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In dit proefschrift worden verschillende aspecten van slikstoornissen (dysfagie) belicht. In 

het bijzonder wordt stilgestaan bij onderzoek en behandeling van slikproblemen.  

 

In het eerste gedeelte van dit proefschrift ligt de nadruk op de normale fysiologie van het 

slikken en onderzoek naar slikproblemen.  

In Hoofdstuk 3 werd de invloed van viscositeit op het ontstaan van faryngeaal residu 

onderzocht. Scintigrafie werd gebruikt om de hoeveelheden residu te meten in de farynx 

van elf gezonde vrijwilligers, die elk drie verschillende substanties moesten doorslikken. De 

eerste substantie had een viscositeit vergelijkbaar met een yoghurtdrank, de tweede 

substantie was vergelijkbaar met magere yoghurt en de derde met volle yoghurt. Er werd 

geen relatie gevonden tussen de toename in viscositeit en de hoeveelheid residu in de keel.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft het vertalen en valideren van een 44 vragen tellende vragenlijst over 

de kwaliteit van het leven van patiënten met slikproblemen. De lijst werd uit het 

Amerikaans naar het Nederlands vertaald en werd ingevuld door 152 patiënten uit 7 

verschillende diagnosegroepen. Negen subschalen van de oorspronkelijke lijst bleken 

bruikbaar voor de Nederlandse omgeving. Twee van de oorspronkelijke subschalen werden 

uit de lijst verwijderd omdat zij niet voldeden aan klinimetrische eisen. 

In het laatste hoofdstuk van dit gedeelte (Hoofdstuk 5) werden 25 patiënten met ernstige 

multiple sclerosis onderzocht op mogelijke slikproblemen. Elke patiënt kreeg eerst een 

slikonderzoek, uitgevoerd door een logopedist, gevolgd door een transnasale endoscopie. In 

deze studie bleken 9 van de 25 patiënten te aspireren. Er werden geen significante 

correlaties gevonden tussen het logopedisch onderzoek en de flexibele endoscopie. Ook 

werd geen correlatie vastgesteld tussen de tijd sinds het ontstaan van de ziekte, ernst van de 

ziekte en de scores op twee verschillende neurologische beoordelingsschalen. 

Slikproblemen en aspiratie zijn een frequent voorkomend probleem in deze patiënten en 

klinisch slikonderzoek is niet sensitief genoeg om slikproblemen duidelijk te detecteren. 

Gebaseerd op onze bevindingen wordt geadviseerd om patiënten met ernstige multiple 

sclerose regelmatig te onderzoek op slikproblemen. 
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In het volgende gedeelte van dit proefschrift staat de instrumentele behandeling van 

slikstoornissen met oppervlakte EMG als biofeedback (sEMG) of met neuromusculaire 

electrostimulatie centraal.  

In Hoofdstuk 6 worden de gegevens van elf CVA-patiënten met chronische slikproblemen, 

die met sEMG werden behandeld, gepresenteerd. Alle patiënten werden daarvoor 

behandeld door andere logopedisten, zonder dat dit succes had. Bij zes van de initiële acht 

patiënten met een PEG-sonde kon deze na de behandeling worden verwijderd. Onze data 

suggereert dat het gebruik van sEMG als biofeedback een mogelijk een effectieve aanvulling 

is op de standaard behandeling van slikstoornissen.  

Aanvullend wordt in Hoofdstuk 7 een systematisch literatuuronderzoek naar de 

uitkomsten van sEMG als biofeedback gepresenteerd. De vraagstelling is hierbij of sEMG 

biofeedback effectief is bij CVA-patiënten met chronische slikproblemen. Een 

zoekstrategie werd opgezet voor verschillende biomedische databases. Eenenveertig 

artikelen werden gevonden over dit onderwerp, waarvan er slechts 6 voldeden aan onze 

inclusiecriteria. Er werden geen gerandomiseerde studies gevonden: alle artikelen vergelijk 

slechts gegevens van een groep patiënten vóór en na behandeling. In totaal worden 55 

CVA-patiënten in deze 6 artikelen beschreven. Zevenenveertig patiënten mochten voor 

aanvang van de behandeling niets eten of drinken. Drieëndertig van deze patiënten konden 

na de behandeling weer eten en drinken. Deze systematische review laat zien dat de schaars 

aanwezige literatuur over de effectiviteit van sEMG biofeedback een potentieel gunstig 

effect laat zien van deze behandeling. 

 

Neuromusculaire electrostimulatie (NMES) is een methode om spieren te stimuleren met 

korte elektrische pulsen. NMES wordt frequent gebruikt binnen de fysiotherapie om 

spieren sterken te maken of om atrofie van spieren te voorkomen. In Hoofdstuk 8 worden 

25 patiënten met multiple sclerose en slikproblemen drie weken lang behandeld met 

NMES. Elke patiënt krijgt twee behandelsessies per week. Zeventien patiënten werden 

voor en na behandeling beoordeeld met flexibele endoscopie. Na de behandelingenserie 

werd een significante vermindering van speekselstase in de farynx gezien bij zes patiënten 

en een significante vermindering van aspiratie in negen patiënten. Patiënten gaven aan dat 

na de behandelingen het slikken makkelijker gaat. Deze studie laat zien dat de behandeling 
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van slikproblemen met NMES bij deze groep patiënten met multiple sclerose succesvol was 

in het reduceren van speekselstase in de farynx en in het reduceren van aspiratie. 

Aanvullend wordt in Hoofdstuk 9 de bestaande literatuur over NMES en slikproblemen 

besproken. Het eerste artikel dat over dit onderwerp verscheen, werd in 2001 gepubliceerd. 

Gebaseerd op dit artikel en aanvullend onderzoek van dezelfde onderzoeker werd een 

commercieel product op de markt gebracht. De manier waarop dit product werd 

ontworpen en de manier waarop in literatuur de mogelijke werking hiervan werd getracht 

te bewijzen, maakt dat de behandeling van slikstoornissen met NMES controversieel is 

geworden. Recente artikelen geven een wisselend beeld van de mogelijke effectiviteit van 

NMES bij slikproblemen. Een kritische analyse van deze artikelen laat zien dat de huidige 

onderzoeken naar effectiviteit een grote diversiteit laten zien in behandel parameters. Dit 

kan de grote verschillen in uitkomsten verklaren. Een gestandaardiseerde behandeling is 

nodig om de mogelijk uitkomsten in verschillende patiëntengroepen te onderzoeken. De 

huidige controverse over deze behandeling lijkt een bedreiging te zijn voor de mogelijke 

effectiviteit hiervan. 




