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Zwakte van de ademhalingsspieren komt vaak voor bij personen met multiple sclerose (pmMS) en kan een belang-
rijke impact hebben op de communicatie en de kwaliteit van leven van de pmMS. Via een pretest-posttest studie 
werd bij 16 pmMS met verminderde ademhalingswaarden het effect van intensieve ademhalingstherapie onder de 
vorm van Intrapulmonaire Percussieve Ventilatie (IPV) nagegaan op de ademhaling, de stemgeving en de spraak-
verstaanbaarheid. Deze gegevens werden vergeleken met een controlegroep van 13 pmMS die reeds gedurende 
een langere periode één IPV- behandeling per week kregen. Aanvullend werd nagegaan of er een positief verband 
bestaat tussen respiratoire en akoestische parameters en spraakverstaanbaarheid. De ademhalingswaarden ver-
beterden significant na een intensieve IPV-behandeling bij alle pmMS uit de proefgroep. Personen hadden ook 
minder last van slijmen en konden langer tellen op één uitademing. Er werd geen effect gevonden op stemgeving, 
spraakverstaanbaarheid en kwaliteit van leven. Bij de personen uit de controlegroep bleven alle waarden stabiel. 
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Inleiding
Als uitgangspunt voor de zoektocht naar relevante lite-
ratuur werd gebruik gemaakt van de PubMEd zoekma-
chine, MedLine en Google, waarin voornamelijk volgende 
zoektermen werden ingegeven ‘multiple sclerosis, respi-
ratory function, respiratory muscle training, intelligibility, 
dysarthria en IPV’. In een tweede fase werden publicaties 
geselecteerd die in de eerste artikelreeks werden geci-
teerd. 

Multiple Sclerose (MS) is een neurodegeneratieve, in-
flammatoire, demyeliniserende aandoening die verschil-
lende onderdelen van het centraal zenuwstelsel kan 
aantasten. De symptomen variëren. Ook spraak- en taal-
problemen kunnen voorkomen (Matthews, Christopher, 
Compston, & Van Allen, 1991). Hartelius, Runmarker en 
Andersen (2000) en Murdoch en Theodorus (2000) schat-
ten de prevalentie van dysartrie bij MS op 51%. Het gaat 
hier vaak om een atactische of spastische dysartrie of 
om een gemengde atactisch-spastische vorm met als 
voornaamste kenmerken onzuivere articulatie van de 
consonanten, verminderde luidheidscontrole, gestoorde 
toonhoogtecontrole, hypernasaliteit en een hese/ruwe 
stem. Feijo et al. (2004) observeerden tijdens hun studie 
dat meer dan 70% van de onderzochte personen met MS 
(pmMS) een dysfonie had. De pmMS hadden een hese 

stem, een hogere jitter en shimmer en een kortere maxi-
male fonatietijd (MFT). Bovenstaande problemen kunnen 
de spraakverstaanbaarheid aanzienlijk verminderen. 

Ook de respiratoire motorische banen kunnen aangetast 
zijn met als gevolg respiratoire zwakte (Koseoglu, Gok-
kaya, Ergun, Inan, & Yesiltepe, 2006). Uit een onderzoek 
van Grasso, Lubich, Guidi, Rinnenburger en Paolucci 
(2000) bleek dat de prevalentie van ademhalingsproble-
men bij mobiele pmMS 36% bedroeg en 83% bij rolstoel-
gebonden pmMS. Respiratoire spierzwakte start meestal 
in de vroege fase van MS, maar wordt pas in een later 
stadium van de ziekte herkend (Bosnak-Guclu, Guclu-
Gunduz, Nazliel, & Irkec, 2012; Fry & Chiara, 2010). Al-
tintas, Demir, Ikitimur en Yildirim (2007) stelden vast dat 
pmMS zelden klagen over ademhalingsproblemen ter-
wijl er objectief vaak wel al een verminderde longfunctie 
wordt opgemerkt. In verschillende studies wordt vermeld 
dat de expiratoire spieren sneller verzwakken dan de in-
spiratoire spieren bij pmMS (Bosnak-Guclu et al., 2012; 
Gosselink, Kovacs, Ketelaer, Carton, & Decramer, 2000; 
Smeltzer et al., 1992). Als de uitademingskracht vermin-
dert, heeft dit een negatieve invloed op de hoestkracht en 
op het verwijderen van secreties. Tevens kan dit leiden tot 
een verminderde stemgeving en een verminderde stem-
luidheid (Chiara, 2003). Om efficiënt te foneren is het 
noodzakelijk dat de luchtstroom de glottis passeert met 
een constante druk. Naast het inspiratoir en expiratoir 
ademvolume zijn dus ook de kracht, coördinatie en de 
controle over de ademhalingsspieren belangrijk voor een 
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adequate spraakademhaling (Murdoch, Chenery, Stokes, 
& Hardcastle, 1991). Volgens Hixon beschikt een individu 
over een adequate ademhaling voor spraak als de per-
soon gedurende 5 seconden een constante subglottische 
druk van 5 cm H2O kan genereren (Hixon, Hawley, & 
Wilson, 1982). Verminderde stemgeving en stemluidheid 
beïnvloeden de communicatie van de pmMS. De pmMS 
is minder in staat zijn job te behouden, persoonlijke ge-
sprekken te voeren of om zijn noden uit te drukken (Chi-
ara, 2003). 

Aangezien respiratoire spierzwakte vaak voorkomt bij 
pmMS en belangrijke implicaties heeft voor andere func-
ties (hoestkracht, stemgeving,…) is het aangewezen om 
routinematig onderzoek te doen naar de zwakte van de 
ademhalingsspieren en om vroegtijdig te starten met 
ademhalingstraining en zo complicaties te vermijden, de 
huidige respiratoire mogelijkheden te behouden/verbe-
teren en de functionele oefencapaciteit van de pmMS te 
verbeteren, alsook de kwaliteit van leven (Bosnak-Guclu 
et al., 2012; Koseoglu et al., 2006; Klefbeck & Nedjad, 
2003). De standaard spirometriemetingen zijn normaal 
bij pmMS tot er een verlies is in ademkracht van 50% 
of meer (Smeltzer et al., 1992). Bijgevolg lijkt de stan-
daard longfunctiemeting niet effectief te zijn voor het 
detecteren van verminderde ademhalingskracht. MIP- 
(maximum inspiratory pressure) en MEP-metingen (maxi-
mum expiratory pressure) daarentegen zijn al significant 
verlaagd bij pmMS met een milde vorm van MS en zijn 
wel representatief voor het detecteren van verminderde 
ademhalingswaarden bij pmMS (Fry & Chiara, 2010).

In de literatuur zijn er een aantal studies die het effect 
nagaan van het trainen van de respiratoire spierkracht 
en uithouding bij pmMS. Wisselende resultaten worden 
gevonden. Gosselink et al. (2000) vonden een effect van 
expiratory muscle strength training (EMST) op de in- en 
uitademingskracht bij pmMS in een gevorderd stadium. 
Ook de hoestkracht verbeterde na EMST-training. Uit de 
studie van Chiara, Martin, Davenport en Bolser (2006) 
bleek dat EMST geen effect had op forced vital capacity 
(FVC) en forced expiratoy volume in 1 second (FEV

1
) maar 

dat de MEP en peak expiratory flow (PEF) wel verhoogden. 
Bovendien werd een positief effect gevonden van EMST 
op de hoestkracht bij pmMS met een matige EDSS score 
(expanded disability status scale). De studie van Chiara, 
Martin en Sapienza uit 2007 toonde ook een verbetering 
in MEP aan maar geen verbetering in stemgeving of kwa-
liteit van leven na EMST training. Klefbeck en Hamran 
Nedjad (2003) onderzochten het effect van training van 
inspiratoire spieren. Zij vonden geen significant effect op 

de ademhalingsfunctie en uithouding. MIP en MEP daar-
entegen verbeterden wel. PmMS uit de studie van Smelt-
zer, Lavietes en Cook (1996) vertoonden een hogere MEP 
na training van de uitademingsspieren en rapporteerden 
dat ze in staat waren om dieper in te ademen, minder 
kortademig waren en dat hun stem als luider ervaren 
werd door anderen. Chiara (2003) vond een positief effect 
van pressure treshold strength training van de expiratoire 
spieren. Na krachttraining van de uitademingsspieren 
hadden de pmMS een hogere MEP-, VC- en PEF-waarde. 
Tevens werden significante verschillen aangetoond in 
MFT, stemgeving en luidheid en aantal woorden per mi-
nuut.

In het Nationaal MS-Centrum (NMSC) worden de 
ademhalingsspieren bij pmMS getraind aan de hand 
van IPV. IPV is een techniek die ontwikkeld werd in 1979 
door Dr. F.M. Bird waarbij de luchtwegen van de persoon 
voorzien worden van een continu en gepulseerd gasde-
biet aan de hand van een open ademhalingscircuit, de 
‘Phasitron’. Kleine volumes met hoge druk en laag de-
biet worden omgevormd naar grotere volumes met lage 
druk en hoog debiet. De doelen van IPV zijn het mobili-
seren van secreties, het rekruteren van longblaasjes, het 
verbeteren van de gasuitwisseling en het voorkomen van 
infecties. IPV is zowel aangewezen voor de behandeling 
van obstructieve (bij obstructief longlijden zijn de kleine 
luchtwegen gedeeltelijk versperd door een pathologi-
sche aandoening, bijvoorbeeld bij astma en COPD) als 
restrictieve longaandoeningen waarbij het totale longvo-
lume gedaald is (Ganty, Nota, Lafortune, Vandevijver, & 
Vanlievendael, 2002). 

Er werden maar 2 studies gevonden over het effect van 
IPV-behandeling bij pmMS. In 2003 deden Van Nuffelen, 
De Bodt en Ganty reeds een kleinschalig onderzoek naar 
het effect van ademhalingstherapie op verstaanbaar-
heid bij dysartriepatiënten en naar een mogelijk verband 
tussen spraakverstaanbaarheid en bepaalde respira-
toire en akoestische parameters. Zij vonden argumen-
ten voor een positief effect van ademhalingstherapie op 
de spraakverstaanbaarheid bij dysartrische pmMS. Er 
werd echter geen verband gevonden tussen verbeterde 
spraakverstaanbaarheid en verbeterde respiratoire (VC, 
MFT) en akoestische parameters (luidheid). In 2007 voer-
den Van Craenenbroeck, Desmet en Vanlievendael een 
kort onderzoek naar het effect van IPV op de spraakver-
staanbaarheid bij pmMS. De proefgroep was echter te 
klein om significante effecten aan te tonen. Daarom werd 
dit onderzoek in de huidige studie herhaald met een uit-
gebreidere populatie en met kleine aanpassingen. Het 
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doel van deze studie was om het effect na te gaan van 
IPV op de ademhaling, stemgeving en spraakverstaan-
baarheid bij pmMS. Twee groepen werden vergeleken: 
groep A (proefgroep) en groep B (controlegroep). Er werd 
uitgegaan van volgende onderzoeksvragen: 
1. Heeft IPV een positief effect op de ademhalingswaar-

den (VC, FVC, FEV
1
, PEF, MVV, MIP en MEP)?

2. Heeft IPV een positief effect op de stem (stemkwaliteit, 
stemvermoeidheid, intensiteit, MFT)?

3. Heeft IPV een positief effect op spraakverstaanbaar-
heid?

4. Is er een positieve correlatie tussen stemgeving en 
spraakverstaanbaarheid?

5. Is er een negatieve correlatie tussen ademkracht, 
hoestkracht en het wegwerken van slijmen?

6. Is er een positieve correlatie tussen stemgeving en 
kwaliteit van leven?

7. Is er een positief effect van IPV op kwaliteit van leven?

methodologie
Proefpersonen
De personen die in aanmerking kwamen voor het onder-
zoek hadden allen de diagnose MS. Zij moesten beschik-
ken over voldoende lipsluiting en voldoende cognitieve 
mogelijkheden om de longfunctiemeting op een betrouw-
bare manier af te leggen. Dit werd tijdens de testafname 
klinisch geobserveerd en beoordeeld. Tevens moesten de 
pmMS een score hebben op de MMSE (Mini Mental State 
Examination) hoger dan 26/30 (een score van < 26 is over 
het algemeen een geaccepteerde cut off die wijst op de 
aanwezigheid van cognitieve stoornissen) (Kukull et al., 
1994). Hun moedertaal was Nederlands. Ze hadden de 
voorbije 3 maanden geen IPV gehad. Deelnemers werden 
geselecteerd op basis van hun longfunctiemeting (VC-
waarde en PEF-waarde) of MIP- en MEP-waarde waar-
bij een cut off score gehanteerd werd van 80% (+/- 2SD 
lager dan de normaalwaarde). Deze norm wordt in het 
Nationaal MS-Centrum (NMSC) reeds jaren gehanteerd. 

PmMS die binnen de normwaarden scoorden maar die 
een significante daling van minstens 10% vertoonden op 
hun longfunctiemeting in vergelijking met voorgaande 
testresultaten, werden ook opgenomen in de studie. 
Wat groep B betreft, werden personen geselecteerd op 
basis van hun voorgaande longfunctiemetingen waarbij 
tevens een cut off gehanteerd werd van 80% en waarbij 
de ademhalingswaarden gedurende twee opeenvolgende 
testen (+/- 1 jaar) stabiel gebleven waren (geen signifi-
cant verschil van 10% of meer). De deelnemers waren 
niet gekend met astma. Ze kregen tijdens de studie geen 
stem- of articulatietherapie. Ze hadden de jongste 2 we-
ken geen infectie gehad van de bovenste luchtwegen en 
de laatste 6 weken geen infectie gehad van de onderste 
luchtwegen. Ze hadden geen MS-opflakkering gehad de 
voorbije drie maanden. Er waren geen visuele problemen 
die het lezen konden beïnvloeden.

Op basis van de vooropgestelde selectiecriteria werden 
29 pmMS weerhouden die in het NMSC onderzocht wer-
den tussen december 2012 en april 2013 (zie tabel 1). 
Groep A (proefgroep) bestond uit 16 pmMS (7 mannen en 
9 vrouwen) die tijdelijk opgenomen waren in het NMSC 
voor multidisciplinaire revalidatie. De leeftijd schommel-
de tussen 26 en 74 jaar met een gemiddelde leeftijd van 
53 jaar. Vijf pmMS bevonden zich in de relapsing remitting 
fase, 5 pmMS bevonden zich in de secundair progressie-
ve fase van de ziekte en 6 hadden een primair progres-
sieve vorm van MS. De EDSS-score (Expanded Disability 
Status Scale) werd bepaald door de neuroloog. De EDSS-
schaal meet de graad van invaliditeit door neurologische 
aantasting bij pmMS. De EDSS-schaal werkt met sco-
res tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, hoe ernstiger 
de functionele beperkingen (http://ms-gateway.be). Vier 
personen uit groep A hadden een EDSS-score tussen 
4,5 - 6 en 12 personen hadden een score tussen 6,5 - 8. 
Groep B bestond uit 13 personen (9 mannen en 4 vrou-
wen) die wekelijks op ambulante basis naar het centrum 

Tabel 1. Gegevens van de proefpersonen (RR, relapsing remitting; SP, secundair progressief; PP primair progressief; RP relap-

sing progressief).

Groep (n=29) geslacht Leeftijdsbereik (jaar) Type MS EDSS

Proefgroep 

(groep A) 

(n=16)

7 mannen

9 vrouwen

26 - 74 5 RR

5 SP

6 PP

4 EDDS 4.5 - 6

12 EDSS 6.5 - 8

Controlegroep

(groep B)

(n=13)

9 mannen

4 vrouwen

42 - 78 1 RR

6 SP

5 PP 

1 RP

9 EDSS 6.5 - 8

4 EDSS > 8
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kwamen voor multidisciplinaire revalidatie. Deze perso-
nen werden opgenomen in de controlegroep en kregen 
reeds een jaar of langer wekelijks één IPV-behandeling 
van 20 minuten. De leeftijd van groep B schommelde tus-
sen 42 en 78 jaar met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar. 
Eén pmMS bevond zich in de relapsing remitting fase, 6 
pmMS bevonden zich in de secundair progressieve fase 
van de ziekte, 5 hadden een primair progressieve vorm 
van MS en 1 pmMS had een atypische vorm van MS (re-
lapsing progressief). 9 personen hadden een EDSS-score 
tussen 6,5 - 8 en 4 personen hadden een EDSS-score ho-
ger dan 8.

Procedure 
Alle deelnemers werden vooraf grondig geïnformeerd 
over het onderzoek en ondertekenden een ‘geïnfor-
meerde goedkeuring’. De personen kregen ook nog een 
schriftelijke brochure mee waar alle informatie over het 
onderzoek nog eens kort in beschreven stond. Het on-
derzoek werd goedgekeurd door het ethisch comité van 
het NMSC (zie bijlage 1). Groep A kreeg 5 dagen per week 
een IPV-behandeling van 20 minuten. Dit gedurende een 
periode van 3 of 4 weken, afhankelijk van de opname-
duur. Daarnaast kregen zij ook intensieve revalidatie be-
staande uit onder andere kinesitherapie, fitness en ergo-
therapie waar gewerkt werd aan de algemene conditie 
van de pmMS en krachtstoename van alle spieren. De 
behandeling van de ademhalingsspieren vergt namelijk 
een multidisciplinaire aanpak. Elke behandeling die de 
conditie van de patiënt kan wijzigen, kan een impact heb-
ben op de longfunctie. Zo kunnen rolstoelaanpassingen 
en positionering in de rolstoel van belang zijn. Ook het 
mobiliseren van de borst- en armspieren tijdens de kine-
sitherapie en ergotherapie kunnen een impact hebben. 
Groep B kreeg wekelijks één IPV-behandeling van 20 mi-
nuten. Deze groep verschilde niet enkel van groep A op 
vlak van IPV-behandeling maar kreeg ook maar 1 maal 
per week multidisciplinaire revalidatie. Er werd toch ge-
kozen om een soort controlegroep in te schakelen om 
variabiliteit in resultaten na te gaan en onze resultaten 
op die manier betrouwbaarder te maken aangezien er 
bij MS verscheidene buitenexperimentele factoren (zoals 
vermoeidheid of een leereffect bij de testuitvoering) een 
invloed kunnen uitoefenen op de resultaten. 

Alle deelnemers uit groep A werden gezien gedurende 
twee onderzoeksmomenten: één voor de training (bij op-
name) en 3 of 4 weken later bij ontslag. Ook personen 
die langer gehospitaliseerd bleven, werden toch getest 
na 4 weken intensieve revalidatie. Personen uit groep B 
werden ook 2 maal getest met een tussenperiode van 4 

weken. De volledige testprocedure nam maximum 1 uur 
in beslag en werd volgens een vast patroon doorlopen 
door dezelfde logopediste. Een overzicht van de afgeno-
men testen is opgenomen in bijlage (zie bijlage 1 – 5). 
Personen werden zowel het eerste testmoment als het 
laatste testmoment op hetzelfde tijdstip van de dag ge-
test. Er werd gezorgd dat zij voor de testing geen zware 
fysieke inspanning gedaan hadden. Dit om invloeden 
door omgevingsfactoren en vermoeidheid op de resulta-
ten zo veel mogelijk te vermijden. De mate waarin proef-
personen zelf aangaven vermoeid te zijn, werd nagegaan 
aan de hand van een Visueel Analoge Schaal (VAS). Dit is 
een psychometrisch meetinstrument bestaande uit een 
rechte lijn met aan beide uitersten twee tegenovergestel-
de beweringen. Aan de linkerzijde staat de uitspraak “he-
lemaal niet vermoeid” en aan de rechterzijde “extreem 
vermoeid”. De respondent werd gevraagd om een punt 
op de rechte lijn te kiezen gaande van 0 tot 10 dat over-
eenkwam met zijn beleving betreffende vermoeidheid op 
dat moment. Telkens werd gestart met het meten van de 
ademhalingswaarden. Vervolgens werden de spraakver-
staanbaarheidstaken afgenomen en werden de stem-
parameters gemeten. Aan het einde van het onderzoek 
werd nog een vragenlijst (VHI-10, zie bijlage 5) afgeno-
men om na te gaan of de stemstoornis een invloed had 
op de kwaliteit van leven. 

Ademhaling
Voor het bepalen van de ademhalingswaarden werd een 
spirometrie afgenomen met de vitalograaf (model: Spi-
ro’Air van Medisoft). VC, FVC, FEV

1
, PEF, maximale vrij-

willige ventilatie (MVV), MIP en MEP werden gemeten 
(zie bijlage 2). Alle gemeten parameters werden steeds 
vergeleken met de normaalwaarden voor die persoon, 
gebaseerd op de ERS (European Respiratory Society) refe-
rentiewaarden. De percentages van de metingen werden 
opgenomen in onze analyse. De proefpersoon kreeg in 
eerste instantie een volledige uitleg over wat de test in-
hield. Er werd benadrukt dat een maximale medewerking 
cruciaal was om een representatief resultaat te bekomen. 
Elke test werd afgenomen terwijl de pmMS rechtop zat. 
De neus werd afgesloten met een neusknijper om lucht-
lekken te voorkomen. De pmMS blies via een mondstuk 
waarbij de lippen goed rondom het mondstuk sloten. De 
pmMS werd sterk verbaal aangemoedigd om het beste 
van zichzelf te geven. Om de betrouwbaarheid van de 
metingen te vergroten, werden de manoeuvres meerdere 
keren herhaald tot drie aanvaardbare en vergelijkbare 
metingen werden verkregen (met uitzondering van de 
MVV-meting die maar 1 maal werd afgenomen wegens 
het grote vermoeidheidseffect bij deze test). We spreken 
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van een vergelijkbare meting als de persoon zijn uiterste 
best heeft gedaan en het verschil tussen de onderlinge 
manoeuvres niet meer bedraagt dan 10% (Schuermans 
& Vincken, 2005). Het best reproduceerbare resultaat 
werd weerhouden. Er werd een interval voorzien van 
minstens 1 minuut tussen de verschillende pogingen om 
korte termijn vermoeidheid van de ademhalingsspieren 
te vermijden. Ook de maximale fonatietijd (MFT) (in se-
conden) werd gemeten op een comfortabele toonhoogte 
van de stem. De patiënt werd geïnstrueerd zo diep moge-
lijk in te ademen en /a/ zo lang mogelijk aan te houden. 
MFT werd drie maal gemeten en de langste waarde werd 
eruit gefilterd.

De ‘Pulmonary Dysfunction Index’ (PDI) van Smeltzer, 
Lavietes, Troiano en Cook (1989) (zie bijlage 3) werd op-
genomen in de studie aangezien uit de literatuur blijkt 
dat de PDI doeltreffend is voor een vroege detectie van 
MS-geïnduceerde expiratoire zwakte (Mutluay, Gürses, 
& Saip, 2005). Het is een test die minder dan 1 minuut 
in beslag neemt en al zwakte aantoont bij pmMS die nog 
maar weinig aangetast zijn door MS. Om de PDI te be-
palen werden de hoestkracht en de mogelijkheid van de 
persoon om op 1 uitademing te tellen, beoordeeld door 
de therapeut. De klachten van de pmMS betreffende een 
zwakkere hoestkracht en toegenomen moeite om secre-
ties te verwijderen werden bevraagd. De score op de PDI 
ligt tussen 4 en 11, waarbij een hogere score correleert 
met toenemende respiratoire moeilijkheden (Smeltzer et 
al. 1989; Bosnak-Guclu et al., 2012; Mutluay et al., 2005).

Spraakverstaanbaarheid
Spraakverstaanbaarheid verwijst naar hoe goed een luis-
teraar het akoestisch signaal van een spreker kan begrij-
pen zonder enige contextinformatie of gebruik te maken 
van gebaren of liplezen (Hustad, 2008). Spraakverstaan-
baarheid is afhankelijk van akoestische componenten als 
articulatie, prosodie, stemluidheid, stemkwaliteit en re-
sonantie (Kent, Weismer, Kent & Rosenbeck, 1989). Een 
verminderde spraakverstaanbaarheid kan een belangrij-
ke impact hebben op de communicatieve mogelijkheden 
en kan een beperking geven in sociale participatie met 
als gevolg een verminderde levenskwaliteit. 

De spraakverstaanbaarheid werd beoordeeld aan de 
hand van het NSVO en het NSVO-Z (Nederlands Spraak-
verstaanbaarheidsonderzoek op woord- en zinsniveau 
van Martens, Van Nuffelen en De Bodt, 2006, 2010). Bei-
de instrumenten maken het mogelijk om de spraakver-
staanbaarheid op een gestandaardiseerde, genormeerde 
en betrouwbare manier te onderzoeken. Het NSVO meet 

de spraakverstaanbaarheid op foneemniveau en bestaat 
uit drie lijsten waarin zowel nonsenswoorden als be-
staande woorden opgenomen zijn. Het NSVO-Z meet de 
spraakverstaanbaarheid op zinsniveau en bestaat uit 18 
nonsenszinnen die variëren qua zinslengte en syntacti-
sche structuur. Door het gebruik van nonsenswoorden en 
nonsenszinnen meten de testen beter wat ze pretende-
ren te meten namelijk de spraakverstaanbaarheid. Beide 
testen starten met een aantal oefenitems. In beide testen 
werden de woorden/zinnen at random geselecteerd. Het 
percentage correct geïdentificeerde klanken/woorden 
werd berekend. De spraakverstaanbaarheidspercenta-
ges werden opgenomen in onze analyse. De afnametijd 
voor beide testen samen bedroeg minder dan 15 minu-
ten. Aan de patiënt werd gevraagd om de woorden en zin-
nen zo natuurlijk mogelijk en zonder te overarticuleren 
luidop te lezen op een comfortabele toonhoogte en met 
een comfortabel stemvolume. De spraakstalen werden 
opgenomen met een IC-recorder (model: ICD-UX523F 
van Sony) in een rustige omgeving. De microfoon werd 
op een afstand van 20 cm van de mond van de patiënt 
geplaatst. De spraakstalen werden later overgezet op 
een computer en daarna aan de luisteraars aangeboden 
in een stille omgeving. Deze spraakstalen werden blind 
beoordeeld door drie logopedisten die vertrouwd waren 
met dysartriepatiënten en met pmMS. In tweede instan-
tie werden de spraakstalen ook blind beoordeeld door 
drie luisteraars die niet vertrouwd waren met pmMS of 
dysartriepatiënten. De luisteraars kregen de spraaksta-
len van elke patiënt te horen in willekeurige volgorde.

Stemanalyse
Voor de akoestische metingen werd elke pmMS gepo-
sitioneerd voor een microfoon, waarbij de microfoon op  
20 cm afstand van de lippen van de pmMS werd geplaatst. 
De persoon werd gevraagd een langgerekte /a/-klank te 
produceren gedurende 5 seconden op een zo comforta-
bel mogelijke manier. De proefleider gaf met de hand de  
5 seconden aan, zodat de pmMS zijn ademhaling kon re-
gelen. Uit de 5 seconden werd een stuk van 3 seconden 
geknipt om de analyse op te doen. De fonatieopdracht 
werd telkens eerst 1 maal gedemonstreerd door de 
proefleider. De taak werd 3 maal herhaald door de pmMS. 
De akoestische parameters werden bepaald aan de hand 
van het Computerized Speech Lab (CSL model: 4150B, 
Kay Pentax) waarbij het gemiddelde van de 3 pogingen 
genomen werd. De fundamentele frequentie (F

0
), shim-

mer, jitter, noise-harmonic ratio (NHR), en voice turbu-
lence index (VTI) werden gebruikt in de verwerking van 
de gegevens. Om het maximaal fonatievolume (MFV) te 
bepalen werd een fonetogram afgenomen met het Mul-
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tidimensional Voice Program (MDVP advanced, CSL). De 
procedure werd uitgelegd aan de pmMS. De proefleider 
gaf enkele voorbeelden van toonhoogtevariaties om de 
pmMS vertrouwd te maken met de opdracht. De klinker 
/a/ diende minstens gedurende 2 seconden te worden 
aangehouden. Na enkele opwarmingsoefeningen werd 
de pmMS gevraagd zo luid mogelijk een /a/ te produce-
ren. Vanuit deze toonhoogte werd eerst naar de lagere 
en nadien naar de hogere tonen gegleden. Voor elke toon 
werd de maximale luidheid bepaald. De luidste toon werd 
opgenomen in de analyse.

Uit elk testmoment werden de twee oefenzinnen uit de 
NSVO-Z-taak telkens 2 maal aangeboden aan de logo-
pedisten (dus 4 zinnen in totaal). Aan de patiënt werd 
tijdens de afname van het NSVO-Z namelijk gevraagd 
te starten en te eindigen met de 2 oefenitems. De logo-
pedisten werd gevraagd om de stem te beoordelen via 
de GRBASI om enerzijds na te gaan of er een vermoeid-
heidseffect optrad en anderzijds of IPV een positief effect 
had op stemkwaliteit. GRBASI is een subjectieve schaal 
waarmee de onderzoeker de stemkwaliteit van de per-
soon beoordeelt op zes parameters aan de hand van een 
4-puntenschaal (zie bijlage 4) (Heylen, De Bodt, Mertens, 
& Van De Heyning, 2006).

Als laatste werd de verkorte versie van de Voice Handicap 
Index (VHI-10 van Rosen, Lee, Osborne, Zullo, & Murry, 
2004) bij het eerste en laatste testmoment afgenomen 
om na te gaan of de stemstoornis een invloed had op de 
QOL van de pmMS en of de pmMS een verbeterde QOL 
rapporteerde na de IPV-training. De VHI-10 is een instru-
ment bestaande uit 10 uitspraken waarmee in kaart wordt 
gebracht in welke mate de persoon zijn of haar stem als 
een handicap in het dagelijks leven ervaart. De persoon 
moet aangeven in hoeverre de uitspraak op hem/haar van 
toepassing is door een antwoord aan te kruisen op een 
5-puntenschaal (0 - 4). Op basis hiervan kan een totaal-
score worden berekend van 0 - 40. Een lage score (lager 
dan 20) betekent dat iemand zijn stemprobleem niet of 
nauwelijks als een handicap ervaart. Een hoge score be-
tekent dat iemand in zijn/haar dagelijks leven veel proble-
men ondervindt door zijn/haar stemprobleem (zie bijlage 
5) (Rosen et al., 2004).

Therapie
Alle personen die opgenomen werden in de studie kregen 
IPV. Alle personen uit groep A kregen tijdens de logope-
dische therapie 5 maal per week IPV-training gedurende 
3 of 4 weken. Alle personen uit groep B kregen wekelijks 
1 maal IPV. Elke sessie duurde 20 minuten waarbij de 

pmMS via een masker eerst 3 minuten pulsen aan een 
hoge frequentie (250 tot 400 cycli per minuut) kreeg toe-
gediend en daarna 17 minuten pulsen aan een lage fre-
quentie (75 à 150 cycli per minuut). De druk (1.1 - 1.4 bar) 
werd aangepast zodat het voor elke pmMS comfortabel 
was, maar er toch een zo groot mogelijke expansie was 
van de thorax. De sessies werden gegeven door logope-
disten die vertrouwd waren met IPV. Er werd bijgehouden 
of pmMS therapietrouw waren. Indien de pmMS uit groep 
A door omstandigheden 5 sessies of meer niet zouden 
komen opdagen, werden zij niet in de studie opgenomen 
Dit was echter niet het geval.

Resultaten
Statistische analyse
De resultaten van alle pmMS uit deze studie werden ver-
zameld in een Excell-database voor verdere verwerking 
en grafische voorstelling. Vervolgens werden de resulta-
ten onderworpen aan een statistische analyse met SPSS 
19 (Statistical Package for the Social Sciences). Een t-toets 
werd gebruikt om na te gaan of er een significant ver-
schil was tussen de gemiddelden van groep A en groep 
B. De Pearson correlatiecoëfficiënt werd berekend om 
correlaties na te gaan tussen de verschillende parame-
ters. Het significantieniveau werd op p < 0.05 vastgelegd. 
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd berekend voor 
de spraakverstaanbaarheidstaken en de GRBASI-schaal. 
Een Intraclass correlation (ICC) van 0.80 of meer werd 
aanvaard als een goede betrouwbaarheid, een ICC van 
0.60 of meer als een matige betrouwbaarheid.

Ademhaling
Bij aanvang van het onderzoek was bij alle pmMS uit 
groep A de MEP-waarde significant verlaagd en bij 86% 
was MIP significant verlaagd. Terwijl slechts bij 25% VC 
en bij 31% FEV

1
 en FVC significant verlaagd waren. PEF 

daarentegen was reeds bij 63% van de pmMS uit groep 
A verminderd in vergelijking met de predictieve normale 
waarden. De ademhalingswaarden waren bij de meeste 
pmMS uit groep B reeds significant verlaagd (<80%) met 
uitzondering van de VC (slechts voor 31% van de pmMS 
uit deze groep verlaagd). Het verschil in ademhalings-
waarden werd vergeleken tussen de twee groepen via 
een ANOVA (analysis of variance). De ademhalingswaar-
den van groep A waren significant vooruitgegaan na in-
tensieve IPV behandeling in vergelijking met groep B. De 
gemiddelde waarden van de verschillende ademhalings-
parameters per groep worden weergegeven in figuur 1 
waarbij voor elke groep de pre- en postmeting vergeleken 
wordt. Zowel VC (F(1,29) = 10,11; p=0,004), FVC(F(1,29) = 
12,94%; p = 0,001), FEV

1
 (F (1,29) = 8,56; p = 0,007), PEF 
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(F (1,29) = 11,00; p = 0,003) als MEP (F (1,29) = 8,31; p = 
0,008) verbeterden significant bij pmMS uit groep A na 4 
weken intensieve IPV-training in vergelijking met groep 
B. MIP en MVV verbeterden niet significant na IPV. Twee 
personen konden geen goed MIP-manoeuvre uitvoeren. 
Zowel bij groep A als groep B was MVV niet betrouwbaar 
(onvoldoende reproduceerbare waardes). EDSS-score en 
type MS bleken geen effect te hebben op de verbetering 
van de ademhalingswaarden. 

PDI
Bij 69% van de pmMS uit groep A daalde de PDI-score na 
intensieve IPV-behandeling (t = 3.296, p = 0.004). Er werd 
echter geen significant effect gevonden tussen adem-
kracht en een lagere PDI-score. Volgende onderdelen van 
de PDI verschilden significant bij opname versus ontslag 
bij groep A: 44% had minder last van slijmen bij ontslag (t 

= 2.559, p = 0.016), 25% rapporteerde een betere hoest-
kracht (p = 0,057) en de helft van de pmMS kon gemiddeld 
4 tot 5 tellen langer tellen op 1 uitademing (t = -2.254, p = 
0.033). Bij groep B daarentegen bleef de PDI-score bij 92% 
van de pmMS hetzelfde voor en na de testing. 

Spraakverstaanbaarheid en stem
Zowel de stemparameters (jitter, shimmer, NHR en VTI) 
als de spraakverstaanbaarheidstaken (NSVO en NSVO-
Z) kenden geen significante vooruitgang na behandeling. 
Personen uit groep A haalden bij ontslag wel een MFT 
die gemiddeld met 2 seconden gestegen was. De per-
sonen uit groep B bleven stabiel (t = -2.385, p = 0.024). 
MFV kende geen significant verschil. De interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid van de GRBASI-schaal was lager 
dan 0.059. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 
spraakverstaanbaarheidstaken was matig (zie tabel 2). 

Figuur 1. Gemiddelde ademhalingswaarden van de verschillende parameters voor en na IPV- behandeling voor groep A en groep B.
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Tabel 2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de interne, externe en alle beoordelaars samen voor de NSVO- en NSVOZ-

taken. Significantie: p = 0.000.

Beoordelaars ICC NSVO pre ICC NSVO post ICC NSVO-Z pre ICC NSVO-Z post

Intern 0.716 0.769 0.655 0.870

Extern 0.664 0.680 0.643 0.776

Allen 0.668 0.717 0.624 0.798
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Kwaliteit van leven
Ook de VHI kende geen significant verschil tussen groep 
A en groep B. Er werd geen correlatie gevonden tussen 
stemgeving of ademhalingswaarden en kwaliteit van le-
ven aan de hand van de VHI. 

Discussie
Onderzoeksvragen
Er werden verscheidene onderzoeksvragen vooropge-
steld over het effect van IPV bij pmMS. 

1.  Heeft IPV een positief effect op de ademhalingswaar-
den (VC, FVC, FEV

1
, PEF, MVV, MIP en MEP)?

Bij aanvang van het onderzoek was bij alle pmMS uit 
groep A de MEP-waarde significant verlaagd en bij 86% 
was MIP significant verlaagd, terwijl slechts bij 25% de 
VC en bij 31% FEV

1
 en FVC verlaagd waren. Dit komt 

overeen met de studie van Smeltzer uit 1992 waarin ver-
meld werd dat MIP- en MEP-metingen veel gevoeliger 
zijn dan de standaard longfunctiemetingen en met de 
resultaten van Chiara (2010) waarbij MIP en MEP signi-
ficant verminderd waren bij pmMS met een milde vorm 
van MS. PEF daarentegen was in onze studie ook reeds 
bij 63% van de pmMS uit de proefgroep verminderd in 
vergelijking met de predictieve normale waarden. Een 
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de 
studie van Smeltzer (1992) en in de studie van Chiara 
(2010) de pmMS een lagere EDSS-score hadden en nog 
mobieler waren en dat de kracht van de uitademings-
spieren nog niet in dergelijke mate verminderd was. In 
onze studie daarentegen gaat het om personen met een 
EDSS van 5,5 of meer. Via een ANOVA bleek dat groep A 
significant betere ademhalingswaarden haalde in ver-
gelijking met groep B na een intensieve IPV-behande-
ling. Personen uit groep A gaven spontaan aan dat ze 
het gevoel hadden terug dieper te kunnen inademen. 
Ook personen uit de studie van Smeltzer et al. (1996) 
gaven aan in staat te zijn terug dieper te kunnen inade-
men. Bij groep A merken we bij 50% van de pmMS een 
duidelijke toename van het tellen op 1 uitademing met 
4 tot 5 tellen. Voor groep B blijven deze waarden stabiel. 
Slechts bij 3 pmMS uit groep A zien we een afname van 
1 tel. Er werd echter geen correlatie gevonden tussen 
tellen op 1 uitademing en ademhalingswaarden. Een 
mogelijke verklaring is dat onze power niet sterk ge-
noeg is wegens een te kleine groep. Voor de berekening 
van een significant verschil wat betreft tellen werd de 
hele groep (A en B) genomen. Om de correlatie na te 
gaan werd enkel groep A genomen.

2.  Heeft IPV een positief effect op de stem (stemkwaliteit, 
stemvermoeidheid, intensiteit, MFT)?

Stemgeving werd beoordeeld via analyse van een aange-
houden /a/ met CSL. Over het algemeen zijn de resulta-
ten van de akoestische parameters (jitter, shimmer, NHR 
en VTI) divergent. Groep A doet het niet beduidend beter 
dan groep B. Ongeveer 60% van de pmMS had een dys-
fonie gekenmerkt door een hogere jitter en shimmer. Dit 
werd ook bevestigd in de studie van Feijo et al. (2004). Er 
werd geen significant effect gevonden van ademhaling op 
stem in onze studie. Deze resultaten komen overeen met 
de studie van Chiara, Martin en Sapienza uit 2007 waarbij 
er ook geen verbetering in stemgeving werd gevonden 
na EMST-training. De studie van Chiara in 2003 toonde 
daarentegen wel significante verschillen aan in MFT, 
stemgeving en luidheid na krachttraining van de uitade-
mingsspieren. Groep A uit deze studie haalde bij ontslag 
wel een MFT die gemiddeld met 2 seconden gestegen 
was, maar er werd geen significant effect gevonden tus-
sen ademhaling en MFT. Een mogelijke verklaring waar-
om er geen stijging was in MFV kan zijn dat onze pmMS 
reeds voldoende luid konden roepen of dat er toch enige 
schroom was bij de pmMS om het maximale van zich-
zelf te geven. De ademhalingswaarden waren bij groep 
A slechts licht verminderd. Er was dus nog wel een ade-
quate spraakademhaling. Vermoedelijk werd hierdoor 
geen verband gevonden  tussen ademhalingswaarden en 
stemparameters. 

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te kennen van 
de GRBASI-schaal werden de 3 externe en de 3 interne 
beoordelaars onderling met elkaar vergeleken en dit 
voor de vier perceptuele parameters. De interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid van de GRBASI schaal was lager 
dan 0.059 en werd daarom niet verder opgenomen in 
onze analyse. 

3.  Heeft IPV een positief effect op spraakverstaanbaar-
heid?

Spraakverstaanbaarheid werd gemeten aan de hand van 
het NSVO en het NSVO-Z. Er werd geen effect gevonden 
van IPV op spraakverstaanbaarheid in onze studie. Dit 
zou te maken kunnen hebben met het feit dat onze deel-
nemers bij de start van het onderzoek geen grote afwij-
king op de spraakverstaanbaarheidstaken vertoonden. 
Onze pmMS hadden daarenboven ook nog relatief goede 
ademhalingswaarden waardoor er nog sprake was van 
een adequate spraakademhaling. Ook in het onderzoek 
van Van Nuffelen, De Bodt en Ganty in 2003 en het onder-
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zoek van Van Craenenbroeck, Desmet en Vanlievendael 
in 2007 werd geen effect gevonden van ademhalings-
therapie op spraakverstaanbaarheid. De interbeoorde-
laarsbetrouwbaarheid voor de NSVO- en NSVO-Z-taken 
werd berekend (zie tabel 2). De ICC was matig maar we 
zien wel dat de ICC bij de interne beoordelaars hoger ligt 
dan bij de externe beoordelaars. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor kan zijn dat de interne beoordelaars meer 
vertrouwd zijn met dysartriepatiënten en dus een meer 
geoefend oor hebben.

4.  Is er een positieve correlatie tussen stemgeving en 
spraakverstaanbaarheid?

We gaan ervan uit dat als de stemparameters verbeteren 
dit ook een positief effect zou hebben op de spraakver-
staanbaarheid. De stemparameters en de scores op de 
spraakverstaanbaarheid verschilden niet significant tus-
sen de twee groepen voor en na ontslag. Er werd ook 
geen correlatie gevonden tussen stem en spraakver-
staanbaarheid.

5.  Is er een negatieve correlatie tussen ademkracht, 
hoestkracht en het wegwerken van slijmen?

Bij 69% van de pmMS uit groep A daalde de PDI-score 
significant na intensieve IPV-behandeling (p = 0.004). 
Deze resultaten suggereren een positief effect van IPV 
betreffende de vijfde hypothese. Er werd echter geen sig-
nificant effect gevonden tussen verbeterde ademkracht 
en een lagere PDI-score. Volgende onderdelen van de PDI 
verbeterden: 44% uit groep A had minder last van slijmen 
(p = 0,019). 25% rapporteerde een betere hoestkracht (p = 
0,057). 50 % kon langer tellen op 1 uitademing (p = 0,004). 
De PDI-score bleef bij 92% van groep B hetzelfde voor 
en na de testing. Aangezien groep B steeds dezelfde PDI 
haalde voor en na training, blijkt deze test toch in enige 
mate betrouwbaar te zijn. PmMS uit groep A scoorden 
effectief lager en dus beter op de PDI na IPV. Een mo-
gelijke verklaring waarom er wel significante verschillen 
gevonden werden bij PDI-score, verwerking van slijmen 
en tellen op 1 uitademing, maar er geen significante cor-
relatie gevonden werd met de ademhalingswaarden, kan 
te verklaren zijn doordat de power voor dit laatste niet 
sterk genoeg was wegens het te kleine aantal (n=16). 

6.  Is er een positieve correlatie tussen stemgeving en 
kwaliteit van leven?

Dit werd nagegaan aan de hand van de verkorte versie van 
de VHI. De subjectieve perceptie betreffende de stem gaf 

geen verschil in de twee groepen na training. Ook deze 
vraag werd dus niet bevestigd in ons onderzoek. Dit is in 
overeenstemming met de resultaten van Chiara, Martin 
en Sapienza uit 2007, waarbij er ook geen verbetering in 
kwaliteit van leven werd gevonden na EMST-training.

7.  Is er een positief effect van IPV op kwaliteit van leven?

Net zoals bij de vorige vraag werd er geen significant ver-
band gevonden tussen verbeterde ademhalingswaarden 
en een lagere score op de VHI. 

Beperkingen van het huidig onderzoek 
Het onderzoek laat niet toe om buitenexperimentele fac-
toren uit te sluiten. Zo kan er sprake zijn van meer ver-
moeidheid na een intensieve revalidatie van een aantal 
weken. De heterogeniteit binnen de MS-populatie en de 
hoge variabiliteit in uitvoering doorheen de tijd bij pmMS 
vormen een beperking bij sommige statistische analyses. 
Sommige metingen zijn afhankelijk van de inspanning en 
de motivatie van de pmMS. Ondanks het feit dat getracht 
werd de invloed van vermoeidheid zo veel mogelijk uit te 
sluiten, blijft dit een belangrijk symptoom van de ziekte 
MS dat niet helemaal te controleren valt. Onze proefgroep 
was klein (n=16). Het was niet gemakkelijk om voldoende 
pmMS te vinden die in aanmerking kwamen voor de studie 
op zo’n korte termijn. Twee pmMS haakten af tijdens de 
studie. De ademhalingswaarden waren bij groep A slechts 
licht verminderd. Spraakademhaling was dus nog ade-
quaat. Vermoedelijk werd hierdoor geen verband gevon-
den   tussen ademhalingswaarden en stemparameters. 
Onze proefgroep werd op voorhand ook niet geselecteerd 
op basis van aan- of afwezigheid van een spraakstoornis 
of op basis van de ernst van de dysartrie.

Onze deelnemers vertoonden geen grote afwijking op de 
spraakverstaanbaarheidstaken. Misschien is er een dui-
delijker effect op spraakverstaanbaarheid bij personen 
met een meer gestoord basisniveau maar het is moei-
lijker te verantwoorden om personen met een ernstige 
dysartrie articulatietherapie te ontzeggen. Dit zijn mo-
gelijke verklaringen waarom er geen significante verbe-
tering in stemgeving of spraakverstaanbaarheid gevon-
den werd. Daarnaast kunnen pmMS per dag een aantal 
paroxysmale dysartrische aanvallen vertonen waarbij er 
dan sprake kan zijn van inadequate spraak gedurende 
een korte periode (Murdoch, 2000). Als laatste argument 
halen we aan dat spraakverstaanbaarheid pas in derde 
instantie beïnvloed wordt door stem, na invloed van ar-
ticulatie en prosodie (De Bodt, Hernandez-Diaz Huici, & 
Van De Heyning, 2002). 
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De ademhalingswaarden verbeterden significant in onze 
studie. Het zou interessant zijn om een follow-up meting 
te doen om te kijken of de verbetering in ademhalings-
waarden ook blijft na training. Een groter aantal proef-
personen is echter nodig om na te gaan of IPV een invloed 
kan hebben op de stemgeving en spraakverstaanbaar-
heid waarbij pmMS een lager basisniveau zouden moe-
ten halen op de spraakverstaanbaarheidstaken om een 
effect te kunnen nagaan. De resultaten van deze studie 
mogen niet veralgemeend worden naar alle pmMS aan-
gezien de personen uit deze studie een EDSS hadden van 
5,5 of meer. 

Conclusie
De opzet van ons onderzoek was om het effect na te gaan 
van IPV op de ademhalingswaarden, de stemgeving en de 
spraakverstaanbaarheid bij pmMS. Groep A bestond uit 
16 pmMS met verminderde ademhalingswaarden. Boven-
staande gegevens tonen een significant positief effect van 
IPV op de ademhalingswaarden bij pmMS. Tevens sugge-
reren ze een positief effect op het wegwerken van slijmen, 
de mogelijkheid om langer te tellen op 1 uitademing en een 
langere MFT na een intensieve IPV-behandeling. Zwakte 
van de ademhalingsspieren kan een invloed hebben op de 
stem en spraak bij pmMS. In dit onderzoek werd echter 
geen significant effect aangetoond van IPV op stemgeving, 
spraakverstaanbaarheid of kwaliteit van leven. Behande-
ling die fysieke en respiratoire spiertraining combineert, 
moet vroeg starten om de ademhalingsfunctie te bewa-
ren. Aangezien respiratoire spierzwakte vaak voorkomt bij 
pmMS en belangrijke implicaties heeft voor andere func-
ties (hoestkracht, …) is het aangewezen om routinematig 
onderzoek te doen naar de zwakte van de ademhalings-
spieren en om vroegtijdig te starten met ademhalingstrai-
ning om complicaties te vermijden, de huidige respiratoire 
mogelijkheden te behouden/verbeteren en de functionele 
oefencapaciteit van de pmMS te verbeteren, alsook de 
kwaliteit van leven. 

Dankwoord
Een speciaal dankwoord gaat naar de pmMS voor hun 
vrijwillige en enthousiaste deelname. In de tweede plaats 
willen we alle mensen bedanken die zich ingezet hebben 
om de audio-opnames te beoordelen. Ten derde wil ik 
de neuropsychologen van het NMSC bedanken voor het 
afnemen van de MMSE en de statisticus voor de statis-
tiche analyse. Als laatste wil ik de revalidatiearts en het 
diensthoofd logopedie van het NMSC bedanken voor hun 
interesse en toestemming in het project.
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Bijlage 1: Goedkeuring ethisch comité.  
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Bijlage 2: spirometrie, mIp- en mep-metingen (Schuermans & Vincken, 2005)

Parameter Definitie

Vitale Capaciteit (VC) (l) Maximale hoeveelheid lucht die na een diepe inademing wordt 

uitgeademd. De persoon wordt gevraagd na een diepe inademing zo diep 

mogelijk uit te ademen in het mondstuk. 

Forced Vital Capacity (FVC) (l) Totaal volume dat een persoon tijdens een geforceerde uitademing heeft 

uitgeademd. De persoon ademt zo diep mogelijk in en ademt dan zo 

krachtig mogelijk alle lucht uit in het mondstuk.

Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV
1
) (l) Maximale hoeveelheid lucht die na maximale inademing kan worden 

uitgeademd in de eerste seconde na het begin van de krachtige 

uitademing.

Peak Expiratory Flow (PEF) (l/s) Maximale debiet dat tijdens een maximaal geforceerde uitademing 

bereikt wordt. De persoon wordt gevraagd maximaal diep in te ademen 

en daarna zo krachtig mogelijk uit te ademen in het mondstuk. 

Maximale Vrijwillige Ventilatie (MVV) (l/min) Maximale hoeveelheid lucht die bij een frequentie per minuut kan worden 

in- en uitgeademd. De persoon moet gedurende een tiental seconden zo 

snel mogelijk en zo diep mogelijk in- en uitademen.

Maximum Inspiratory Pressure (MIP) (cmH2O) Maximale inspiratoire druk waarbij de persoon inademt tegen een 

weerstand. De persoon ademt eerst een aantal maal rustig in en uit. 

Vervolgens wordt gevraagd maximaal uit te blazen in het mondstuk. De 

klep naar de atmosfeer wordt dichtgedraaid en de persoon moet zo hard 

mogelijk inademen tegen de gesloten klep.

Maximum Expiratory Pressure (MEP) (cmH2O) MEP is de hoogste druk die ontstaat tijdens een krachtige uitademing 

tegen een weerstand. Het uitademingsmanoeuvre begint ook met enkele 

normale ademhalingen. Er wordt vervolgens gevraagd aan de persoon 

om maximaal diep in te ademen. Als de maximale inademing bereikt is, 

wordt de klep toegedraaid en wordt gevraagd aan de persoon hard uit te 

blazen in het mondstuk tegen de gesloten klep 
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Bijlage 3: pulmonary Dysfunction Index

Bijlage 4: GRBasI- schaal
G: grade geeft een indruk over de graad, mate, ernst van de stemafwijking. 

R: roughness geeft een indruk over de ruwheid, schorheid, onregelmatigheid van de stembandtrilling en fluctuaties in 
toonhoogte en luidheid.

B: breathiness of wilde lucht, geeft een idee over de hoeveelheid luchtverlies door de glottis. 

A: asthenic-schaal geeft de zwakte of het gebrek aan kracht in de stem weer

S: strained-schaal representeert de indruk omtrent de hypertone/gespannen manier van foneren.

I: instability: geeft een idee over de instabiliteit van de stem, de stembreuken, toonhoogte- en luidheidsschommelin-
gen.

Bovenstaande parameters worden op een 4-puntenschaal gescoord waarbij: 0 = normaal; 1 = lichte afwijking,  
2 = gemiddelde afwijking en 3 = ernstige afwijking

Beoordeling Persoon klinisch Score

Moeite met verwerken mucus/ 

secreties

Nee

Ja

1

2

Hoesten Normaal

Zwak

1

2

Beoordeling Therapeut

Hoestkracht bij vrijwillig hoesten Normaal

Zwak

Zeer zwak/onhoorbaar

1

2

3

Tellen op 1 uitademing >30

20-29

10-19

<9

1

2

3

4

Totale score          /11
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Bijlage 5: Voice Handicap Index

 

 
 

Bijlage 5: Voice Handicap Index 
 

 
 
 
  




