(Post)IC-schaal Logopedie – Tracheacanulepatiënten
Naam: ……………………………………………………………………………….

Type canule:

…………………………………………………….

Datum: ……………………………………………….

1
Ligt de hele dag op
bed en slaapt erg veel;
moeilijk
aanspreekbaar
Volledige beademing

2
Ligt de hele dag op bed,
maar is vaak wakker;
goed aanspreekbaar

3
Komt 1x per dag een half
uur in de stoel

4
Komt 1x per dag een uur
of langer in de stoel

5
Komt 2x (3x) per dag een
uur of langer in de stoel

6
Zit een groot deel van
de dag in de stoel

Volledige beademing, af
en toe los

Overdag enkele uren
zelfstandige ademing; rest
van de dag beademing

Overdag zelfstandige
ademing,’s nachts
beademing

Grotendeels zelfstandige
ademing; enkele uren per
dag aan de beademing

Volledig zelfstandige
ademing met of
zonder extra O2

Ophoesten

Hoest alleen bij diepe
prikkel; alles uitzuigen

Hoestkracht is zeer
zwak; wordt meermaals
per dienst diep
uitgezogen

Hoestkracht is matig;
wordt meermaals per
dienst zowel diep als
oppervlakkig uitgezogen

Hoeskracht is redelijk;
wordt meermaals per
dienst oppervlakkig
uitgezogen

Hoest op, wordt 1 à 2x
per dienst oppervlakkig
uitgezogen

Hoest bijna alles zelf
op, tot in de canule of
tot in de farynx/mond.

Cuff status

Kan alleen rustig
ademen met
opgeblazen cuff

Kan tot een half uur
achtereen rustig
ademen met een lege
cuff; spreekventiel of
afgedopt

Kan een half uur tot een
uur achtereen rustig
ademen met lege cuff;
spreekventiel of afgedopt

Kan enkele uren
achtereen rustig ademen
met een lege cuff;
spreekventiel of afgedopt

Kan hele dag ademen met
lege cuff; spreekventiel of
afgedopt. Nacht: cuff
opgeblazen met
trachvent.

Kan moeiteloos dag en
nacht rustig ademen
met een lege cuff;
spreekventiel of
afgedopt

Voeding

Volledig niet-oraal:
NM-sonde, PEGsonde/ parenteraal

Volledig niet-oraal, wel
soms iets om te oefenen
of voor de smaak

SV met orale aanvulling of
oraal met SV als
aanvulling

Volledig oraal met veel
aanpassingen

Volledig oraal met enkele
aanpassingen

Volledig oraal, zonder
aanpassingen

Slikken

Afagie (chronische
aspiratie) of slikken
nog niet aan de orde

Ernstige dysfagie
(chronische aspiratie) of
slikt nauwelijks

Matige dysfagie (aspireert
makkelijk) of slikt te
weinig

Lichte dysfagie (soms
aspiratie), slikken kost
moeite; aanpassingen

Minimale dysfagie:
twijfel, goed slikken kost
soms moeite

Normaal slikken

Stem

Afonie of niet te
beoordelen (bijv. door
opgeblazen cuff)

Zeer zwakke stemgeving
met afone momenten

Zwakke stemgeving of
matige stemkwaliteit

Lichte stoornis in de
stemkwaliteit en/of
luidheid

Minimale stoornis in de
stemkwaliteit en/of
luidheid

Normale stemkwaliteit

Spraakverstaanbaarheid

Spreken is niet
mogelijk of niet te
beoordelen

Spraak is nauwelijks
verstaanbaar

Moeilijk te verstaan

Voldoende verstaanbaar

Meestal goed te verstaan

Normale
verstaanbaarheid voor
iedereen

Instrueerbaarheid en
leerbaarheid

Niet instrueerbaar,
niet in staat om
adviezen toe te passen

Kortdurend
instrueerbaar; niet in
staat om adviezen toe te
passen

Kortdurend instrueerbaar;
sturing nodig bij het
toepassen van adviezen.

Instrueerbaar tijdens
geheel consult; enige
sturing nodig bij het
toepassen van adviezen.

Instrueerbaar, alleen cues
nodig om adviezen
zelfstandig toe te passen.

Instrueerbaar en kan
adviezen volledig
zelfstandig toepassen.

Fysieke conditie

Zelfstandige ademing
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