gastro-oesofageale reflux, omdat bij LPR maaginhoud de larynx bereikt. Hierdoor zou 
er ook directe schade aan de stembanden kunnen ontstaan (Selby, et al. 2003). 
 
6.3 Logopedische behandeling van reflux 

 
Logopedische behandeling rondom reflux lijkt geïndiceerd bij COPD-patiënten met GOLD-classificatie 
II-IV, indien zij klachten aangeven hierover bij de behandelend arts. 
 

Naast voorgeschreven medicatie door de arts, kan de logopedist adviezen geven om reflux te 
verminderen. Om de reflux te verminderen kunnen sommige specifieke slikmanoeuvres of 
consistentieaanpassingen van de voeding ook helpen. De logopedist kan in samenwerking met de 
diëtist adviezen geven ten aanzien van de keuze van voeding en het moment van eten en drinken 
(Eryuksel, et al. 2009; Selby, et al. 2003). 
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Voor de behandeling van LPR hebben Khalil (2008) en Selby et al (2003) de logopedist ingezet. Bij 
het onderzoek van Khalil (2008) werden er diverse strategieën ingezet om de symptomen te 
verminderen: 

 Uitgebreide uitleg over het globusgevoel en mogelijke rol van stress in verbreiding van de 
symptomen; 

 geruststelling van de patiënten dat het globusgevoel een goedaardige stoornis is; 

 het verminderen van het keelschrapen (dit heeft namelijk de neiging om irritatie in de keel te 
verergeren en bij te dragen aan het bevestigen van het globusgevoel); 

 adequate hydratatie met het vermijden van roken en onmatig drinken van thee en koffie; 

 oefeningen om faryngeale en laryngeale spanning te verminderen. 
Na drie maanden bleken de klachten van de deelnemende patiënten met betrekking tot het 
globusgevoel significant verminderd te zijn in vergelijking met de controle groep die geen 
logopedie had gehad (Khalil, 2008). 

 

In het onderzoek van Selby et al (2003) werd de logopedist ingezet om bij patiënten met LPR de 
gespannen stemgeving te verminderen. Tijdens de logopedische sessies kregen de deelnemers 
uitleg over de werking van de stem. Daarnaast werden er diverse oefeningen gedaan zoals het 
vermijden van harde steminzetten, verminderen van spierspanning en betere adem-
stemkoppeling. Na acht weken therapie was er een kleine significante vooruitgang in de 
perceptuele stemkwaliteit (Selby, et al. 2003). 
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7. Problemen bij eten en drinken; slikproblemen en verslikken 
 
Omdat het ademen en het slikken nauw met elkaar samenhangen, is het mogelijk dat veranderingen 
in de ademhaling (die voorkomen bij COPD-patiënten) slikproblemen kunnen veroorzaken. Op dit 
moment zijn er nog maar weinig studies die de aard van de slikproblemen bij COPD-patiënten 
onderzocht hebben en de frequentie van slikproblemen in deze populatie is ook niet goed bekend 
(Roy, et al. 2007; Logeman, 2000). De weinige studies die deze combinatie van COPD en 
slikproblemen vastleggen worden vaak beïnvloed door diagnoses zoals neurologische aandoening of 
hoofd-halskanker. Daarnaast zijn de effecten van COPD op het slikken (indien aanwezig) lastig 
experimenteel vast te leggen (Good-Fratturelli, et al. 2000). 
 
In deze paragraaf worden resultaten besproken uit het onderzoek rondom (mogelijke) slikproblemen 
bij COPD-patiënten. Allereerst worden in paragraaf 7.1 diverse oorzaken van slikproblemen bij COPD-
patiënten beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 7.2 beschreven hoe er door een logopedist 
onderzoek gedaan kan worden naar slikproblemen bij COPD-patiënten. Tenslotte wordt in paragraaf 
7.3 besproken hoe slikproblemen behandeld kunnen worden bij COPD-patiënten. 
 
7.1 Oorzaken slikproblemen 
 
Coelho (1987) heeft al vroeg gesproken over slikproblemen bij COPD-patiënten. Volgens hem 
bestond het slikprobleem van een COPD-patiënt uit het samenvallen van een aantal factoren: 
verminderde kracht in alle aspecten van het slikken, verminderde hoestkracht en verminderde 
luchtwegbescherming. 
 
Slikproblemen zouden volgens hem vooral voorkomen bij COPD-patiënten met gevorderde COPD. 
Deze factoren worden bevestigd in een vergelijkbaar onderzoek dat is uitgevoerd door Good-
Fratturelli, et al. (2000). Deze punten en enkele toevoegingen worden hieronder toegelicht. 
 
7.1.1 Verminderde kracht 
 
De spierkracht kan ook nog verminderd worden door een slechte voedingstoestand bij COPD-
patiënten. Dit kan bij COPD-patiënten met een verminderde kracht van de kauwspieren leiden tot 
problemen met eten en drinken (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). Ook kan het zoals eerder beschreven, 
problemen opleveren bij het hoesten als een COPD-patiënt zich verslikt heeft. 
 
7.1.2 Verminderde luchtwegbescherming 
 
Bij een verergerde COPD kan de verminderde werking van belangrijke slikreflexen invloed hebben op 
het progressieve verloop van de ziekte. Adequate beschermende reflexen in de luchtwegen spelen 
namelijk een belangrijke rol bij het voorkomen van aspiratie van bacteriebevattende oropharyngeale of 
oesophageale vloeistoffen.  
Kobayashi et al. (2007) hebben laten zien dat in hun studie veel COPD-patiënten een aandoening aan 
de slikreflex hebben. 
Good-Fratturelli et al. (2000) lieten ook zien dat onvolledige laryngeale sluiting tijdens het slikken 
veelvuldig voorkwam bij onderzochte COPD-patiënten. Hierdoor was er sprake van laryngeale 
penetratie (voedsel/vloeistof komt in de larynx en in de nabijheid van de stemplooien, maar niet 
eronder) en aspiratie tijdens het slikken. 
Stein et al. (1990) hebben in 17 van de 25 onderzochte COPD-patiënten laten zien dat zij een 
verminderde werking hebben van de M. cricofaryngeus (spier die van de farynx naar het cricoïd loopt 
(ringkraakbeen van de larynx)). De meerderheid van deze groep had ook slikproblemen (15 van de 25 
COPD-patiënten). Teramoto et al. (2002) concludeert uit deze gegevens dat COPD-patiënten een 
vergrote kans hebben op orofargyngeale slikproblemen. 
 
7.1.3 Invloed medicatie 
 
Bepaalde medicatie kan een nevenwerking hebben op de slikfunctie. De medicatie die hieraan 
gerelateerd zijn en gebruikt worden door COPD-patiënten zijn: anticholinergica, antihistaminica, 
prednison, theofylline en antibiotica. Deze medicijnen kunnen onder andere zorgen voor een droge 
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mond, een verminderde sluiting van de slokdarm sluitspier, reflux en beschadigingen aan de 
slokdarm. Met een droge mond wordt slikken moeilijker waardoor de kans op verslikken, 
aspiratieproblemen en /of longontstekingen weer toeneemt (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 
 
7.1.4 Tracheacanules 
 
Een tracheacanule is een buis voor de ademhaling die vaak wordt geplaatst na een luchtpijpoperatie. 
Er wordt dan in de hals een opening gemaakt direct in de luchtpijp waardoor de canule de patiënt van 
zuurstof kan voorzien. 
Tracheacanules worden ook vaak ingezet worden bij patiënten met een zeer ernstige vorm van COPD 
zodat zij makkelijker kunnen ademen met behulp van mechanische beademing. 
De tracheacanule kan in zo’n geval een negatieve invloed hebben op de slikfunctie (Good-Fratturelli, 
et al. 2000). Dit komt onder andere door bepaald medicatiegebruik, lange inactiviteit van de 
slikspieren, beschadiging door endotracheale intubatie (beademingscanule via mond ingebracht in de 
luchtpijp) of een tracheacanule (Ambrosino & Simonds, 2007). 
 
Een tracheacanule kan op zich de slikfunctie beperken door het samendrukken van de slokdarm of 
verminderde werking van de heffing/kanteling van de larynx waardoor de kans op aspiratie toeneemt. 
Diverse studies suggereren dat in de acute en chronische fase slikdysfunctie en longaspiratie 
voorkomen bij patiënten die beademd worden door een tracheacanule. Het is dus zaak om de orale 
voedingsintake goed te onderzoeken en te evalueren. Het herkennen van slikproblemen bij deze 
patiënten zorgt ervoor dat patiënten geïdentificeerd worden die een verhoogd risico hebben op 
aspiratie. Zo kunnen longcomplicaties zoals een longontsteking voorkomen worden (Ambrosino & 
Simonds, 2007; Ding & Logemann, 2005). 
 
7.2 Slikonderzoek door de logopedist 
 
Good-Fratturelli et al. (2000), Teramoto et al. (2002) en Kobayashi et al. (2007) raden aan op tijd 
nader onderzoek te doen naar het slikken van COPD-patiënten, zodat voorzorgsmaatregelen 
getroffen kunnen worden om aspiratie van vocht en/of voeding te voorkomen. Er kan hierbij ook 
preventief gekeken worden naar patiënten met andere gezondheidsproblemen zoals gewichtsverlies 
en longontstekingen. 

 
Op dit moment krijgen COPD-patiënten alleen een slikvideo als zij duidelijke symptomen van 
slikproblemen aangegeven zoals hoesten of moeite met slikken (Good-Fratturelli, et al. 2000). 

 
7.3 Behandeling van slikproblemen 
 
Allereerst zal toegelicht worden hoe de multidisciplinaire behandeling van slikproblemen geregeld kan 
worden. Daarna zal dieper ingegaan worden op de logopedische behandeling van slikproblemen bij 
COPD patiënten. 
 
 
 
 
 

Deze problemen kunnen gerelateerd zijn aan slikproblemen en daarom wordt aangeraden om ook 
patiënten zonder duidelijke slikproblemen of klachten toch door een logopedist te laten beoordelen 
(Good-Fratturelli, et al. 2000). 

Op dat moment komt ook de logopedist in beeld voor uitgebreid logopedisch slikonderzoek. Bij dit 
slikonderzoek houdt de logopedist ook rekening met eventuele aanwezigheid van een 
tracheacanule, de mondhygiëne, de staat van het gebit (kunstgebit of eigen gebit) en/of de 
mogelijke invloed van medicatie. 
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7.3.1 Multidisciplinaire behandeling van slikproblemen 
 
Bij COPD-patiënten met slikstproblemen zijn de logopedist en de diëtist de aangewezen zorgverleners 
om de kwaliteit van leven bij deze kwetsbare patiëntengroep zoveel mogelijk op peil te houden 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). De Richtlijn Slikproblemen bij Verpleeghuisbewoners geeft aanwijzingen 
voor een multidisciplinaire aanpak van deze problematiek. De diëtist adviseert over de samenstelling 
van de voeding en de hoeveelheid voedsel die een patiënt nodig heeft. Zo nodig kan de fysiotherapeut 
worden ingeschakeld om met de patiënt te werken aan zijn lichamelijke conditie en de ergotherapeut 
kan de patiënt in voorkomende situaties trainen om zo lang mogelijk zelfstandig te eten en te drinken, 
eventueel met aangepast bestek, borden en bekers of zitvoorzieningen (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

 
7.3.2 Logopedische behandeling van slikproblemen bij COPD-patiënten 

 
7.3.2.1 Slikmanoeuvres 
 
Door Mokhlesie et al. (2002) is een videofluorscopie onderzoek gedaan bij COPD-patiënten en 
controle patiënten. Opvallend was dat de COPD patiënten vaker gebruik maakten van 
compensatietechnieken tijdens het slikken zoals een langere duur van het afsluiten van luchtwegen in 
tegenstelling tot de controlegroep (Mokhlesie, et al. 2002). Het gebruik van compensatietechnieken of 
slikmanoeuvres tijdens het slikken kan er dus voor zorgen dat het risico op aspiratie verkleind wordt. 
Ook Logemann (2000) geeft aan dat met compensatietechnieken goede resultaten behaald kunnen 
worden. Volgens haar komt dit mede omdat andere oefeningen meer inspanning vragen van het 
respiratoire systeem en geen effect zullen hebben. 
Compensatietechnieken zoals houdingsveranderingen en het toepassen van technieken ter 
bevordering van de sensibiliteit vragen geen extra energie van de patiënt of duur van de 
luchtwegafsluiting (Logemann 2000). 
Uit de studie van Good-Fratturelli, et al. (2000) blijkt dat een direct gevolgde droge slik al kan helpen 
bij het verminderen van residu in de keel en het voorkomen van aspiratie. Daarnaast geven zij aan dat 
de supraglottische slik, adductieoefeningen en de kin-op-de-borst techniek ook vaak worden 
geadviseerd waardoor het slikken veiliger kan verlopen. Ook het nemen van kleine slokjes/hapjes kan 
helpen om het makkelijker te maken om te slikken. 
 
Teramoto et al. (2002) wijst er echter ook op dat veel COPD-patiënten een cricofaryngeale dysfunctie 
hebben, waarbij slikmanoeuvres niet altijd voldoende zijn om de kans op aspiratie te verminderen. 
COPD-patiënten met een cricofaryngeale dysfunctie kunnen ook geholpen worden met behulp van 
een cricofaryngeale myotomie (een operatie waarbij m. cricofaryngeus wordt ingesneden). Zij 
verwijzen naar een studie van Stein et al. (1990) waarbij 8 COPD-patiënten deze operatie 
ondergingen. Zij hadden na de operatie minder last van slikproblemen en verminderde respiratoire 
exacerbaties. 
 
 
 

De logopedist kan in samenwerking met de mondhygiënist adviseren over een goede 
mondhygiëne zodat geen ontstekingen ontstaan door het achterblijven van voedselresten. 
Klachten over een droge mond kunnen vaak eenvoudig worden verholpen of verminderd met een 
advies of kortdurende behandeling van een mondhygiënist. De betrokkenen, patiënt en 
behandelaars, moeten dan wel op de hoogte zijn van het voorkomen van deze klacht en de 
mogelijkheden voor behandeling (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

De logopedische behandeling van slikproblemen bij COPD-patiënten bestaat allereerst uit het 
geven van uitleg over het probleem en de gevolgen hiervan tijdens het dagelijks leven. De 
logopedist kan training geven in diverse slikmanoeuvres die kunnen helpen om het slikken te 
vergemakkelijken of om het veiliger te laten verlopen. Daarnaast bestaan er ook nog diverse 
compensatietechnieken. 
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7.3.2.2 Compensatietechnieken 
 
Coelho (1987), Logemann (2000) en Good-Fratturelli, et al. (2000) adviseren om aangepaste 
maaltijden aan te bieden. Zachte maaltijden kunnen worden gegeven als een COPD-patiënt snel 
vermoeid raakt en verminderde kracht heeft. Ook kan de consistentie van de maaltijd of het drinken 
aangepast worden om het slikken te kunnen vergemakkelijken. 
De geur en de smaak van de voeding kunnen ook gaan tegenstaan waardoor COPD-patiënten soms 
verminderde eetlust hebben in vooral de warme maaltijd. Koude snelle maaltijden kunnen dan een 
oplossing zijn (Odencrants, et al. 2005). 
COPD-patiënten geven ook aan dat zij vaak lang over de maaltijd doen en dat deze veel energie kost. 
Dan kan er gekozen worden om meerdere maaltijden over een dag te verspreiden (Odencrants, et al. 
2005). 
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8. Samenvatting 
 
Zoals blijkt uit deze literatuurstudie is de inzet van de logopedist bij COPD-patiënten breed. Op veel 
fronten blijkt dat de samenwerking met andere disciplines belangrijk is. Met name de samenwerking 
met de fysiotherapeut en de diëtist komt veelvuldig naar voren. Daarnaast is overleg met de 
behandelend arts en eventueel longverpleegkundige van belang. 
 
De logopedische begeleiding richt zich op het kunnen toepassen van zo adequaat mogelijke adem-, 
stem-, spreek-, hoest- en sliktechnieken in het dagelijks leven, die allen een invloed hebben op de 
kwaliteit van het leven van de COPD-patiënt. 
De logopedist kan worden ingezet bij de behandeling van het verminderen van kortademigheid. Hierbij 
is het wel van belang dat de logopedist samenwerkt met de fysiotherapeut of oefentherapeut voor een 
optimale behandeling. 
Het vergroten van de spierkracht van de ademhalingsspieren kan ook door de logopedist 
meegenomen worden in de behandeling van de patient, die daardoor vooruitgang zal merken in een 
toename van de hoestkracht en een verbeterde adem-stemkoppeling. 
Doordat de kortademigheid wordt verminderd door het optimaliseren van de ademhaling en de 
spierkracht van de ademhalingsspieren toeneemt, neemt de verstaanbaarheid van de patiënt ook toe. 
Echter, de logopedist kan dit met behulp van logopedische therapie rondom stemgeving en articulatie 
nog verder laten toenemen. Verder kan de logopedist communicatieadviezen geven aan de patiënt en 
zijn omgeving om de communicatie te optimaliseren. Bij vergevorderde COPD kan door de logopedist 
een communicatiehulpmiddel ingezet worden. 
Bij gevorderde COPD krijgen steeds meer COPD-patiënten slikproblemen. De logopedist kan dan 
onderzoek, behandeling, begeleiding en adviezen bieden bij problemen bij eten en drinken. De 
logopedist kan ook helpen bij het verminderen van en omgaan met chronisch hoesten en reflux. 
 
Door vermindering van de kortademigheid, chronische hoesten, reflux en slikproblemen kan de quality 
of life toenemen, evenals het toenemen van de spierkracht van de ademspieren en 
communicatiemogelijkheden. 
 
In Bijlage 1 zijn schema’s weergegeven wanneer de logopedist welke behandeling kan bieden aan 
COPD patiënten. 
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11. Bijlage: Logopedische behandeling bij COPD – behandelschema’s 
 
1. Schema Logopedische behandeling van COPD: Voorlichting en begeleiding 
2. Schema Logopedische behandeling van COPD: Kortademigheid (dyspnoe) 
3. Schema Logopedische behandeling van COPD: Verminderde spierkracht van de 

ademhalingsspieren 
4. Schema Logopedische behandeling van COPD: Communicatie, moeilijk spreken en weinig 

stemvolume 
5. Schema Logopedische behandeling van COPD: Chronisch hoesten 
6. Schema Logopedische behandeling van COPD: Reflux 
7. Schema Logopedische behandeling van COPD: Problemen bij eten en drinken; slikproblemen en 

verslikken 
8. Schema Logopedische behandeling van COPD: Voorlichting en begeleiding 
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1. Schema Logopedische behandeling van COPD: Voorlichting en begeleiding 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie Primaire taak / 
verantwoordelijke 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke 

Indicatie: Onvoldoende  kennis over 
aandoening, risico’s en 
behandelmogelijkheden 

Voorlichting: 

 Informeren 

 Instrueren 

 Educatie geven 

 Begeleiden 

 Partners/omgeving betrekken bij de voorlichting 

 Groepsinterventies hebben voorkeur 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 
 

Behandelend arts, 
longverpleegkundige 

Alle behandelaars, dus 
ook paramedici (op 
eigen terrein) 

Indicatie: Niet in staat zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
de behandeling 

Zelfmanagement 

 Technieken om kortademigheid tegen te gaan 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 
 

Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut 

Alle behandelaars, dus 
ook paramedici (op 
eigen terrein) 

Indicatie: Onvoldoende 
therapietrouw 

Blijvende aandacht nodig t.a.v. voorlichting voor- en nadelen, persoonlijke 
effectiviteit, eigenschappen patiënt, levensstijl en mogelijkheden patiënt 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

Alle behandelaars, dus 
ook paramedici 
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2. Schema Logopedische behandeling van COPD: Kortademigheid (dyspnoe) 
 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie Primaire taak / 
verantwoordelijke 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke 

Behandeldoelen: 

 Optimaliseren 
ademhalingstechniek 
o Verbeteren kwaliteit van de 

adembeweging 
o Benutten van volledige 

ademruimte 

 Gewenning aan kortademigheid 

 Optimaliseren kracht en 
uithoudingsvermogen 
ademhalingsspieren 

 Adviseren over omgaan met 
energie, ergonomie, 

 Efficiëntie in ADL, werk en hobby 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

Effectieve technieken voor redactie van dyspnoe 
Actieve expiratie 

 Actieve expiratie geeft een afname van de functionele reservecapaciteit en 
toename van de inspiratoire spierkracht 

 Effect actieve expiratie op dyspnoe niet onderzocht (Lakerveld-Heyl, et al. 
2005) 

 Lijkt geïndiceerd te zijn voor patiënten met de classificatie GOLD III-IV (CBO 
2005). 

 
Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut  

 
n.v.t. 

Ademfrequentie verlagen/teugvolume vergroten 

 Ademfrequentie verlagen en ademteugvolume vergroten; 

 Langzaam en diep ademen mogelijk aan te leren aan patiënten met een hoge 
ademfrequentie en klein teugvolume. Waken voor diafragmale vermoeidheid 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut 

Pursed Lips Breathing (PLB) 

 Pursed lips breathing zorgt in rust voor afname ademfrequentie, toename 
teugvolume en verbetering bloedgaswaarden; 

 Bij sommige patiënten zorgt PLB voor afname dyspnie bij inspanning; 

 PLB aanbevolen bij dyspnoeische COPD-patiënten met emfyseem; 

 Lijkt geïndiceerd te zijn voor patiënten met de classificatie GOLD III-IV 
(Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut 

Positionering van het lichaam 

 Door positionering van het lichaam, bijvoorbeeld voorover leunen tijdens zit, 
wordt het diafragma verlengd (hulpademhalingsspieren worden ingeschakeld) 
en kan meer kracht en hiermee een grotere bijdrage leveren aan de 
ademhaling (Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut 

Ontspanningsoefeningen 

 Ontspanningsoefeningen overwegen bij pt. die zich angstig of gespannen 
voelen (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

 Drie technieken: 
o Progressieve relaxatie; 
o Autogene training; 
o Laure Mitchell-techniek (CBO 2005). 

 Lijkt geïndiceerd te zijn voor patiënten met de classificatie GOLD II-III (CBO 
2005). 

Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut 
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3. Schema Logopedische behandeling van COPD: Verminderde spierkracht van de ademhalingsspieren 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie  Primaire taak / 
verantwoordelijke 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke 

Indicaties: 

 Verminderde spierkracht van 
de ademhalingsspieren 

 Verminderd 
uithoudingsvermogen van de 
ademhalingsspieren  

(Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

Inspiratoire ademspiertraining 

 Weerstandtraining bij inademing; 

 Geidiceerd bij COPD-patienten met respiratoire spierzwakte met GOLD-
classificatie III-IV (CBO 2005). 

Expiratoire ademspiertraining 

 Weestandstraining bij uitademing; 

 Geindiceerd bij COPD-patienten met respiratoire spierzwakte met GOLD-
classificatie III (CBO 2005). 

Inspiratoire en expiratoire ademstraining 

 Weerstandstraining bij in- en uitademing; 

 Lijkt het meest optimale resultaat te geven in vergelijking met alleen inspiratoire of 
alleen exporatoire ademspiertraining (Crisafulli, et al. 2007). 

Effect ademspiertraining: 

 Vergroting kracht ademspieren; 

 Vergroting hoestkracht; 

 Afname dyspnoe; 

 Toename adem-stemkoppeling, geeft verbeterde stemgeving; 

 Toename uithoudingsvermogen van de ademspieren; 

 i.c.m. inspanningstraining meerwaarde op diafragmale vermoeidheid; 

 positief effect op health-related quality of life (Lakerveld-Heyl, et al. 2005). 

Logopedist, 
fysiotherapeut, 
oefentherapeut 

n.v.t. 
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4. Schema Logopedische behandeling van COPD: Communicatie, moeilijk spreken en weinig stemvolume 
 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie Primaire taak / 
verantwoordelijke 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke 

Indicatie: moeilijk spreken 
Behandeldoelen: 

 Pittige articulatie 
medeklinkers 

 Voldoende kaakval, 
lipronding en lipspreiding 
klinkers 

 Verstaanbaarheid voor 
derden 

 
Indicatie: weinig stemvolume 
Behandeldoelen: 

 Verbeteren adem-
stemkoppeling / 
stemvolume 

 Verminderen dyspnoe (zie 
tabel 2) 

 Vergroten spierkracht (zie 
tabel 3) 

 Leren toepassen van goede 
nekoprichting en 
hoofdhouding 

 Verbeteren 
lichaamshouding zitten en 
staan 

 
Indicatie: beperkte 
communicatie mogelijkheden 
Behandeldoelen: 

 Optimaliseren 
communicatie met 
omgeving 

COPD-patiënten die moeite hebben met spreken hebben in de praktijk baat bij logopedie 
(ademtechniek, adem/stem coördinatie, stemgeving, articulatie); bewijs ontbreekt, maar 
blijkt in de praktijk zinvol te zijn bij COPD-patiënten met GOLD-classificatie II-IV (Lakerveld-
Heyl, et al. 2005). 
 
Interventie mogelijkheden: 
Moeilijk spreken 

 Articulatieoefeningen 
 
Weinig stemvolume 

 Oefeningen voor spreekhouding / correctie van spreekhouding; 

 Verminderen dyspnoe met beschreven technieken in tabel 2; 

 Vergroten spierkracht met beschreven technieken in tabel 3; 

 Stemgevingsoefeningen; 

 Oefeningen voor adem-stemkoppeling. 
 
Beperkte communicatiemogelijkheden 

 Inzet ondersteunende communicatie; 

 Communicatieadviezen voor patiënt en zijn omgeving. 

Logopedist n.v.t. 
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5. Schema Logopedische behandeling van COPD: Chronisch hoesten 
 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie Primaire taak / 
verantwoordelijke 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke  

Indicatie: 
Chronische hoest 
(Gibson, et al. 2009; Vertigan, et 
al. 2006) 

Medicatie en systematische evaluatie 
(Gibson, et al. 2009) 
 
Logopedisch multidimensionaal programma 

 Voorlichting en begeleiding rondom chronische hoesten; 

 Voorlichting en begeleiding rondom stemhygiëne; 

 Training van hoest onderdrukkende technieken; 

 Psycho-educationele counselling (Gibson, et al. 2009; Vertigan, et al. 2006) 

Behandelend arts, 
longvepleegkundige 
 
Logopedist 

n.v.t. 

 
6. Schema Logopedische behandeling van COPD: Reflux 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie Primaire taak / 
verantwoordelijk 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke  

Indicaties: 

 Gastro-oesofageale reflux 
(Roy, et al. 2007) 

 Laryngofaryngaele reflux 
(Eryuksel, et al.2009; 
Khalil 2008). 

Logopedische behandeling rondom reflux lijkt geïndiceerd bij COPD-patiënten met GOLD-
classificatie II-IV, indien zij reflux klachten aangeven bij de behandelend arts.  
 

  

Optimaliseren eten en drinken 

 Voorlichting en begeleiding slikproblemen; 

 Training slikmanoeuvres; 

 Aanpassing voedselconsistentie; 

 Keuze van voeding / eetmomenten (Eryuksel, et al. 2009 ; Selby, et al. 2003). 
 

 
Logopedist 
Logopedist 
Logopedist 
Logopedist, diëtist 

 
 
 
Diëtist 

Behandeling laryngofaryngaele reflux 

 Voorlichting en begeleiding laryngofaryngaele reflux; 

 Verminderen keelschapen; 

 Verhogen hydratatie; 

 Verminderen larygaele / faryngaele spierspanning; 

 Optimaliseren stemgeving (Khalil 2008; Selby, et al. 2003). 

 
Logopedist 
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7. Schema Logopedische behandeling van COPD: Problemen bij eten en drinken; slikproblemen en verslikken 
 

Mogelijke indicaties / 
behandeldoelen 

(Mogelijke) interventie Primaire taak / 
verantwoordelijk 

Secundaire taak / 
verantwoordelijke 

Indicatie: 
Problemen bij eten en drinken, 
door onder andere: 

 Verminderde kracht in alle 
aspecten van het slikken; 

 Vermoeidheid tijdens 
maaltijden; 

 Verminderde hoestkracht 

 Verminderde 
luchtwegbescherming 

 Invloed medicatie 

 Invloed tracheacanule 
(Ambrosino & Simonds 2005; 
Coelho 1987; Good-Fratturelli, 
et al. 2000; Lakerveld-Heyl, et 
al. 2005) 

Optimaliseren eten en drinken 

 Voorlichting en begeleiding slikproblemen (Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

 Training slikproblemen, onder andere: 
o Droge slik; 
o Supraglotische slik; 
o Adductieoefeningen; 
o Kin-op-de-borst techniek (Good-Fratturelli, et al. 2000; Logemann 2000). 

 Bewustwording van lichaamshouding tijdens eten en drinken (Lagerveld-Heyl, et 
al. 2005) 

 Aanpassing voedselconsistentie (Coelho 1987; Good-Fratturelli, et al. 2000; 
Logemann 2000) 

 Keuze van voeding / eetmomenten (Odencrants, et al. 2005) 

 Mondhygiëne verbeteren & toepassen (Lakerveld-Heyl, et al. 2005) 

 Ergonomische aanpassingen tijdens eet- en drinkmomenten (Lakerveld-Heyl, et 
al. 2005) 

 
Logopedist, diëtist 
Logopedist 
 
 
 
 
Logopedist 
 
Logopedist 
 
Logopedist, diëtist 
Mondhygiënist 
 
Ergotherapeut 

Arts, verpleegkundige, 
andere paramedici 
 
 
 
 
 
Fysiotherapeut 
 
 
 
 
Logopedist 
 
Logopedist 
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