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Voorwoord
Op deze website leest u de resultaten van onderzoeken die we de afgelopen jaren hebben
uitgevoerd over de werkwijze en betrokkenheid van logopedisten in Nederlandse ziekenhuizen,
revalidatiecentra en verpleeghuizen bij volwassen patiënten met een tracheacanule.
De afdeling Logopedie van het Radboudumc verzorgt al jaren cursussen op het gebied van logopedie
en tracheacanules. Daarom presenteren we met trots deze website, waar de resultaten van onze
onderzoeken voor alle logopedisten en geïnteresseerden vrij toegankelijk en downloadbaar zijn.
Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van meerdere logopediestudenten, die de
onderzoeken als hun afstudeerproject kozen en ons geholpen hebben met de dataverzameling. We
willen graag de volgende logopediestudenten hiervoor hartelijk bedanken:
Hogeschool Arnhem en Nijmegen:
-

Brouwers, L., Maas, J., (2015*). Logopedie op de IC en MC: Onderzoek naar de
betrokkenheid en werkwijze van logopedisten in Nederlandse ziekenhuizen
Van Asten, L., Pelle, F., Scholten, K., (2016*). Logopedie bij tracheacanules: Interventies en
betrokkenheid van logopedisten bij canulepatiënten in Nederlandse revalidatiecentra.
Jakobs, L., Maes, A., Rutten, L., (2017*). Betrokkenheid en deskundigheid van logopedisten
bij tracheacanulepatiënten in Nederlandse verpleeghuizen

Hogeschool Windesheim:
-

Berndes, S., (2020*). Logopedie bij tracheacanulepatiënten.

*De jaartallen verwijzen naar de jaren van de dataverzameling, niet naar de jaren die van publicatie van de scripties.

Tevens bedanken we alle logopedisten die de vragenlijsten hebben ingevuld en inzicht in de stand
van zaken op dit gebied mogelijk hebben gemaakt, maar ook de afdeling Revalidatie en de collega’s
van de sectie logopedie die studenten hebben begeleid en de ruimte hebben gegeven om dit project
uit te voeren. Tenslotte bedanken we de afdeling Communicatie van het Radboudumc voor het
mogelijk maken van deze website.
We hopen dat deze online informatie behulpzaam is voor zowel logopedisten als beleidsmakers en
andere in geïnteresseerden in de rol van logopedisten bij tracheacanulepatiënten, nu en in de
toekomst.
Drs. I. Adbegovic, logopedist en logopediewetenschapper
Dr. J.G. Kalf, logopedist en universitair docent revalidatie
Nijmegen, januari 2022
Graag als volgt verwijzen naar het hele document of delen daarvan: Adbegovic, I & Kalf, J.G..
Logopedie bij volwassenen met een tracheacanule. Nijmegen: Radboudumc, 2022. Online beschikbaar
via www.radboudumc.nl/logopedie-tracheacanules

2

Logopedie bij patiënten met een tracheacanule
Bevindingen en ontwikkelingen tussen 2015 en 2020

Inhoud
Voorwoord ................................................................................................................................ 2
Inhoud ....................................................................................................................................... 3
1.

Introductie ........................................................................................................................ 4

2.

Methode ........................................................................................................................... 6

3.

Resultaten......................................................................................................................... 8

3.1

Resultaten 2020 ................................................................................................................ 8

3.2

4.

3.1.1

Deelnemers ...................................................................................................................... 8

3.1.2

Instellingen ..................................................................................................................... 10

3.1.3

Taken en verantwoordelijkheden .................................................................................. 18

3.1.4

Diagnostiek ..................................................................................................................... 27

3.1.5

Behandeling.................................................................................................................... 32

3.1.6

Decanulatie .................................................................................................................... 39

3.1.7

Overdracht ..................................................................................................................... 46

3.1.8

Inbreng van logopedisten............................................................................................... 49

Vergelijking met voorgaand onderzoek per instelling ....................................................... 50
3.2.1

Resultaten ziekenhuizen ................................................................................................ 50

3.2.2

Resultaten revalidatiecentra .......................................................................................... 67

3.2.3

Resultaten verpleeghuizen ............................................................................................. 84

Conclusies ......................................................................................................................101

4.1 Belangrijkste verschillen tussen instellingen ............................................................................. 101
4.2 Belangrijkste veranderingen in de tijd ...................................................................................... 104
5.

Aanbevelingen ...............................................................................................................107

Referenties .............................................................................................................................109
Bijlage 1: Vragenlijst................................................................................................................111

3

Logopedie bij patiënten met een tracheacanule
Bevindingen en ontwikkelingen tussen 2015 en 2020

1. Introductie
De behandeling van patiënten met een tracheacanule is complex en multidisciplinair, waarbij
logopedisten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het diagnosticeren en behandelen van
communicatie- en slikproblemen, en het adviseren van het behandelteam. Het behandelen van deze
patiëntengroep vraagt specialistische kennis en ervaring, maar in Nederland is er geen verplichte
scholing om deze patiënten te mogen diagnosticeren en behandelen. Evenmin is er een landelijke
logopedische richtlijn of zijn er protocollen voor deze patiëntengroep, wat kan leiden tot verschillen
en werkwijzen en betrokkenheid van logopedisten. Wel beveelt de Nederlandse Vereniging voor
Intensive Care (NVIC) in hun richtlijn ‘Ontwennen van de beademing’ [1] aan om “bij patiënten met
een tracheacanule gebruik te maken van professionals met specifieke expertise.” Dat betreft dus ook
logopedisten.
Omdat het typisch specialistische zorg is, verzorgt de afdeling logopedie van het Radboudumc als
enige in Nederland al meer dan 20 jaar tweedaagse cursussen voor logopedisten die werken met
tracheacanulepatiënten. Het als doel van deze scholing is om kennis uit theorie en prakrijk over deze
specifieke logopedische zorg breed te verspreiden en de zorg voor tracheacanulepatiënten te
verbeteren in zowel ziekenhuizen als in revalidatiecentra en verpleeghuizen. Daarbij is het belangrijk
om zichtbaar te maken hoe de ‘scope of practice’ zich in Nederland ontwikkelt, of de werkwijze
tussen logopedisten overeenkomt, en om dit te vergelijkingen met het buitenland.
De klinische consensus over de werkwijze en betrokkenheid van logopedisten bij het diagnosticeren
en behandelen van patiënten met een tracheacanule werd in 2007 in Australië onderzocht [2],
waarna het Verenigd Koninkrijk (VK) volgde [3]. Beide onderzoeken lieten een gemiddelde tot hoge
klinische consensus zien tussen logopedisten, maar in het laatste onderzoek (in het VK) werd een
toename gezien van instrumenteel uitzuigen door logopedisten, en het gebruik maken van
instrumenteel onderzoek zoals FEES. Hoewel er een duidelijke rol was weggelegd voor logopedisten
bij patiënten met een tracheacanule, kwam in beide onderzoeken naar voren dat slechts weinig
logopedisten werkten in een ‘optimaal’ (multidisciplinair) team, met aanbevelingen voor een grotere
betrokkenheid van logopedisten voor betere patiëntenuitkomsten [2-6].
In Nederland is de betrokkenheid en werkwijze van logopedisten in 2015 door het Radboudumc voor
het eerst in kaart gebracht onder ziekenhuislogopedisten [7], in 2016 in revalidatiecentra [8] en in
2017 in verpleeghuizen [9], waarvan de resultaten op posters zijn gepubliceerd op het congres van
de European Society of Swallowing Disorders (ESSD) [10, 11]. Belangrijkste bevindingen waren dat
ook Nederlandse logopedisten op veel onderdelen een gemiddelde tot hoge klinische consensus
toonden in werkwijze en betrokkenheid, maar er waren ook verschillen tussen instellingen.
Logopedisten in revalidatiecentra waren bijvoorbeeld significant meer betrokken bij het
decanulatieproces dan logopedisten in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Een belangrijk verschil met internationale bevindingen is dat de ‘scope of practice’ in Nederland
beperkter lijkt te zijn dan in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Zo waren Nederlandse logopedisten
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minder betrokken bij instrumenteel uitzuigen, multidisciplinaire besluitvorming in het
decanulatieproces en gebruik van FEES dan internationaal gerapporteerd.
Het doel van dit onderzoek is om (1) in kaart te brengen wat de consensus is in de huidige scope of
practice (werkwijze, rol en betrokkenheid) van logopedisten die werken met tracheacanulepatiënten
in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen anno 2020, (2) of er ontwikkelingen in te zien
zijn ten opzichte van het voorgaand onderzoek en (3) of er verbeterpunten te identificeren zijn in het
logopedisch handelen. Met de resultaten hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het
verbeteren van de logopedische zorg bij tracheacanulepatiënten en de logopedist als professional
beter op de kaart te zetten bij de multidisciplinaire behandeling van deze patiëntengroep.
Hoewel logopedisten ook een belangrijke rol hebben in communicatieproblematiek bij deze
patiëntengroep, zou het onderzoek te omvangrijk worden als beide onderwerpen uitvoerig zouden
worden onderzocht. Daarom richt dit onderzoek zich op de tracheacanule-gerelateerde
slikproblemen.
Het onderzoek in 2020 is uitgevoerd met medewerking van Sophie Bendes, destijds vierdejaars
logopediestudent aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, die de dataverzameling als haar
afstudeerproject koos [12].
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2. Methode
Vragenlijst
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een vragenlijst gemaakt van 38 vragen, die
gebaseerd is op de vragenlijsten die gebruikt werden in de voorgaande onderzoeken uit 2015, 2016
en 2017 (in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen) [7-9] om vergelijking mogelijk te
maken. Die vragenlijsten waren op hun beurt gebaseerd op de vragenlijsten van Ward (2007) [2] en
McGowan (2014) [3] en onderverdeeld in 6 categorieën:
A. Algemene informatie
B. Taken en verantwoordelijkheden
C. Diagnostiek
D. Behandeling
E. Decanulatie
F. Overdracht
De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen, waarbij logopedisten regelmatig de
mogelijkheid hadden om toelichting te geven in een open tekstveld.
Ten opzichte van de vorige vragenlijsten, zijn in de huidige vragenlijst enkele vragen verbeterd door
een scherpere of eenduidiger formulering, naar aanleiding van enkele fouten in antwoordopties in de
eerdere versies. Nadeel hiervan was dat sommige vragen lastig te vergelijken werden met het
eerdere onderzoek, dus verbeteringen zijn alleen gedaan waar het echt nodig was. Ook zijn enkele
vragen niet helemaal vergelijkbaar omdat ze in de eerdere onderzoeken nog ontbraken.

Deelnemers
Voor het huidige onderzoek werden logopedisten benaderd die werkzaam zijn in Nederlandse
ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen en tenminste één keer per jaar werken met
tracheacanulepatiënten.
Met het raadplegen van de website https://www.zorgkaartnederland.nl is een lijst samengesteld van
ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen in Nederland. Logopedisten van deze instellingen
zijn telefonisch benaderd ter toetsing of zij voldoen aan de inclusiecriteria en bereid zijn om mee te
doen met het vragenlijstonderzoek. Er werd gevraagd naar één deelnemende logopedist per
instelling.
Daarnaast werden berichten geplaatst op sociale media op het Instagramprofiel van de afdeling
Logopedie van het Radboudumc, op het LinkedIn-account van de onderzoekers en in de nieuwsbrief
van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Logopedisten konden zich via
een inschrijflink aanmelden voor het onderzoek.
Alle logopedisten kregen een informatiebrief over het onderzoek en een toestemmingsformulier
toegestuurd waarmee zij toestemming gaven dat het e-mailadres werd gebruikt voor
correspondentie over het onderzoek, als er bijvoorbeeld vermoeden was van een invoerfout. Na
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ondertekening van het toestemmingsformulier werd een link naar de vragenlijst gestuurd. De CMO
Arnhem-Nijmegen gaf een niet-WMO verklaring af (dossiernummer 2020-7021).

Privacy
De vragenlijst is gemaakt en verstuurd via Castor EDC, een gevalideerd datamanagementsysteem
voor het verzamelen en archiveren van onderzoeksgegevens. Na het invullen van het
toestemmingsformulier, kregen de deelnemers een werkcode toegestuurd. Deze code vulden zij in
bij de start van de vragenlijst, waarmee de vragenlijst voor de onderzoekers niet herleidbaar was tot
personen. De koppeling tussen de werkcode en het bijbehorende e-mailadres was enkel voor de
onderzoekstudent bekend, alleen om contact op te nemen met de logopedist in geval van
vermoedelijke invoerfouten.

Analyse en statistiek
De gegevens zijn gedownload in Excel waarin de grafieken zijn gemaakt, en geïmporteerd in SPSS
(IBM SPSS Statistics 25) voor de statistische analyse.
Alle resultaten zijn beschrijvend en grafisch weergegeven. Bij optische verschillen tussen de eerste en
het tweede meetmoment of tussen de instellingsoorten is statistisch getoetst of de verschillen echt
zijn.
De meeste vragen hadden een ordinale schaal als antwoordmogelijkheid bijv. van ‘nooit’ (= 1) tot
‘altijd’ (= 5), waarvoor de Mann-Whitneytoets is gebruikt. Als ‘ik weet het niet’ of ‘n.v.t.’ ook tot de
antwoordopties behoorden, werden deze opties uit de berekening geëxcludeerd en werd de
berekening enkel gedaan met de antwoordopties ‘nooit’ tot altijd’, om een verschuiving in de
totaalscore te kunnen waarnemen.
Als er twee antwoordopties mogelijk waren op nominaal niveau (‘ja’/’nee’), werden verschillen
tussen twee groepen berekend met de Chi2 toets of met de Fisher’s exact toets. Indien er meer dan
twee antwoordopties waren op nominaal niveau, werd ook de Fisher’s exact toets gebruikt, waarbij
SPSS automatisch de Fisher-Freeman-Halton Test toepast voor grotere kruistabellen.
Vragen met antwoorden op rationiveau (bijvoorbeeld het aantal logopedisten in een team) werden
geanalyseerd met een t-toets om verschillen tussen meetmomenten of instellingsoorten te vinden of
(als de data of de variantie niet normaal verdeeld was) met de Mann-Whitney toets.
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3. Resultaten
3.1 Resultaten 2020
3.1.1 Deelnemers

ZorgkaartNederland
75 ziekenhuizen
28 revalidatiecentra
57 verpleeghuizen

Sociale media
20
aanmeldingen

Checklist criteria + bereidheid deelname
71 ziekenhuizen
17 revalidatiecentra
33 verpleeghuizen

Ingevulde toestemmingsformulieren
58 ziekenhuizen
13 revalidatiecentra
26 verpleeghuizen
2 praktijken

- Checklist criteria van aanmeldingen
via sociale media
- Filteren van dubbele aanmeldingen

Verstuurde vragenlijsten
56 ziekenhuizen
12 revalidatiecentra
26 verpleeghuizen

Ingevulde vragenlijsten
48 ziekenhuizen
10 revalidatiecentra
18 verpleeghuizen

Figuur 1. Stroomdiagram van de deelnemerswerving in 2020. De werving heeft 76 ingevulde
vragenlijsten opgeleverd.
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Deelnemers eerder Deelnemers
onderzoek 2020
2015

2016

2017

6 aangesloten bij
CTB

Figuur 2. Het aantal deelnemers in eerder onderzoek en huidig onderzoek, verdeeld naar
instellingsoort. CBT = centrum voor thuisbeademing.
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3.1.2 Instellingen
Logopedieteams
Hoeveel logopedisten werken met volwassenen en met canulepatiënten?

Grootte van logopedieteams - 2020
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ZH

RC

VH

Aantal logopedisten werkend met
volwassenen

ZH

RC

VH

Aantal logopedisten werkend met
canulepatiënten

Figuur 3. Logopedieteams die werken met volwassen patiënten zijn over het algemeen iets groter in
revalidatiecentra en verpleeghuizen, maar binnen de ziekenhuizen is de variatie ruimer met enkele
zeer grote teams. Het aantal logopedisten dat werkt met volwassen canulepatiënten is ongeveer
gelijk tussen de instellingen, met enkele uitschieters in zieken- en verpleeghuizen.
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Teamgrootte: ontwikkeling

16
14

p = 0,02

12

p < 0,01

10
8
6
4
2
0
2015

2020

2016

ZH

2020

2017

RC

2020

2015

VH

2020
ZH

Aantal logopedisten werkend met volwassenen

2016

2020

2017

RC

2020
VH

Aantal logopedisten werkend met canulepatiënten

Figuur 4. In ziekenhuizen is het aantal logopedisten per team significant toegenomen tussen
2015 en 2020 (p = 0,02), evenals het aantal logopedisten dat canulepatiënten ziet (p < 0,01).
In revalidatiecentra en verpleeghuizen zijn er geen significante veranderingen.

Hoeveel werkervaring hebben logopedisten die werken met canulepatiënten?

11%

20%

33%

10%

11%
22%

21%

17%
20%
50%
50%

35%

ZH

RC

VH

Figuur 5. In ziekenhuizen hebben logopedisten in 2020 significant meer jaren werkervaring
met tracheacanulepatiënten dan logopedisten in verpleeghuizen (p < 0,01)
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Waar halen logopedisten kennis vandaan rondom logopedische problematiek bij
canulepatiënten?

VH
RC
ZH
Scholing

Literatuur

Eigen ervaring

Congres

Anders

IC-cursus
Canulecursus
Opleiding door collega

Figuur 6. Logopedisten halen hun kennis vooral uit scholing (IC-cursus, canulecursus of opleiding
door collega), literatuur en eigen ervaringen. Daarnaast zijn er diverse andere bronnen waar
logopedisten hun kennis vandaan halen, zowel binnen als buiten hun instelling.
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De canulepatiënt
Hoeveel canulepatiënten worden jaarlijks gezien en waar?

Aantal canulepatiënten per jaar
100
80
60
40
20
10
0
ZH

RC

VH

Figuur 7. Logopedisten in ziekenhuizen zien een veelvoud van de canulepatiënten die in
revalidatiecentra en verpleeghuizen worden gezien.

Op welke (verpleeg)afdelingen worden canulepatiënten gezien?

ZH
VH

IC

RC

MC

Eerste lijn

Verpleegafdeling

Klinisch

WLZ

Poliklinisch

Poliklinisch

GRZ

0%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20%

40%

60%

80% 100%

Figuur 8. Er is een grote variatie tussen de instellingen en afdelingen waar de meeste
canulepatiënten worden gezien. In ziekenhuizen worden de meeste canulepatiënten gezien
op de IC’s: 60% geeft aan dat canulepatiënten vaak tot altijd op IC’s wordt gezien.
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Op welke (verpleeg)afdelingen worden canulepatiënten gezien? Ontwikkelingen

ZH
IC 2015
IC 2020

VH

MC 2015
MC 2020

GRZ 2017

Verpleegafdeling 2015
Verpleegafdeling 2020

GRZ 2020

p < 0,04

Poliklinisch 2015
Poliklinisch 2020
0%

20%

40%

60%

80%

WLZ 2020

100%
Eerste lijn 2020
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Figuur 9. In ziekenhuizen worden
canulepatiënten in 2020 vaker op verpleegafdelingen gezien dan in 2015 (p = 0,04). Verder
zijn er geen verschillen (er is geen data beschikbaar van RC voor een vergelijking).

Welke tracheacanulepatiënten worden er gezien?

ZH

aandoening in hoofd-halsgebied

RC

aandoening in hoofd-halsgebied

VH

aandoening in hoofd-halsgebied

na beademing

Vaker na een
beademingstraject

na beademing

na beademing
0%
nooit

soms

20%

40%

helft van de tijd

60%
vaak

80%

100%

Vaker na een
aandoening in het
hoofd-halsgebied

altijd

Figuur 10. Canulepatiënten worden in ziekenhuizen en revalidatiecentra vaker na een
beademingstraject gezien dan na een aandoening in het hoofd-halsgebied: in ziekenhuizen
81% vaak tot altijd en in revalidatiecentra 40% vaak tot altijd. In verpleeghuizen is dat
andersom en worden meer canulepatiënten gezien na een aandoening in het hoofdhalsgebied (40% vaak tot altijd), dan na beademing.
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Is er dagelijks sliktherapie mogelijk?

RC

ZHNee

Ja
94%

VH

Nee
10%

6%

Ja
90%

Nee
17%

Ja
83%

Figuur 11. In alle instellingen is dagelijks sliktherapie mogelijk (hoge consensus van 83%94%).
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Canuleteam & Canulebeleid
Is er een multidisciplinair canuleteam aanwezig dat beslist over het canulebeleid?

Ja, er is een canuleteam aanwezig
ZH

23%

RC

30%

VH

6%

Figuur 12. In minder dan een derde van de instellingen is een multidisciplinair canuleteam aanwezig:
het meest in de revalidatiecentra (30%), in 23% van de ziekenhuizen en sporadisch in verpleeghuizen
(6%).

Aanwezigheid canuleteam: ontwikkelingen

Ja, er is een canuleteam aanwezig
31%

ZH

23%

64%

RC

VH

2015-2017
2020

30%

55%

p < 0,01

6%

Figuur 13. T.o.v. eerdere jaren is het aantal instellingen met een canuleteam afgenomen in
alle drie de instellingsoorten.
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Wie is er verantwoordelijkheid voor het canulebeleid?

Figuur 14. Wanneer er een canuleteam is, is de logopedist in de ziekenhuizen en revalidatiecentra
meestal betrokken (73% en 67%). In de verpleeghuizen is er slechts één verpleeghuis met een
canuleteam (en de logopedist maakt daar ook deel van uit). Als er geen canuleteam is, is in een derde
van de instellingen de logopedist (mede)verantwoordelijk voor het canulebeleid.
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3.1.3 Taken en verantwoordelijkheden
Betrokkenheid
De betrokkenheid van logopedisten bij tracheacanulepatiënten in de afgelopen 5 jaar

Figuur 15. Over het algemeen is de betrokkenheid van logopedisten in de afgelopen 5 jaar
toegenomen (redelijke consensus 50%-78%).

Betrokkenheid verdeeld naar instelling
ZH
RC
VH
0%

20%

afgenomen

40%
gelijk gebleven

60%
toegenomen

80%

100%

weet ik niet

Figuur 16. De toename van betrokkenheid bij canulepatiënten wordt het vaakst genoemd in
de verpleeghuizen.
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Het geschatte percentage van patiënten met een tracheacanule dat baat heeft bij
logopedie, maar niet wordt verwezen

ZH

RC

VH
0%

20%
weet ik niet

40%
<5%

60%
6-20%

80%
21-40%

100%

>60%

Figuur 17. Ongeveer een derde (25% tot 40%) van de logopedisten weet het niet of patiënten
gemist worden. Wanneer de antwoordoptie ‘weet ik niet’ weg wordt gelaten uit de
berekeningen, zeggen alle logopedisten in revalidatiecentra dat slechts 5% of minder van de
canulepatiënten wordt gemist en dat is significant minder dan in de ziekenhuizen (p < 0,01)
en de verpleeghuizen (p = 0,02), waar ongeveer de helft van de logopedisten meer dan 5%
tot zelfs meer dan 60% denkt te missen.
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Moment van consultatie: hoeveel tijd na canuleplaatsing (ZH) of binnenkomst van
een canulepatiënt (RC en VH) wordt een logopedist geconsulteerd?

ZH

RC

VH

0%

20%

40%

<24 uur

<2 dagen

60%
<7 dagen

80%

>7 dagen

100%

anders

“Zeer wisselend”
“Als de cuff een paar
minuten leeg kan”
“Afhankelijk van de
hulpvraag”

“Geen standaard
protocol”

Figuur 18. In 70% van de revalidatiecentra en in iets minder dan 40% van de verpleeghuizen vindt
verwijzing plaats binnen 24 uur. In de ziekenhuizen (waar de canules worden geplaatst) is het
moment van consultatie gevarieerder.
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Communicatie

Decanulatie

Slikken

Voor welke problemen en hoe vaak wordt de logopedist geconsulteerd?
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VH
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helft van de tijd

80%
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Figuur 19. Logopedisten worden zowel voor vragen rond slikken, decanulatie als voor communicatie
in consult gevraagd, enigszins verschillend tussen instellingen, maar slikstoornissen zijn in het
algemeen toch de belangrijkste indicatie voor logopedie.
Er is een hoge consensus in alle instellingen (88-100%) dat ‘slikken’ meestal (vaak tot altijd)
de reden van consultatie is. In revalidatiecentra is er ook een hoge consensus (80%) dat
‘communicatie’ vaak tot altijd een reden voor consultatie is.
In revalidatiecentra is er een redelijke consensus (70%) dat ‘decanulatie’ vaak tot altijd een
consultatiereden is.
In verpleeghuizen is er een redelijke consensus (72%) dat ‘communicatie’ vaak tot altijd de
reden van consultatie is.
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Taken & verantwoordelijkheden
Gebruikte vormen van instrumenteel uitzuigen door logopedisten

Figuur 20. De meerderheid van de logopedisten (86%) gebruikt zelfstandig geen enkele vorm
van instrumenteel uitzuigen bij canulepatiënten. Er zijn geen verschillen tussen instellingen
en er zijn geen ontwikkelingen ten opzichte van enkele jaren geleden.
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Logopedist

Verpleegkundige

Door wie wordt de cuff leeg gemaakt?
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Figuur 21. Het leeghalen van de cuff wordt in het algemeen gedaan door een verpleegkundige, maar
in een vijfde van de revalidatiecentra door de logopedist.

In ziekenhuizen en verpleeghuizen is er hoge consensus (88% - 94%) dat de cuff vaak tot altijd
door de verpleegkundige wordt leeg gemaakt, en nooit tot soms door de logopedist (84%95%)
In revalidatiecentra is er redelijke consensus dat de cuff vaak tot altijd door de
verpleegkundige wordt leeg gemaakt (70%) en nooit tot soms door de logopedist (70%).
In revalidatiecentra wordt de cuff vaker leeg gemaakt door de logopedist dan in ziekenhuizen
(trend van p = 0,10) en verpleeghuizen (p < 0,01).
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Logopedist

Verpleegkundige

Door wie wordt de cuff opgeblazen?
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Figuur 22. Het opblazen van de cuff wordt (evenals het leeghalen ervan, zie figuur 21) in het
algemeen gedaan door een verpleegkundige, behalve in een vijfde van de revalidatiecentra.

In ziekenhuizen en verpleeghuizen is er hoge consensus dat de cuff vaak tot altijd door de
verpleegkundige wordt opgeblazen (86%-94%), en nooit tot soms door de logopedist (86%95%).
In revalidatiecentra is er redelijke consensus (70%) dat de cuff vaak tot altijd door de
verpleegkundige wordt opgeblazen
In revalidatiecentra wordt de cuff vaker door logopedisten opgeblazen dan in verpleeghuizen
(trend van p = 0,07).
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Logopedist

Verpleegkundige

Door wie wordt de binnencanule gewisseld?

ZH
RC
VH

ZH
RC
VH
0%

20%
nooit

40%
soms

60%

helft van de tijd

80%
vaak

100%

altijd

Figuur 23. In alle instellingen is er redelijke tot hoge consensus (66%-79%) dat de
binnencanule meestal (vaak tot altijd) door de verpleegkundige wordt gewisseld. De
logopedist doet dat minder vaak, behalve in juist in sommige verpleeghuizen.
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Welke instrumenten worden gebruikt bij het leegmaken en opblazen van de cuff?

3%

leeg gemaakt met:

31%

cuffdrukmeter
spuitje

66%

beide

opgeblazen met:
cuffdrukmeter

37%
52%

spuitje
beide

11%

Figuur 24. Bij het leegmaken van de cuff wordt een spuitje het meeste gebruikt (66%) en bij
het opblazen van de cuff de cuffdrukmeter (52%). Daarbij zijn er geen verschillen tussen de
verschillende instellingen.
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3.1.4 Diagnostiek
Diagnostische procedures
Gebruiksfrequentie van diverse diagnostische procedures
Procedures die door de meeste logopedisten vaak tot altijd worden gebruikt:

Blauwslikken
5%

Cervicale auscultatie
4%

FEES
26%

ZH
RC
VH

FEES

ZH
RC
VH

Slikvideo

Cervicale
auscultatie Blauwslikken

Klinische
evaluatie
(bedside)

Klinische evaluatie
97%

Slikvideo
1%

ZH
RC
VH
ZH
RC
VH
ZH
RC
VH
0%

10%

20%

Nooit

30%
Soms

40%

50%

Helft van de tijd

60%
Vaak

70%

80%

90%

100%

Altijd

Figuur 25. Logopedische diagnostiek wordt in alle instellingen het meest gedaan met klinisch
slikonderzoek, instrumenteel slikonderzoek wordt aanzienlijk minder gebruikt. Ook is
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gevraagd naar hoge resolutie impedantiemanometrie (HRIM) en spierechografie, maar in
2020 werd dat in geen enkele instelling gebruikt als onderdeel van slikdiagnostiek.
In alle instellingen is er hoge klinische consensus (96%-100%) dat klinische evaluatie vaak tot
altijd wordt gebruikt.
In revalidatiecentra wordt FEES vaker gebruikt dan in ziekenhuizen en verpleeghuizen (beide
p = 0,01), en wordt vaker een slikvideo gedaan dan in het ziekenhuis (trend van p = 0,08).
In ziekenhuizen wordt vaker gebruik gemaakt van blauwslikken en cervicale auscultatie dan
in verpleeghuizen (p = 0,01 voor beide).

Gebruikte procedures – ontwikkelingen

Slikvideo

RC 2016
RC 2020
VH 2015

Blauwslikken

VH 2020

RC 2016
RC 2020
0%

20%
Nooit

Soms

40%
Helft van de tijd

60%
Vaak

80%

100%

Altijd

Figuur 26. Het gebruik van slikvideo’s en blauwslikken is in 2020 afgenomen in vergelijking met
eerder onderzoek.
In revalidatiecentra en verpleeghuizen wordt in 2020 significant minder gebruik gemaakt van
slikvideo’s bij canulepatiënten dan in 2016-2016 (respectievelijk p = 0,05 en p < 0,01).
In revalidatiecentra is er tevens een significante afname in het gebruik van blauwslikken (p =
0,03)
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KNO

Logopedist

Door wie wordt FEES uitgevoerd?
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Figuur 27. FEES wordt het vaakst door de kno-arts of door de kno-arts en de logopedist samen
uitgevoerd.
In ziekenhuizen en verpleeghuizen is er hoge consensus (79%-83%) dat FEES nooit tot soms
zelfstandig wordt uitgevoerd door de logopedist.
In revalidatiecentra is er redelijke consensus (50%) dat FEES nooit tot soms zelfstandig wordt
uitgevoerd door de logopedist.
In revalidatiecentra bestaat er een trend dat FEES vaker zelfstandig wordt uitgevoerd dan in
ziekenhuizen (p = 0,07) en verpleeghuizen (p = 0,06)
In ziekenhuizen wordt FEES vaker door de logopedist en de kno-arts samen uitgevoerd dan in
revalidatiecentra en verpleeghuizen.
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Status van de tracheacanule tijdens het slikonderzoek
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Lege cuff + spreekventiel

Lege cuff + kunstneus

Lege cuff + manueel afdoppen

Lege cuff + niets

Opgeblazen cuff + kunstneus
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“in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld
beperkte levensverwachting kan
slikbeoordeling met opgeblazen cuff
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welke optie wordt gekozen. dit
kan dus per client verschillen”
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“met opgeblazen cuff alleen als cuff
langdurig moet worden opgeblazen
(bijv. bij permanente beademing)”

“Er wordt nooit iets gezegd over
het slikken als de cuff niet leeg is
geweest tijdens observatie”

Figuur 28. Slikonderzoek wordt het meest gedaan met lege cuff en spreekventiel op de canule.
In ziekenhuizen is er redelijke consensus dat het slikken vaak tot altijd met een lege cuff en
spreekventiel wordt onderzocht. In revalidatiecentra en verpleeghuizen bereikt dit geen
consensus.
In ziekenhuizen wordt slikdiagnostiek significant vaker gedaan met lege cuff en spreekventiel
dan in revalidatiecentra (p = 0,04) en verpleeghuizen (p = 0,02).
Hoewel slikdiagnostiek met opgeblazen cuff en niets op de canule het minst vaak wordt
toegepast van alle mogelijkheden, wordt in verpleeghuizen het slikken significant vaker dan
in het ziekenhuis gedaan met opgeblazen cuff en niets op de canule (p = 0,03).
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Wat wordt gebruikt bij de eerste slikpoging?
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“Verdikt water”

Figuur 29. Tijdens een eerste slikpoging wordt het vaakst gebruik gemaakt van water.
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3.1.5 Behandeling
Patiëntstatus
Behandelen logopedisten patiënten die volledig worden beademd?

ZH

Figuur
Figuur30a
30a

RC
VH
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Beademing met opgeblazen cuff
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“heel weinig
voorgekomen, doen we
liever niet”

Beademing met lege cuff
(lekbeademing)
0%
nooit

“voor communicatie”
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Figuur 30b
Figuur 30a. Sliktherapie aan de beademing: De meeste logopedisten bieden geen sliktherapie aan
patiënten die nog volledig worden beademd (zie cirkeldiagrammen).
Figuur 30b. Van de logopedisten die wel sliktherapie bieden aan de beademing in
verpleeghuizen* (11%), is er hoge consensus (100%) dat dit met opgeblazen cuff gebeurt.
Figuur 30b. Van de logopedisten die wel sliktherapie bieden aan de beademing is in
ziekenhuizen (17%) en revalidatiecentra* (40%), een er redelijke consensus (50%-71%) dat dit
met opgeblazen cuff gebeurt.
*De revalidatiecentra en verpleeghuizen die beademde patiënten behandelen, zijn verbonden aan een centrum
voor thuisbeademing (CTB) of hebben overleg met een CTB.
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Behandelt u patiënten bij wie de beademing wordt afgebouwd?

Figuur 31a

“Voornamelijk wanneer de
client los is van beademing.
Onze wens is eerder, dus ook
tijdens de beademing”
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“slikfunctie uitleg”

Ja, alleen op momenten als patiënt los is van beademing

Figuur 31a. Logopedisten in het ziekenhuis bieden sliktherapie als de patiënt wordt ontwend
van de beademing (weaning). In revalidatiecentra en verpleeghuizen komt dit veel minder
vaak voor omdat patiënten worden opgenomen als de beademing is afgebouwd.
Figuur 31b. In verpleeghuizen is er een hoge consensus dat er geen sliktherapie wordt
geboden tijdens het weaningsproces, maar als de patiënt volledig ontwend is van de
beademing.
Van de logopedisten die sliktherapie bieden als de patiënt ontwend wordt van de
beademing:
Zijn er significante verschillen tussen alle instellingen in welke situatie sliktherapie wordt
geboden in het weaningsproces (p < 0,01).
Is er in ziekenhuizen een hoge consensus (80%) dat sliktherapie tijdens het weaningsproces
wordt geboden op de momenten dat de patiënt los is van de beademing.
Is er in revalidatiecentra een redelijke consensus (50%) dat sliktherapie tijdens het
weaningsproces wordt geboden op de momenten dat de patiënt los is van de beademing*.
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Sliktherapie tijdens weaning – Ontwikkeling

Sliktherapie tijdens weaning
ZH 2015
ZH 2020
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Figuur 32. Wanneer de antwoordopties worden gedichotomiseerd (ja/nee) om vergelijking
mogelijk te maken met eerder onderzoek, is er in ziekenhuizen een trend zichtbaar (p = 0,07)
dat sliktherapie vaker tijdens het weaningsproces wordt geboden dan in 2015.
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Sliktherapie
Cuffstatus tijdens sliktherapie

Lege cuff + spreekventiel

Lege cuff + kunstneus

Lege cuff + manueel afdoppen

Lege cuff + niets

Opgeblazen cuff + kunstneus

Opgeblazen cuff + niets
0%
Nooit

10%
Soms

20%

30%

40%

Helft van de tijd

50%

60%

Vaak

70%

80%

90% 100%

Altijd

Figuur 33. Sliktherapie wordt het vaakste gedaan met lege cuff en spreekventiel.

In ziekenhuizen is er redelijke consensus (69%) dat sliktherapie vaak tot altijd met een lege
cuff is. In de andere instellingen bereikt de status van de canule geen consensus.
In ziekenhuizen wordt een lege cuff en spreekventiel significant vaker toegepast dan in
revalidatiecentra (p = 0,03) en verpleeghuizen (p = 0,02).
Hoewel slikdiagnostiek met opgeblazen cuff en niets op de canule het minst vaak wordt
toegepast van alle mogelijkheden, wordt in verpleeghuizen het slikken significant vaker dan
in het ziekenhuis gedaan met opgeblazen cuff en niets op de canule.
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Cuffstatus tijdens sliktherapie: ontwikkeling
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Figuur 34. In vergelijking met eerder onderzoek komt het manueel afdoppen minder vaak
voor, en vindt sliktherapie vaker plaats met een lege cuff en spreekventiel. Alleen in
ziekenhuizen is dit een significante verandering en wordt sliktherapie in 2020 significant
vaker gedaan met een lege cuff en spreekventiel dan in 2015 (p = 0,03).
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Welke procedures worden gebruikt bij de behandeling van het slikken?
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revalidanten wat instrueren niet
mogelijk maakt”

“technieken worden
uitgeprobeerd en op maat
aangeboden”

Figuur 35. De instructie ‘krachtig slikken’ wordt het vaakst tijdens sliktherapie gebruikt.
In alle instellingen is er redelijke consensus dat krachtig slikken (69%-71%) en de slik-kuchnaslik (60%-71%) vaak tot altijd worden gebruikt tijdens sliktherapie van patiënten met een
tracheacanule.
In ziekenhuizen wordt slikken met kin naar de borst significant vaker toegepast dan in
verpleeghuizen (p = 0,01) en iets vaker dan in revalidatiecentra (p = 0,07).
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Opvolging van adviezen bij het aanraden van bepaalde consistenties voor
tracheacanulepatiënten
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Figuur 36. Consistentieadviezen die logopedisten geven worden vaak tot altijd opgevolgd door
zorgverleners op de afdeling en dit wordt vaker gedaan dan enkele jaren geleden.
Er is in alle instellingen hoge consensus (89%-100%) dat (consistentie)adviezen vaak tot altijd
worden opgevolgd.
Er is een trend dat adviezen in verpleeghuizen vaker worden opgevolgd dan in ziekenhuizen
(p = 0,10).

In ziekenhuizen worden gegeven adviezen vaker opgevolgd dan in 2015 (trend van p = 0,07).

In revalidatiecentra worden adviezen significant vaker opgevolgd dan in 2016 (p = 0,02).
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3.1.6 Decanulatie
In welke mate worden tracheacanulepatiënten in de diverse instellingen
gedecanuleerd?
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Figuur 37. De meeste patiënten worden in het ziekenhuis gedecanuleerd.

In ziekenhuizen is er een hoge consensus (98%) dat patiënten vaak tot altijd in het ziekenhuis
worden gedecanuleerd.
In revalidatiecentra is er een redelijke consensus (60%) dat patiënten vaak tot altijd in het
revalidatiecentrum worden gedecanuleerd.
Decanulatie vindt significant vaker in het ziekenhuis plaats dan in het revalidatiecentrum (p <
0,01) en verpleeghuis (p < 0,01).
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Criteria voor decanulatie
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“We maken gebruik van de
decanulatiechecklist (van het Radboudumc;
red.), stemgeving is daarbij een criterium dat
we meestal niet zo heel strikt laten
meetellen..”

“24 uur afdoppen.”

Figuur 38. Een goede hoestkracht, consequent speeksel slikken of uitspugen, een lage
uitzuigfrequentie en een aantal uur een spreekventiel verdragen zijn criteria die allemaal vaak
worden gebruikt om het moment van decanulatie te bepalen.

In alle instellingen is er hoge consensus dat een goede hoestkracht (88%-91%) en het
consequent doorslikken of uitspugen van speeksel (77%-94%) decanulatiecriteria zijn.
In ziekenhuizen en revalidatiecentra is er tevens hoge consensus dat het enkele uren
verdragen van een spreekventiel (83%-89%) en een lage uitzuigfrequentie (77%-93%)
decanulatiecriteria zijn in de instelling.
In verpleeghuizen is er redelijke consensus dat het enkele uren verdragen van een
spreekventiel (70%) een lage uitzuigfrequentie (69%) decanulatiecriteria zijn.
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Criteria voor decanulatie: ontwikkelingen
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Figuur 39. In vergelijking met eerdere jaren wordt het consequent doorslikken van speeksel, een lage
uitzuigfrequentie en een aantal uren verdragen van een spreekventiel (zie omcirkelingen) in 2020
vaker als decanulatiecriterium gebruikt.
In ziekenhuizen worden het consequent doorslikken van speeksel en een lage
uitzuigfrequentie vaker als decanulatiecriterium gebruikt dan in 2015 (p = 0,03 en p = 0,02)
In verpleeghuizen worden het consequent slikken of uitspugen van speeksel en een aantal
uren rustig kunnen ademen met spreekventiel vaker als decanulatiecriterium gebruikt dan in
2017 (p = 0,02 en p = 0,05).
In revalidatiecentra wordt een lage uitzuigfrequentie minder frequent als uitzuigcriterium
gehanteerd dan in 2016 (p = 0,05).
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De betrokkenheid van de logopedist bij het decanulatieproces
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Figuur 40. Er is redelijke consensus dat de logopedist betrokken is in de diverse stappen van het
decanulatieproces.
In alle instellingen is er consensus dat logopedisten vaak tot altijd betrokken zijn bij het
opbouwen van het gebruik van het spreekventiel. In verpleeghuizen bereikt dit een hoog
consensus (76%) en in ziekenhuizen en revalidatiecentra een redelijke consensus (50% en
70%).
In revalidatiecentra en verpleeghuizen is er tevens redelijke consensus dat logopedisten vaak
tot altijd betrokken zijn bij het uitbreiden van een lege cuff (respectievelijk 70% en 65%).
In revalidatiecentra is er ook redelijke consensus dat logopedisten vaak tot altijd betrokken
zijn bij de keus tot het afdoppen van de tracheacanule.
Logopedisten in revalidatiecentra en verpleeghuizen zijn significant vaker betrokken in het
afdoppen als stap naar decanulatie dan logopedisten uit ziekenhuizen (voor beide
vergelijkingen p < 0,01).
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De betrokkenheid van de logopedist bij het decanulatieproces: ontwikkelingen
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Figuur 41. De betrokkenheid van de logopedist in het decanulatieproces is in de ziekenhuizen en
verpleeghuizen toegenomen: zie omcirkelingen.
In ziekenhuizen zijn logopedisten significant vaker betrokken bij het uitbreiden van een lege
cuff (p = 0,04) en het wisselen naar een kleinere canule (p = 0,03).
Er is een trend in toename van betrokkenheid bij het opbouwen van het
spreekventielgebruik (p = 0,08).
In revalidatiecentra is de betrokkenheid van logopedisten bij alle stappen van decanulatie op
zich verbeterd, maar het bereikt geen statistisch significant verschil.
In verpleeghuizen zijn logopedisten significant vaker betrokken bij het wisselen naar een
kleinere canulemaat (p = 0,03) en afdoppen (p < 0,01).
Er is een trend dat logopedisten vaker betrokken zijn bij het uitbreiden van periodes met een
lege cuff (p = 0,07).
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3.1.7 Overdracht
Zijn tracheacanulepatiënten gemakkelijk over te plaatsen naar een vervolginstelling?
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over te plaatsen
Soms, het overplaatsen duurt soms
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Nee, het overplaatsen gaat moeizaam
(lange wachttijden, weinig plekken
waar de zorg geboden kan worden)
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kennis van deze zorg” (VP)

“meestal worden ze in het
ziekenhuis gedecanuleerd”

Figuur 42. De meeste logopedisten geven aan dat het overplaatsen van patiënten met een
tracheacanule naar een vervolginstelling soms iets langer duurt of moeizaam gaat vanwege lange
wachttijden en schaarse plekken waar voldoende canulezorg kan worden geboden.
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Wat krijgt u meegestuurd bij de overdracht?
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Figuur 43. 65% van logopedisten uit het ziekenhuis en 6% uit het verpleeghuis geven aan dat een
overdracht niet van toepassing is, omdat er geen patiënten zijn die vanuit een andere instelling met
een tracheacanule worden opgenomen. Bij overplaatsingen wordt meestal de beschrijving van de
huidige situatie en het proces meegegeven. Resultaten van instrumenteel onderzoek worden minder
vaak beschreven.

Er is een hoge consensus dat een beschrijving van de huidige situatie wordt meegestuurd
naar logopedisten in revalidatiecentra (90%) en verpleeghuizen (94%).
Er is ook een hoge consensus onder logopedisten uit revalidatiecentra dat ze een beschrijving
van het proces (ziektebeloop) meegestuurd krijgen (80%). In verpleeghuizen bereikt dit een
redelijke consensus (67%).
Logopedisten in revalidatiecentra krijgen daarnaast regelmatig een beschrijving van het
instrumenteel onderzoek (redelijke consensus van 70%).
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Tevredenheid over de logopedische overdracht
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Figuur 44. Er is redelijke consensus onder logopedisten in revalidatiecentra (70%) en
verpleeghuizen (72%) dat ze ‘meestal tevreden’ zijn over de logopedische overdracht, maar
tegelijk dat de overdracht beter kan.
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3.1.8 Inbreng van logopedisten
Waar loopt u tegenaan bij de behandeling van patiënten met een tracheacanule?
Figuur 45. Logopedisten lopen bij de behandeling van tracheacanulepatiënten het vaakst aan tegen
de wisselende kennis van artsen en verpleegkundigen, het moeilijk kunnen opbouwen van expertise
doordat ze weinig tracheacanulepatiënten zien en het ontbreken van consensus over de rol en
betrokkenheid van logopedist.

13x Kennis van artsen & verpleging
-

Kennis verschilt onderling
Door wisseling en doorloop van personeel (implementeren nieuw beleid lastig)
Verschil in kennis tussen IC en verpleegafdeling
Regelmatig discussie/uitleg over slikken met lege vs. opgeblazen cuff

11x Weinig tracheacanulepatiënten
-

Kennis zakt weg
Moeilijk kennis up-to-date te houden
Lastig ervaring op te bouwen

10x Betrokkenheid & rol logopedisten
-

Moment van verwijzing wisselt
Laat geconsulteerd
Rol logopedist wordt onderschat: we kunnen meer betekenen
Logopedist nog te weinig ingebed in canulebeleid

5x Decanulatierichtlijn/ -protocol
-

Uniform beleid ontbreekt
Richtlijnen en protocollen ontbreken
Een volgende stap is lastig te bepalen

Wensen logopedisten
-

Bevoegdheid en bekwaamheid in uitzuigen
Zelfstandig uitvoeren FEES
Meer kennis & ervaring rondom behadeling van canulepatiënten

Organisatorische beperkingen
-

Lastig om intensiteit van behandeling te bieden
Door tijdtekort weinig betrokken in proces
Projecten liggen stil door corona

Organisatorische beperkingen met betrekking tot canules
-

We werken niet met verschillende maten en soorten canules
Intensivisten willen geen gevensterde canules gebruiken
Inkoop van een vast merk canules waardoor niet alle soorten canules
beschikbaar zijn
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3.2 Vergelijking met voorgaand onderzoek per instelling
3.2.1 Resultaten ziekenhuizen
Instellingen
Logopedieteams

•

Figuur ZH_1: Team: logopedische teams bestaan uit minimaal 1 tot maximaal 15 logopedisten
die met volwassen patiënten werken, met een mediaan van 4 logopedisten. Per team zijn er
minimaal 1 tot maximaal 9 logopedisten die met tracheacanulepatiënten werken, met een
mediaan van 4 logopedisten.
Op basis van gemiddelden is in 2020, in vergelijking met 2015 het aantal logopedisten in
ziekenhuizen toegenomen van 4 naar 5 (p = 0,02), evenals het aantal logopedisten dat met
canulepatiënten werkt, namelijk van 3 naar 4 (p < 0,01).

11%
33%

< 5 jaar
21%

5-10 jaar
10-15 jaar
>15 jaar

35%
•

Figuur ZH_2: Werkervaring: de meeste logopedisten in ziekenhuizen hebben 10 tot 15 jaar
werkervaring (35%), gevolgd door 33% met meer dan 15 jaar werkervaring. Logopedisten in
ziekenhuizen hebben significant meer werkervaring dan logopedisten werkzaam in
verpleeghuizen (p < 0,01).
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Figuur ZH_3: Kennisvergaring: kennis wordt door ziekenhuislogopedisten voornamelijk
verkregen door scholing (98%), ontwikkelen van klinische ervaring (79%) en literatuur (77%).
Daarnaast haalt 46% de kennis uit congressen of op andere manieren (10%), zoals overleg met
logopedisten in andere ziekenhuizen, andere disciplines binnen de eigen instelling (intensivisten,
ventilation practitioners), of leveranciers van canulematerialen.

De canulepatiënt

120
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ZH

•

Figuur ZH_4: Aantal canulepatiënten per jaar: In de ziekenhuizen worden er minimaal 1 tot
maximaal 100 tracheacanulepatiënten per jaar gezien met een mediaan van 40 patiënten per
jaar.
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Figuur ZH_5: (verpleeg)afdelingen waar canulepatiënten worden gezien: Patiënten met een
tracheacanule worden door de logopedist vaak tot altijd op de IC gezien (matige consensus van
60%). 29% van de logopedisten geeft aan dat ze canulepatiënten vaak tot altijd op
verpleegafdelingen zien, 28% ziet canulepatiënten vaak tot altijd op een medium care-afdeling,
en 7% poliklinisch. Vergeleken met 2015 worden canulepatiënten in 2020 significant vaker op
verpleegafdelingen gezien (p = 0,04).

Logopedisten zien patiënten met een
tracheacanule na…
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Figuur ZH_6: Soort canulepatiënten: in ziekenhuizen worden voornamelijk canulepatiënten
gezien na een beademingstraject (81% vaak tot altijd), ten opzichte van patiënten die een
tracheacanule krijgen na aandoening in het hoofdhalsgebied (15% vaak tot altijd).
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Figuur ZH_7: Aanwezigheid canuleteam: het aantal ziekenhuizen dat een canuleteam heeft, is
van 31% in 2015 gedaald naar 23% in 2020.
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Figuur ZH_8: Leden van het canuleteam
In de ziekenhuizen waar een canuleteam aanwezig is (23%), is in 73% van de gevallen een
logopedist lid van het canuleteam.
In ziekenhuizen zonder canuleteam (77%) is in 38% wel een logopedist mede betrokken bij het
canulebeleid.
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Taken en verantwoordelijkheden
Betrokkenheid
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Figuur ZH_9: Ervaren betrokkenheid: 69% van de logopedisten in ziekenhuizen ervaren in de
afgelopen 5 jaar een toename in betrokkenheid bij tracheacanulepatiënten. 29% geeft aan dat de
betrokkenheid hetzelfde is gebleven en 2% weet het niet, dus er is geen enkel ziekenhuis waar de
betrokkenheid van logopedisten bij tracheacanulepatiënten is afgenomen.
4%
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19%

21-40%
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23%

•

Figuur ZH_10: Schatting van niet verwezen patiënten: De meeste logopedisten weten niet
hoeveel tracheacanulepatiënten er niet worden doorverwezen, terwijl ze mogelijk wel baat
zouden hebben bij logopedie. Het percentage van geschatte gemiste patiënten varieert van
minder dan 5% (aangegeven door 23% van de logopedisten), 6-20% (geantwoord door 19%) en
21-40% (geantwoord door 15% van de logopedisten). Slechts 4% denkt dat meer dan 60% van de
patiënten niet verwezen wordt maar wel baat zou kunnen hebben bij logopedie.
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Figuur ZH_11: Moment van consultatie: het moment waarop logopedisten geconsulteerd
worden, varieert sterk, maar ruime een derde (38%) binnen 2 dagen na plaatsing van een
tracheacanule.
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Figuur ZH_12: Reden van consultatie: er is hoge consensus dat logopedisten in het ziekenhuis
vaak tot altijd worden geconsulteerd vanwege slikproblemen (88%). Er is redelijke consensus dat
ze veel minder (nooit tot soms) worden geconsulteerd vanwege decanulatie (57%) of
communicatieproblemen (64%).
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Taken en verantwoordelijkheden
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Figuur ZH_13: Vormen van instrumenteel uitzuigen: er is een hoge consensus van 83% dat
logopedisten geen enkele vorm van instrumenteel uitzuigen uitvoeren omdat dit volgens hen
buiten de taken van de logopedist valt: 6% zuigt wel oraal uit, 4% oraal en oppervlakkig
tracheaal, 2% oraal, faryngeaal en oppervlakkig tracheaal, en 4% (n = 2) is geschoold in het
volledig uitzuigen (oraal, faryngeaal en tracheaal via de canule).
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Figuur ZH_14: Handelingen rondom de canule: er is hoge consensus dat de logopedist weinig
(nooit tot soms) de cuff leegmaakt (84%), de cuff opblaast (86%) of de binnencanule wisselt
(77%). Deze handelingen worden vaak tot altijd door de verpleegkundige gedaan.
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Figuur ZH_15: Instrument voor het leegmaken/opblazen van de cuff: door van de logopedisten
die deze handelingen wel uitvoeren wordt de cuff het vaakst leeg gemaakt met een spuitje (27%)
of door zowel een cuffdrukmeter als spuitje (8%). Voor het opblazen van de cuff geven deze
logopedisten aan dat er een cuffdrukmeter wordt gebruikt (17%), of zowel een cuffdrukmeter als
spuitje (13%).
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Figuur ZH_16: Gebruikte diagnostiekvormen: Er is een hoge consensus van 96% dat bedside
slikonderzoek vaak tot altijd wordt gebruikt bij de diagnostiek van dysfagie bij
tracheacanulepatiënten. FEES wordt door 23% vaak gebruikt, maar dat is onvoldoende voor
consensus. Ook het gebruik van andere diagnostiekvormen bereikt geen consensus: blauwslikken
wordt door 8% vaak tot altijd gebruikt, cervicale auscultatie door 6% en slikvideo’s worden
nauwelijks uitgevoerd bij deze patiëntpopulatie.
Dat verschilt niet significant van de resultaten in 2015.
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Figuur ZH_17: FEES uitgevoerd door: er is hoge consensus van 83% dat FEES weinig (nooit tot
soms) zelfstandig door de logopedist wordt uitgevoerd, maar vaak tot altijd door de logopedist
en KNO-arts samen (consensus van 84%). Er is geen consensus dat FEES alleen door de KNO-arts
wordt uitgevoerd.
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Figuur ZH_18: Status van de tracheacanule bij diagnostiek: er is redelijke consensus van 66% dat
slikdiagnostiek wordt gedaan met een lege cuff en spreekventiel op de tracheacanule (vanwege
een veranderde vraagstelling is het niet mogelijk om de gegevens te vergelijken met eerder
onderzoek).
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Figuur ZH_19: Eerste slikpoging: er is een hoge consensus van 77% dat water wordt gebruikt
tijdens de eerste slikpoging.
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Figuur ZH_20a en ZH_20b: Behandeling tijdens volledige beademing: er is hoge consensus van
83% dat patiënten geen sliktherapie krijgen als ze volledig worden beademd. Van de 17% die wel
slikbehandeling aan de beademing bieden, doet 71% dit met opgeblazen cuff.
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Figuur ZH_21a en ZH_21b: Behandeling als beademing wordt afgebouwd (weanen): er is hoge
consensus van 94% dat sliktherapie wordt geboden als de patiënt ontwend wordt van de
beademing, alleen op momenten dat de patiënt los is van de beademing (hoge consensus van
85%).
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Figuur ZH_22: Canulestatus bij sliktherapie: Er is een redelijke consensus van 69% dat tijdens
sliktherapie de cuff vaak tot altijd leeg is, met een spreekventiel op de tracheacanule, terwijl de
andere opties weinig gebruikt worden (nooit tot soms met redelijke tot hoge consensus van 69%97%).
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Figuur ZH_23: Canulestatus bij sliktherapie – ontwikkeling: Ten opzichte van 2015 zijn er twee
verschillen: er is een significante toename van ziekenhuizen waarbij een lege cuff en
spreekventiel ‘altijd’ wordt toegepast van 8% naar 40% (p = 0,03). Tevens wordt vaker gebruik
gemaakt van een lege cuff zonder iets op de canule dan in 2015 (p = 0,01).
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Sliktherapie procedures
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Figuur ZH_24: Procedures bij sliktherapie: Er is een redelijke consensus dat krachtig slikken vaak
tot altijd worden toegepast in de slikbehandeling bij tracheacanulepatiënten (69%), evenals slikkuch-naslik (62%) en slikken met kin naar de borst (50%). Tevens is er redelijke consensus van
60% dat het aanpassen van de hoofdhouding soms wordt gebruikt, evenals de
Mendelsohnmanoeuvre (57%) en de supersupraglottische slik (58%).
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Figuur ZH_25: Opvolging van consistentieadviezen: er is een hoge consensus van 84% dat
consistentieadviezen vaak tot altijd op de afdeling worden opgevolgd. Er is een trend zichtbaar
dat adviezen iets vaker worden opgevolgd dan in 2015 (p = 0,07).
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Figuur ZH_26: Decanulatie in instelling: er is hoge consensus van 98% dat patiënten met een
tracheacanule vaak tot altijd worden gedecanuleerd in het ziekenhuis.
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Figuur ZH_27: Decanulatiecriteria: er is hoge consensus dat in ziekenhuizen meerdere
decanulatiecriteria worden gebruikt bij het bepalen van het moment van decanulatie: goede
hoestkracht 91% consensus, consequent speeksel doorslikken of uitspugen 84%, een lage
uitzuigfrequentie 93%, aantal uren spreekventiel verdragen 83%.
De criteria ‘lage uitzuigfrequentie’ en ‘consequent speeksel doorslikken of uitspugen’ worden
significant vaker gebruikt dan in 2015 (respectievelijk p = 0,02 en p = 0,03).
*Criterium ’goede hoestkracht’ is in vorig onderzoek niet meegenomen.
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Figuur ZH_28: Betrokkenheid van logopedist bij decanulatieproces: er is redelijke consensus van
50% dat logopedisten vaak tot altijd betrokken zijn bij het opbouwen van het
spreekventielgebruik. Er is geen consensus over de betrokkenheid van de logopedist bij overige
decanulatiestappen (uitbreiden van lege cuff 46%, kleinere canulemaat 29% en het wisselen naar
een gevensterde canule 27%, afdoppen 27%).
Er is een trend dat logopedisten vaker betrokken zijn in het opbouwen van het
spreekventielgebruik dan in 2015 (p = 0,08).
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Figuur ZH_29: Overplaatsing van patiënten met een tracheacanule: 63% van de logopedisten
geeft aan dat overplaatsing van canulepatiënten vaak moeizaam gaat. 21% geeft aan dat dit
soms het geval is, en dat het overplaatsen iets langer duurt. Niemand geeft aan dat
canulepatiënten altijd goed over te plaatsen zijn.
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Figuur ZH_30: Informatie bij overdracht: er is redelijke consensus (65%) dat een overdracht naar
de ziekenhuislogopedist niet van toepassing is. Indien er wel een overdracht plaatsvindt, wordt
een beschrijving van de huidige situatie overgedragen (33%), een beschrijving van het proces
(27%) en de beschreven resultaten van instrumenteel onderzoek (27%). Beelden van het
instrumenteel onderzoek worden nauwelijks meegeleverd bij de overdracht (6%) evenmin als de
Post-IC-schaal (2%).
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Figuur ZH_31: Tevredenheid logopedische overdracht: 58% van de logopedisten geeft aan dat er
geen overdracht plaatsvindt omdat het niet van toepassing is. Indien er wel canulepatiënten
worden overgedragen, is 23% meestal tevreden over de overdracht, maar vinden dat de
overdracht beter kan; 17% is weinig tevreden omdat er zelden een overdracht is, of hij is
incompleet.
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3.2.2. Resultaten revalidatiecentra
Instellingen
Logopedieteams

•

Figuur RC_1: Team: logopedieteams in revalidatiecentra bestaan uit 2 tot 12 logopedisten voor
volwassen patiënten, met een mediaan van 6 logopedisten. Per team zijn er minimaal 1 tot
maximaal 4 logopedisten die met tracheacanulepatiënten werken, met een mediaan van 4.
Vergeleken met 2016 is in 2020 het aantal logopedisten dat volwassenen en canulepatiënten
behandelt niet significant veranderd.
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20%
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•
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Figuur RC_2: Werkervaring: de meeste logopedisten in revalidatiecentra hebben in 2020 5 tot 10
jaar werkervaring (50%), gevolgd door 20% met 10 tot 15 jaar werkervaring en 20% met meer
dan 15 jaar werkervaring. Logopedisten in ziekenhuizen hebben significant meer werkervaring
dan logopedisten werkzaam in verpleeghuizen (p < 0,01).
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Figuur RC_3: Kennisvergaring: kennis over tracheacanules wordt door logopedisten in
revalidatiecentra voornamelijk verkregen door scholing (90%), literatuur (90%) en ontwikkelen
van klinische ervaring (80%). Daarnaast haalt 30% de kennis uit congressen of op andere
manieren (40%), zoals via canuleleveranciers en overleg met ziekenhuiscollega’s.
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Figuur RC_4: Aantal canulepatiënten per jaar: In het revalidatiecentrum worden minimaal 1 tot
maximaal 15 tracheacanulepatiënten per jaar gezien met een mediaan van 5.
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Figuur RC_5: (verpleeg)afdelingen waar canulepatiënten worden gezien: Patiënten met een
tracheacanule worden door de logopedist vaak tot altijd klinisch gezien (40%). In
revalidatiecentra worden canulepatiënten nooit tot soms poliklinisch gezien (consensus van
100%).
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Figuur RC_6: Soort canulepatiënten: er is geen consensus over welke soort canulepatiënt het
meest wordt gezien in het revalidatiecentrum. Zowel canulepatiënten na een beademingstraject,
als canulepatiënten met een aandoening in het hoofd-halsgebied worden vaak tot altijd
behandeld (40%), waarbij het iets vaker een canulepatiënt na een beademingstraject betreft.
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Figuur RC_7: Aanwezigheid canuleteam: het aantal revalidatiecentra dat een canuleteam heeft,
is van 64% in 2016 gedaald naar 30% in 2020 (maar deze afname is niet statistisch significant).
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Figuur RC_8: Leden van het canuleteam
In revalidatiecentra met een canuleteam (30%), is in 67% de logopedist lid van het canuleteam.
In revalidatiecentra zonder canuleteam (70%), is in 29% de logopedist mede betrokken bij het
canulebeleid.
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Taken en verantwoordelijkheden
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Figuur RC_9: Ervaren betrokkenheid: 50% van de logopedisten in revalidatiecentra ervaren een
toegenomen betrokkenheid bij tracheacanulepatiënten in de afgelopen 5 jaar, en 30% geeft aan
dat de betrokkenheid hetzelfde is gebleven. In 20% van de instellingen geeft de logopedist aan
dat de betrokkenheid bij canulepatiënten is afgenomen.
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Figuur RC_10: Schatting van niet verwezen patiënten: In revalidatiecentra antwoordt 70% van
de logopedisten dat < 5% van de tracheacanulepatiënten niet verwezen worden (maar mogelijk
wel baat zouden hebben bij logopedie). Een derde (30%) kan hier geen inschatting van maken en
antwoordt ‘weet ik niet’.
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Figuur RC_11: Moment van consultatie: 70% van de logopedisten geeft aan dat de afdeling
logopedie binnen 24 uur na binnenkomst van een canulepatiënt wordt geconsulteerd, en 20%
antwoordt dat consultatie binnen 2 dagen plaatsvindt.
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Figuur RC_12: Reden van consultatie: er is hoge consensus dat logopedisten in het
revalidatiecentrum bij canulepatiënten vaak tot altijd worden geconsulteerd vanwege
slikproblemen (100%), communicatie (80%) en decanulatie (70%).
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Taken en verantwoordelijkheden
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Figuur RC_13: Vormen van instrumenteel uitzuigen: er is een hoge consensus van 80% dat
logopedisten geen enkele vorm van instrumenteel uitzuigen toepassen omdat dit volgens hen
buiten de taken van de logopedist valt. Dan zuigt 10% patiënten oraal uit of oppervlakkig
tracheaal, en 10% heeft een opleiding gehad voor het instrumenteel uitzuigen en past oraal,
faryngeaal en diep tracheaal uitzuigen toe.
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Figuur RC_14: Handelingen rondom de canule: er is hoge consensus dat de logopedist weinig
(nooit tot soms) de cuff opblaast (80%). Er is redelijke consensus dat de logopedist nooit tot soms
de cuff leegmaakt (70%) of de binnencanule wisselt (66%). Deze handelingen worden vaak tot
altijd door de verpleegkundige gedaan (66%-70%).
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Figuur RC_15: Instrument voor het leegmaken/opblazen van de cuff: van de logopedisten die
deze handelingen wel uitvoeren, wordt de cuff het vaakst leeg gemaakt met een spuitje (40%) of
door zowel een cuffdrukmeter als spuitje (20%). Voor het opblazen van de cuff wordt een
cuffdrukmeter gebruikt (30%), of zowel een cuffdrukmeter als spuitje (30%).
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Figuur RC_16: Gebruikte diagnostiekvormen: Er is hoge consensus van 100% dat bedside
slikonderzoek vaak tot altijd wordt gebruikt bij de diagnostiek van dysfagie bij
tracheacanulepatiënten, en redelijke consensus van 50% dat FEES vaak tot altijd wordt gebruikt.
Er is redelijke consensus van 60% dat slikvideo’s soms gebruikt worden in de diagnostiek.
Blauwslikken en cervicale auscultatie worden vrijwel nooit toegepast.
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Figuur RC_17: Verschillen in diagnostiekvormen met eerder onderzoek: Ten opzichte van 2016
wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van slikvideo’s (p = 0,05) en blauwslikken (p = 0,03).
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Figuur RC_18: FEES uitgevoerd door: er is een redelijke consensus dat FEES nooit tot soms
zelfstandig door de logopedist wordt uitgevoerd (50%), maar vaak tot altijd door de logopedist
en KNO-arts samen (consensus van 70%). FEES door alleen de KNO-arts is te gevarieerd voor
consensus.
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Figuur RC_19: Status van de tracheacanule bij diagnostiek: er is geen consensus betreffende de
status van de tracheacanule tijdens slikonderzoek. De meeste logopedisten voeren slikonderzoek
vaak tot altijd met lege cuff en spreekventiel uit (40%). Er is een trend dat lege cuff met niets op
de canule minder vaak wordt toegepast (p=0,07).
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Figuur RC_20: Eerste slikpoging: er is een hoge consensus van 80% dat water wordt gebruikt
tijdens de eerste slikpoging.
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Figuur RC_21a en RC_21b: Behandeling tijdens volledige beademing: er is redelijke consensus
van 60% dat tracheacanulepatiënten geen sliktherapie krijgen als ze volledig worden beademd.
Van de 40% die wel slikbehandeling aan de beademing bieden, doet de helft dit vaak met
opgeblazen cuff.
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Figuur RC_22a en RC_22b: Behandeling als beademing wordt afgebouwd (weanen): er is
redelijke consensus van 60% dat sliktherapie wel wordt geboden als de patiënt ontwend wordt
van de beademing. Er is redelijke consensus van 50% dat sliktherapie alleen op momenten wordt
aangeboden als de patiënt los is van de beademing.
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Figuur RC_23: Canulestatus bij sliktherapie: Er is geen redelijke consensus betreffende de status
van de canule tijdens sliktherapie. De meeste logopedisten (40%) geven vaak tot altijd
sliktherapie als de cuff leeg is en het spreekventiel op de canule is geplaatst. Over het algemeen
wordt sliktherapie vaker gegeven met lege cuff dan met opgeblazen cuff.
Dit is niet significant anders dan in 2016.
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Figuur RC_24: Procedures bij sliktherapie: Er is een redelijke consensus dat krachtig slikken vaak
tot altijd worden toegepast in de sliktherapie bij tracheacanulepatiënten (70%), evenals slikkuch-naslik (60%). Er is redelijke consensus van 70% dat het aanpassen van de hoofdhouding
soms wordt gebruikt, evenals de Mendelsohnmenoeuvre (60%) en de supersupraglottische slik
(50%). Biofeedback en elektrostimulatie worden nooit gebruikt (hoge consensus van 90%).
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Figuur RC_25: Opvolging van consistentieadviezen: er is een hoge consensus van 100% dat
consistentieadviezen vaak tot altijd op de afdeling worden opgevolgd. In het huidige onderzoek
wordt vaker aangegeven dat adviezen ‘vaak’ worden opgevolgd’, terwijl dat in 2016 significant
vaker ‘altijd’ werd geantwoord (p=0,02).
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Figuur RC_26: Decanulatie in instelling: er is redelijke consensus van 60% dat patiënten met een
tracheacanule vaak worden gedecanuleerd in het revalidatiecentrum.
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Figuur RC_27: Decanulatiecriteria: er is hoge consensus dat alle genoemde criteria vaak tot altijd
worden gebruikt in de instelling om het moment van decanulatie te bepalen: een goede
hoestkracht wordt door 89% vaak tot altijd als decanulatiecriterium gebruikt, het verdragen van
een spreekventiel gedurende enkele uren door 89%, een lage uitzuigfrequentie door 77%, en het
consequent slikken of uitspugen van speeksel door 77%.

•

Het criterium ‘lage uitzuigfrequentie’ wordt significant minder als decanulatiecriterium gebruikt
dan in 2016 (p = 0,05).
*Criterium ’goede hoestkracht’ is in vorig onderzoek niet meegenomen.
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Figuur RC_28: Betrokkenheid van logopedist bij decanulatieproces: er is redelijke consensus van
70% dat logopedisten vaak tot altijd betrokken zijn bij het opbouwen van het
spreekventielgebruik, het uitbreiden van een lege cuff en het afdoppen van de canule, maar
nooit tot soms bij het wisselen naar een kleinere canulemaat of het wisselen naar een
gevensterde canule.
Hoewel logopedisten meer betrokken lijken te zijn in het decanulatieproces, is er geen statistisch
significant verschil met eerder onderzoek.
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Figuur RC_29: Overplaatsing van patiënten met een tracheacanule: er is geen consensus over
het gemak van overplaatsing van canulepatiënten: 40% geeft aan dat overplaatsing van
canulepatiënten vaak moeizaam gaat, 30% geeft aan dat dit soms het geval is, en dat het
overplaatsen iets langer duurt. 20% geeft aan dat dit niet van toepassing is, en 10% geeft aan dat
canulepatiënten altijd goed over te plaatsen zijn.
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Figuur RC_30: Informatie bij overdracht: er is hoge consensus dat een overdracht een
beschrijving van de huidige situatie bevat (90%) en een beschrijving van het proces (80%). Er is
redelijke consensus dat resultaten van instrumenteel onderzoek worden beschreven in de
overdracht (70%). Beelden van het instrumenteel onderzoek worden nauwelijks meegeleverd bij
de overdracht (10%) en de Post-IC-schaal wordt niet gebruikt bij de overdracht (0%).
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Figuur RC_31: Tevredenheid logopedische overdracht: er is redelijke consensus van 70% dat
logopedisten meestal tevreden zijn over de overdracht, maar dat het beter kan; 20% is altijd
tevreden over de overdracht, en 10% is weinig tevreden.
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3.2.3 Resultaten verpleeghuizen
Instellingen
Logopedieteams

•

Figuur VH_1: Team: logopedieteams in verpleeghuizen bestaan uit minimaal 2 tot maximaal 10
logopedisten, met een mediaan van 6 logopedisten. Per team zijn er minimaal 1 tot maximaal 6
logopedisten die met tracheacanulepatiënten werken, met een mediaan van 2 logopedisten.
Vergeleken met 2017 is in 2020 het aantal logopedisten per team dat volwassenen en
canulepatiënten behandelt niet significant veranderd.

11%

22%

17%

< 5 jaar
5-10 jaar
10-15 jaar

50%

•

>15 jaar

Figuur VH_2: Werkervaring: de meeste logopedisten (50%) die canulepatiënten behandelen in
het verpleeghuis hebben 5-10 jaar werkervaring. Bij de andere 50% is de werkervaring divers:
22% heeft <5 jaar werkervaring, 17% heeft 10-15 jaar werkervaring en 11% heeft >15 jaar
werkervaring.
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Figuur VH_3: Kennisvergaring: kennis wordt door logopedisten in verpleeghuizen (werkend met
canulepatiënten) voornamelijk verkregen door scholing (94%), literatuur (78%) en ontwikkelen
van klinische ervaring (61%). Daarnaast haalt 22% de kennis uit congressen of op andere
manieren (33%), zoals via ziekenhuiscollega’s, via de kwaliteitskring of het centrum voor
thuisbeademing (CTB).

De canulepatiënt

12
10
8
6
4
2
0
VH

•

Figuur VH_4: Aantal patiënten: In het verpleeghuis worden minimaal 1 tot maximaal 10
tracheacanulepatiënten per jaar gezien met een mediaan van 4 canulepatiënten.
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Figuur VH_5: (verpleeg)afdelingen waar canulepatiënten worden gezien: Patiënten met een
tracheacanule worden door de logopedist vaak tot altijd in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
gezien (27%). In voorgaand onderzoek werd verder gevraagd naar psychogeriatrische afdeling en
somatische afdeling, nu naar patiënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en eerste
lijn, waardoor vergelijking met 2017 op deze afdelingen niet mogelijk is.
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Figuur VH_6: Soort canulepatiënten: er is geen consensus over welke soort canulepatiënt vaak
tot altijd wordt gezien in het verpleeghuis. Zowel canulepatiënten met een aandoening in het
hoofd-halsgebied als na een beademingstraject worden vaak tot altijd behandeld (39% en 35%),
waarbij het iets vaker canulepatiënten betreft met een aandoening in het hoofd-halsgebied.
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Figuur VH_7: Aanwezigheid canuleteam: het aantal verpleeghuizen dat een canuleteam heeft, is
significant gedaald (p < 0,01) van 55% in 2017 naar 6% in 2020.
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20%
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Figuur VH_8: Leden van het canuleteam: Van de verpleeghuizen waar een canuleteam aanwezig
is (6%), is in alle gevallen (100%) een logopedist lid van het canuleteam.
In de verpleeghuizen zonder canuleteam (94%), is in 41% de logopedist mede betrokken bij het
canulebeleid.
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Figuur VH_9: Ervaren betrokkenheid: 78% van de logopedisten in verpleeghuizen ervaren een
toegenomen betrokkenheid bij tracheacanulepatiënten, 6% geeft aan dat de betrokkenheid
hetzelfde is gebleven en 5% ervaart dat de betrokkenheid is afgenomen. 11% van de
deelnemende verpleeghuizen kan hier geen duidelijk antwoord op geven.

6%
22%

28%

weet ik niet
<5%
6-20%

11%

21-40%
33%

•

>60%

Figuur VH_10: Schatting van niet verwezen patiënten: In verpleeghuizen antwoordt 33% van de
logopedisten dat minder dan 5% van de tracheacanulepatiënten niet verwezen worden (maar
mogelijk wel baat zouden hebben bij logopedie); 28% kan hier geen inschatting van maken en
antwoordt ‘weet ik niet’. Ongeveer een vijfde (22%) geeft aan dat 21-40% van de
canulepatiënten niet wordt verwezen maar mogelijk wel baat zou hebben bij logopedie.
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Figuur VH_11: Moment van consultatie: 39% van de logopedisten geeft aan dat de afdeling
logopedie binnen 24 uur na binnenkomst van een canulepatiënt wordt geconsulteerd, en 22%
antwoordt dat consultatie binnen 2 dagen plaatsvindt.
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Figuur VH_12: Reden van consultatie: er is hoge consensus dat logopedisten in verpleeghuizen
bij canulepatiënten vaak tot altijd worden geconsulteerd vanwege slikproblemen (88%) en er is
redelijke consensus dat ze worden geconsulteerd voor communicatie (72%). Decanulatie is
minder vaak de reden van consultatie (48%).
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Figuur VH_13: Vormen van instrumenteel uitzuigen: er is een hoge consensus van 94% dat
logopedisten geen enkele vorm van instrumenteel uitzuigen toepassen omdat dit volgens hen
buiten de taken van de logopedist valt. De overige 6% past soms oraal uitzuigen toe.
Logopedisten in verpleeghuizen zuigen niet faryngeaal of tracheaal uit.
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Figuur VH_14: Handelingen rondom de canule: er is hoge consensus dat de logopedist weinig
(nooit tot soms) de cuff leegmaakt (95), opblaast (95%) of de binnencanule wisselt (84%). Deze
handelingen worden vaak tot altijd door de verpleegkundige gedaan (78%-94%).
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Figuur VH_15: Instrument voor het leegmaken/opblazen van de cuff: de cuff wordt het vaakst
leeg gemaakt met zowel een spuitje als cuffdrukmeter (28%). Voor het opblazen van de cuff
wordt een cuffdrukmeter het vaakst gebruikt (17%), of een spuitje (11%).
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Figuur VH_16: Gebruikte diagnostiekvormen: er is hoge consensus van 100% dat bedside
slikonderzoek vaak tot altijd wordt gebruikt bij de diagnostiek van dysfagie bij
tracheacanulepatiënten. Een vijfde deel maakt vaak gebruik van FEES (20%). Alle logopedisten
geven aan dat er weinig (nooit tot soms) gebruik wordt gemaakt van slikvideo’s, blauwslikken en
cervicale auscultatie.
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Figuur VH_17: Verschillen in diagnostiekvormen met eerder onderzoek: ten opzichte van 2017
wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van slikvideo’s (p < 0,01).
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Figuur VH_18: FEES: er is een hoge consensus dat FEES nooit zelfstandig door de logopedist
wordt uitgevoerd (83%). De overige 17% geeft aan FEES juist wel vaak zelfstandig uit te voeren.
FEES wordt het vaakst door de KNO-arts alleen uitgevoerd (redelijke consensus van 61%)
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Figuur VH_19: Status van de tracheacanule bij diagnostiek: er is geen consensus over de status
van de tracheacanule tijdens slikonderzoek. De meeste logopedisten voeren slikonderzoek vaak
tot altijd met lege cuff en spreekventiel uit (vaak tot altijd door 38%). Er is geen significant
verschil met de resultaten uit het voorgaand onderzoek.
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Figuur VH_20: Eerste slikpoging: er is een hoge consensus van 83% dat water wordt gebruikt
tijdens de eerste slikpoging.
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Figuur VH_21a en VH_21b: Behandeling tijdens volledige beademing: er is hoge consensus van
89% dat tracheacanulepatiënten geen sliktherapie krijgen als ze volledig worden beademd. Van
de 11% die wel sliktherapie tijdens beademing bieden, geeft iedereen aan dat dit vaak met
opgeblazen cuff gebeurt (100%). De helft biedt tevens vaak sliktherapie tijdens lekbeademing
(lege cuff).
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Figuur VH_22a en VH_22b: Behandeling als beademing wordt afgebouwd (weanen): er is een
hoge consensus van 89% dat sliktherapie niet wordt geboden als de patiënt ontwend wordt van
de beademing. Twee logopedisten geven als opmerking aan dat patiënten alleen in het
verpleeghuis worden opgenomen als ze niet meer beademd hoeven te worden.
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Figuur VH_23: Er is geen duidelijke consensus betreffende de status van de canule tijdens
sliktherapie. Minder dan de helft van de logopedisten (41%) geeft vaak tot altijd sliktherapie als
de cuff leeg is en het spreekventiel op de canule is geplaatst. Over het algemeen wordt
sliktherapie vaker gegeven met lege cuff dan met opgeblazen cuff.
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Figuur VH_24: Procedures bij sliktherapie ontwikkelingen: Ten opzichte van 2017 zijn er minder
logopedisten die gebruik maken van een lege cuff zonder iets op de canule (p = 0,01).
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Figuur VH_25: Procedures bij sliktherapie: Er is een redelijke consensus dat krachtig slikken vaak
wordt toegepast in de sliktherapie bij tracheacanulepatiënten (71%), evenals slik-kuch-naslik
(71%). Er is redelijke consensus van 76% dat het aanpassen van de hoofdhouding soms wordt
gebruikt, evenals de Mendelsohnmanoeuvre (63%) en de supersupraglottische slik (50%).
Biofeedback wordt nauwelijks gebruikt en elektrostimulatie wordt nooit gebruikt.
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Figuur VH_26: Opvolging van consistentieadviezen: er is een hoge consensus van 89% dat
consistentieadviezen vaak tot altijd op de afdeling worden opgevolgd. Er zijn geen significante
verschillen met de resultaten uit 2017.
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Figuur VH_27: Decanulatie in instelling: er is redelijke consensus van 50% dat patiënten met een
tracheacanule weinig (nooit tot soms) worden gedecanuleerd in het verpleeghuis.
2017*
2020

Goede hoestkracht

Consequent speeksel doorslikken of
uitspugen

Lage uitzuigfrequentie

Aantal uren spreekventiel
0%
Nooit

•

Soms

20%

40%

Helft van de tijd

60%
Vaak

80%

100%

Altijd

Figuur VH_28: Decanulatiecriteria: er is in verpleeghuizen een hoge consensus dat een goede
hoestkracht (88%) en het consequent doorslikken of uitspugen van speeksel (94%) vaak tot altijd
worden gebruikt om het moment van decanulatie te bepalen. Er is een redelijke consensus dat
een lage uitzuigfrequentie (69%) en het aantal uren verdragen van een spreekventiel (70%)
worden meegenomen als decanulatiecriteria.
In vergelijking met 2017 worden de criteria ‘consequent doorslikken of uitspugen van speeksel’
en ‘een aantal uur rustig kunnen ademen met spreekventiel’ vaker gebruikt in 2020 (p = 0,02 en
p = 0,05).
*Criterium ’goede hoestkracht’ is in vorig onderzoek niet meegenomen.
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Figuur VH_29: Betrokkenheid logopedist bij decanulatieproces: er is een hoge consensus van
76% dat logopedisten vaak tot altijd betrokken zijn bij het opbouwen van het
spreekventielgebruik. Er is redelijke consensus dat logopedisten betrokken zijn bij het uitbreiden
van een lege cuff (65%), maar nooit bij het wisselen naar een kleinere canulemaat (64%), of bij
het wisselen naar gevensterde canule 69%).
Logopedisten in het verpleeghuis zijn vaker betrokken bij het wisselen naar een kleinere
canulemaat (p = 0,03) en het afdoppen van de canule (p < 0,01) dan in 2017.
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Figuur VH_30: Overplaatsing van patiënten met een tracheacanule: de meeste logopedisten
(39%) geven aan dat het overplaatsen van canulepatiënten moeizaam verloopt. Verder geeft een
derde (33%) van de logopedisten aan dat er geen sprake is van een overplaatsing van
canulepatiënten, en een vijfde (22%) geeft aan dat het overplaatsen soms moeizaam is.
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Figuur VH_31: Informatie bij overdracht: er is hoge consensus dat een overdracht een
beschrijving van de huidige situatie bevat (94%). Er is een redelijke consensus dat een
beschrijving van het proces (67%) wordt verwerkt in de overdracht. Resultaten van instrumenteel
onderzoek worden minder vaak beschreven in de overdracht (39%), en beelden van het
instrumenteel onderzoek worden nauwelijks meegeleverd (6%). De Post-IC-schaal wordt niet
gebruikt bij de overdracht (0%) naar het verpleeghuis.
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Figuur VH_32: Tevredenheid logopedische overdracht: er is redelijke consensus van 72% dat
logopedisten meestal tevreden zijn over de overdracht, maar dat het beter kan. De rest geeft
verdeelde antwoorden; 11% is weinig tevreden, terwijl 11% altijd tevreden is.
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4. Conclusies
Dit onderzoek had als doel om (1) in kaart te brengen wat de consensus is in de huidige scope of
practice (werkwijze, rol en betrokkenheid) van logopedisten die werken met tracheacanulepatiënten
in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen anno 2020, (2) of er ontwikkelingen in te zien
zijn ten opzichte van het voorgaand onderzoek en (3) of er verbeterpunten te identificeren zijn in het
logopedisch handelen. De resultaten laten inderdaad enkele relevante verschillen en veranderingen
zien, maar ook kansen voor verbetering van de zorg. De belangrijkste uitkomsten worden hier
besproken.

4.1 Belangrijkste verschillen tussen instellingen
Zoals te verwachten zien ziekenhuislogopedisten veel meer tracheacanulepatiënten (6 tot 7 keer
meer) dan hun collega’s in verpleeghuizen en revalidatiecentra. Canules worden immers vrijwel
uitsluitend in ziekenhuizen geplaatst en patiënten worden ook vaak in het ziekenhuis weer
gedecanuleerd. Slechts een deel daarvan wordt met een tracheacanule overgeplaatst naar een
revalidatiecentrum of verpleeghuis. Maar er zijn meer verschillen.

Canulepatiënten
Wat opvalt is het verschil in de soort canulepatiënten die wordt gezien: in ziekenhuizen en
revalidatiecentra zijn het voornamelijk patiënten met een canule na een beademingstraject, maar in
verpleeghuizen zijn het even vaak canulepatiënten na een (oncologische) aandoening in het
hoofdhalsgebied. Voor een verklaring hiervan hebben we navraag gedaan bij de
verpleeghuislogopedisten die in het najaar van 2021 aan onze tracheacanulecursus meededen.
Oudere hoofdhalsoncologiepatiënten met een canule worden in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
gezien wanneer bijvoorbeeld chemoradiatie erg zwaar wordt en de patiënt erg verzwakt is of
wanneer de verzorging te intensief is voor de thuiszorg. In de langdurige zorg (WLZ) worden oudere
tracheacanulepatiënten gezien met co-morbiditeit die niet meer thuis kunnen wonen.

Diagnostiek
Diagnostische middelen
De klinische diagnostiek is hetzelfde in alle instellingen, namelijk bedside slikonderzoek (96%-100%)
met water (gebruikt door 77%-83% bij de eerste slikpoging). Dat is niet verrassend, want dat is wat
altijd mogelijk is om te doen en het vormt de basis van het logopedisch slikonderzoek. Een kleine
minderheid in ziekenhuizen gebruikt ook (vaak tot altijd) blauwslikken (8%) of cervicale auscultatie
(6%), maar logopedisten in revalidatiecentra en verpleeghuizen gebruiken deze methodes niet. Het
gebruik van deze technieken was in Australië (in 2007) en het Verenigd Koninkrijk (in 2014) duidelijk
hoger, namelijk blauwslikken 31%-49%, cervicale auscultatie 18% (Australië) en blauwslikken 20%,
cervicale auscultatie 40% (VK). De diagnostische accuratesse van deze technieken is niet optimaal
[13-15] maar het verschil in gebruik zal vooral te verklaren zijn door de mate waarin technieken zijn
opgenomen in onderwijs, protocollen en gewoonten.
Diagnostiek begint met klinisch onderzoek; instrumenteel slikonderzoek is in Nederland aanvullend
onderzoek [16]. Ook bij tracheacanulepatiënten wordt instrumenteel slikonderzoek minder vaak
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gebruikt dan klinisch slikonderzoek. Hierbij wordt FEES veel vaker (22% tot 50%) gebruikt dan
slikvideo’s (‘vaak tot altijd’ door 10%), waarschijnlijk doordat FEES een aantal belangrijke voordelen
heeft, vooral voor tracheacanulepatiënten. Een FEES kan bedside worden uitgevoerd terwijl een
slikvideo enkel op de radiologieafdeling in een ziekenhuis (of revalidatiecentrum) kan worden
gemaakt. Diagnostisch aanvullend kunnen bij een FEES de symmetrie en beweeglijkheid van de
stemplooien, de faryngeale en laryngeale sensibiliteit en speekselaspiratie in beeld worden gebracht.
Anderzijds kan een slikvideo meerwaarde hebben als er vragen zijn over de faryngeale constrictie of
aspiratie tijdens de slik.
De resultaten uit 2020 laten zien dat FEES vaker ‘vaak tot altijd’ wordt gebruikt in revalidatiecentra
(50%) dan in ziekenhuizen (23%) en verpleeghuizen (22%). In ziekenhuizen bevinden patiënten zich
nog in de acute fase van ziekte, en kunnen ze minder instrueerbaar zijn vanwege een delier of nog
forse cognitieve problemen, waardoor instrumenteel onderzoek minder makkelijk uitvoerbaar is.
Patiënten in een revalidatiecentrum zijn al verder in hun herstel, zijn vaak beter instrueerbaar en
revalideerbaar. Tegelijk is het gebruik van FEES ook afhankelijk van de beschikbaarheid ervan en
verwachten we dat het gebruik zal toenemen als meer logopedisten dergelijk endoscopisch
slikonderzoek zelfstandig gaan uitvoeren, dus onafhankelijk van een arts [17].

Cuffstatus bij diagnostiek
Slikdiagnostiek wordt overwegend gedaan met een lege cuff: 71%-93% doet nooit slikonderzoek met
opgeblazen cuff. Dit is een positieve bevinding, want bedside slikdiagnostiek met opgeblazen cuff is
weinig zinvol. Doordat er bij een opgeblazen cuff geen luchtstroom is door de farynx en larynx, kan
de patiënt niet foneren en is penetratie van vocht of voeding (stase op de stembanden en een
‘borrelige stem’) en zelfs aspiratie (materiaal onder de stembanden) niet hoorbaar voor de
logopedist en voor de patiënt ook minder voelbaar. En als de patiënt met opgeblazen cuff hoest, kan
het geaspireerde materiaal niet weggehoest worden uit de larynx omdat expiratie via de canule
verloopt en niet via de larynx en farynx. Niet alleen is de cuff geen waterdichte afsluiting waardoor
aspiratie langs de opgeblazen cuff mogelijk is, maar op het moment dat de cuff leeggemaakt wordt,
kan het geaspireerde materiaal alsnog de longen in lopen en is het de vraag of de patiënt alsnog
adequaat gaat hoesten of op tijd uitgezogen wordt.
Naast de cuffstatus, zijn ook de gebruikte attributen op de canule van invloed op het slikproces. De
afsluiting van de canule (met een spreekventiel, dop, of manuele afsluiting van de canule tijdens het
slikken), herstelt de natuurlijke luchtstroom door de larynx en verbetert de subglottische druk, wat
een positief effect heeft op de faryngeale activiteit, de opening van de bovenste slokdarmsfincter en
de luchtwegbescherming [18]. Hierdoor vermindert de kans op aspiratie [19]. Tevens verbetert een
spreekventiel of dop op de canule de sensibiliteit, reuk en smaak [5]. Dit in tegenstelling tot een lege
cuff met kunstneus of niets op de canule, waarmee de subglottische druk niet optimaal is, en
daarmee de kans op aspiratie groter is [19].
De resultaten uit 2020 laten zien dat logopedisten in ziekenhuizen slikdiagnostiek overwegend doen
met lege cuff en daarbij een spreekventiel (66%), terwijl dit in revalidatiecentra en verpleeghuizen
meer gevarieerd is (daar voert 38%-40% het slikonderzoek altijd met lege cuff en spreekventiel uit).
Dit is in lijn met bevindingen in Zweden, waar 65% van de logopedisten slikonderzoek met lege cuff
en spreekventiel doet [20].
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Behandeling
We hebben gevraagd naar het moment waarop sliktherapie wordt gestart, ongeacht of de patiënt al
is ontwend van de beademing, en naar de status van de tracheacanule tijdens de sliktherapie omdat
dit zoals hierboven beschreven invloed heeft op het slikproces.
Behandeling bij (volledige) beademing
Uit ons onderzoek blijkt dat weinig logopedisten sliktherapie bieden aan patiënten die volledig
beademd worden (ZH 17%, RC 40%, VH 11%). Uit de toelichtingen van logopedisten die dit wel doen,
blijkt dat ze dit enkel doen bij specifieke vragen of bij specifieke patiënten (bijv. met een slechte
prognose). Van de enkele logopedisten die behandeling bieden bij volledige beademing, gebeurt dit
voornamelijk met opgeblazen cuff (ZH 71%, RC 50%, VH 100%). Echter, hoewel er in de vragenlijst
expliciet is genoemd dat het om slikbehandeling gaat, is in meerdere opmerkingen terug te vinden
dat het niet sliktraining maar ondersteuning van de communicatie betreft. Vermoedelijk wordt
slikbehandeling tijdens beademing dus maar heel weinig gedaan en het is inderdaad ook niet voor de
hand liggend, maar de klinische werkelijkheid is toch genuanceerder. In een ziekenhuis is er in het
algemeen sprake van acute of tijdelijke beademing, met als doel om de beademing af te bouwen.
Beademing buiten het ziekenhuis betreft vaak patiënten die chronische beademing behoeven, zoals
bij neuromusculaire aandoeningen, of wanneer ontwenning van de beademing niet mogelijk is na
een hoge dwarslaesie of bij diafragma-aandoeningen na een operatie [21]. De Centra voor
Thuisbeademing (CTB’s) zijn betrokken voor het instellen van deze invasieve thuisbeademing. Bij
chronische (thuis)beademing heeft een ongevensterde canule zonder cuff de voorkeur vanuit
veiligheidsoverwegingen, maar (thuis)beademing met opgeblazen cuff kan voorkomen in het geval
van aspiratie of luchtlekkage [21].
Indien beademing met lege cuff of via een cuffloze tracheacanule plaatsvindt (met of zonder speciaal
spreekventiel in de beademingsslang), wordt dit ook wel ‘lekbeademing’ genoemd. Lekbeademing
wordt vooral gebruikt als patiënten afhankelijk zijn van chronische beademing. Bij lekbeademing gaat
de toegediende lucht van de beademingsmachine naar de longen maar tegelijkertijd ook naar de
larynx. Deze beademingsmethode komt minder vaak voor op IC’s omdat het geen optimale
beademingsmethode is, en ook omdat de meeste (invasieve) beademingsmachines hier niet geschikt
voor zijn, omdat ze onvoldoende kunnen compenseren voor deze luchtlekkages en daarom continu
alarmeren [22, 23] .
Met lekbeademing verschilt de ademflow door de farynx van een natuurlijk adempatroon, omdat er
tijdens zowel de in- en uitademing lucht vanuit de trachea naar de farynx gaat. Dit maakt dat de
patiënt goed instrueerbaar en voldoende krachtig moet zijn om op het juiste moment te slikken,
waardoor sliktherapie tijdens lekbeademing minder geschikt is bij patiënten die erg zwak zijn, niet
instrueerbaar zijn of coördinatieproblemen hebben.
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Behandeling bij ontwennen (weanen) van de beademing
In ziekenhuizen wordt de slikbehandeling al vaak gestart tijdens de weaningsfase (94%), op
momenten dat patiënten even los zijn van de beademing (85%), met lege cuff en spreekventiel
(69%). Het is goed om te zien dat logopedisten al vroeg betrokken zijn op de IC, als de patiënt nog
beademd wordt maar al wel korte momenten zonder beademing kan. De logopedist kan in een
vroege fase het slikken beoordelen, en afhankelijk van de slikfunctie advies uitbrengen over de
veilige duur van het spreekventielgebruik. Het legen van de cuff tijdens episodes dat de patiënt
spontaan ademt, is geassocieerd met een kortere weaningsperiode [24]. In revalidatiecentra en
verpleeghuizen vindt sliktherapie tijdens de weaningsperiode minder vaak plaats (RC 60%; VH 11%),
omdat beademingszorg vooral in ziekenhuizen plaats vindt en de meeste patiënten pas in een
revalidatiecentrum of verpleeghuis opgenomen kunnen worden als ze niet meer
beademingsbehoeftig zijn, of wanneer sprake is van chronische beademing.
Sliktherapie vindt vaker plaats met een lege cuff dan een opgeblazen cuff (53%-93% doet nooit
sliktherapie met opgeblazen cuff). Net als bij klinisch slikonderzoek wordt tijdens de sliktherapie door
logopedisten in ziekenhuizen (69% vaak tot altijd) iets vaker dan in revalidatiecentra (40%) en
verpleeghuizen (41%) gebruik gemaakt van een lege cuff met daarbij een spreekventiel. De eerder
genoemde voordelen van een spreekventiel zouden dus in die centra vaker benut kunnen worden.
Interventies
Er zijn diverse interventies waar een logopedist gebruik van kan maken tijdens sliktherapie. In alle
instellingen wordt het meest gebruik gemaakt van krachtig slikken (69%-71%) en slik-kuch-naslik
(60%-71%). Alleen wordt in ziekenhuizen het slikken met kin naar de borst vaker toegepast dan in
verpleeghuizen (p = 0,01) en revalidatiecentra (p = 0,07), maar het is de vraag of dat ook klinisch
beter of slechter is, aangezien ingezette interventies afhankelijk zijn van de mogelijkheden van de
patiënt en kenmerken van de dysfagie.

4.2 Belangrijkste veranderingen in de tijd
Aantal behandelaars en betrokkenheid
Vergeleken met de eerdere inventarisatie is in ziekenhuizen het aantal logopedisten dat
tracheacanulepatiënten behandelt toegenomen van gemiddeld 3 logopedisten per team in 2015 naar
gemiddeld 4 logopedisten in 2020 (p = 0,02). In revalidatiecentra en verpleeghuizen zijn er gemiddeld
3 logopedisten per team die canulepatiënten behandelen en dit is onveranderd in de tijd. Tegelijk
ervaren logopedisten in alle instellingen een toegenomen betrokkenheid bij deze patiëntcategorie in
de afgelopen 5 jaar (ZH 60%, RC 50% en VH 78%). Vier ziekenhuislogopedisten lichtten in hun
opmerkingen toe dat ze nu standaard worden geconsulteerd bij tracheacanulepatiënten sinds er een
nieuw intern protocol is of sinds de start van een canuleteam, en dat ze vaker bij multidisciplinaire
overleggen aansluiten. Eén logopedist voegde toe dat de toegenomen betrokkenheid komt door een
toename van kennis en personeelsformatie. Alles bij elkaar laat dit zien dat de betrokkenheid van
logopedisten bij tracheacanulepatiënten in de afgelopen paar jaar is toegenomen.
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Canuleteams
In studies naar multidisciplinaire zorg voor tracheacanulepatiënten wordt benadrukt dat een
canuleteam waar een logopedist deel van uitmaakt, een positieve bijdrage heeft in het
decanulatieproces: het kan leiden tot snellere decanulatie, verminderde ligduur en verminderde
complicaties [25]. Logopedisten hebben met hun expertise rondom het ademen en slikken een
sleutelrol in het multidisciplinaire canulebeleid: ze kunnen patiënten identificeren die geschikt zijn
voor cuffdesufflatie en gebruik van het spreekventiel, vervolgonderzoek indiceren om mogelijke
stembandstilstand te achterhalen na het vaststellen van heesheid, het meedenken in
sputummanagement, meedenken in canulewissels en het opbouwen van orale intake [26]. Een
logopedist in een canuleteam of een logopedist die actief betrokken is bij het canulebeleid kan dus
bijdragen aan optimale zorg voor patiënten met een tracheacanule.
Uit de resultaten van 2020 blijkt dat er in Nederland nog slechts weinig instellingen zijn met een
canuleteam (ZH 23%, RC 30% en VH 6%), en hoewel enkele logopedisten in hun opmerkingen
aangeven dat ze vaker worden geconsulteerd sinds de start van een canuleteam in hun instelling, is
het aantal instellingen met een canuleteam gedaald ten opzichte van 5 jaar geleden. Toen was het
aantal instellingen met een canuleteam in ZH 31%, in RC 64%, en VH 55%. In instellingen waar geen
canuleteam aanwezig is, is de logopedist slechts in 29% tot 41% multidisciplinair
medeverantwoordelijk voor advisering en besluitvorming van het canulebeleid. Mogelijk heeft het
lagere aantal canuleteams te maken met de gebruikte bewoording in de vragenlijsten: waar in de
laatste vragenlijst het woord ‘canuleteam’ is gebruikt, werd in de vorige vragenlijsten gevraagd naar
de aanwezigheid van een ‘multidisciplinair team dat beslist over het canulebeleid’, dus of er echt
minder canuleteams zijn is niet helemaal duidelijk. Bovendien lijkt het in tegenstrijd met de
hierboven beschreven toegenomen betrokkenheid van logopedisten bij decanulatiestappen. Bij
toekomstige herhaling van de inventarisatie van multidisciplinaire samenwerking in (canule)teams
moet dus kritisch worden gekeken naar de formulering van een dergelijke vraag.

Diagnostiek
Klinisch bedside slikonderzoek blijft de basis van sliktherapie en het gebruik ervan is onveranderd ten
opzichte van eerder onderzoek. Slikonderzoek met blauwslikken of met slikvideo’s is in
revalidatiecentra in de afgelopen jaren afgenomen (blauwslikken werd ‘vaak tot altijd’ door 9%
gebruikt in 2016, nu door 0%; bij slikvideo’s daalde dit van 27% naar 10%), en ook in verpleeghuizen
(waar patiënten ervoor naar het ziekenhuis moeten) verliest de slikvideo duidelijk aan populariteit
(van 55% naar 0%). Er zijn groeiende mogelijkheden van het zelfstandig uitvoeren van FEES door
logopedisten, maar een toenemend gebruik van FEES is in instellingen nu nog niet in deze cijfers te
zien. Het FEES-onderzoek wordt het vaakste door de KNO-arts en logopedist samen gedaan, of alleen
door de KNO-arts. Omdat het uitvoeren van endoscopisch onderzoek een voorbehouden handeling
is, zijn logopedisten niet zomaar bevoegd om dit onderzoek uit te voeren [17]. In 2020 is het
consensusdocument ‘FEES door logopedisten bij volwassenen’ door de NVLF gepubliceerd, om
logopedisten enerzijds aan te moedigen zich te bekwamen in zelfstandige uitvoering van FEES en
anderzijds een veilige en uniforme uitvoering en interpretatie te garanderen [17]. De verwachting is
dat het zelfstandig uitvoeren van FEES hiermee bereikbaarder is voor logopedisten met als mogelijk
gevolg dat FEES in de toekomst vaker zal worden gebruikt als instrumentele diagnostiek, ook bij
tracheacanulepatiënten.
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Decanulatie
In de betrokkenheid van logopedisten bij behandeling en herstel in de zin van decanulatie is over 5
jaar gelukkig een voorzichtige toename te zien. In ziekenhuizen zijn logopedisten in vergelijking met
2015 meer betrokken bij advisering rondom het uitbreiden van een lege cuff (van 34% naar 46%), en
het wisselen naar een kleinere canulemaat (van 21% naar 29%). Daarnaast lijken ze ook meer
betrokken te zijn in advisering rondom het spreekventielgebruik (van 32% naar 50%, trend van p =
0,08). In verpleeghuizen is deze toenemende betrokkenheid te zien in het wisselen naar een kleinere
canulemaat (van 0% naar 30%) en het afdoppen (van 9% naar 47%) en is er een trend zichtbaar dat
ze vaker adviseren over het uitbreiden van een lege cuff (van 35% naar 65%, p = 0,07). Dit sluit aan
bij de eerder genoemde toegenomen inhoudelijke betrokkenheid bij tracheacanulepatiënten. Het is
te hopen dat toekomstige inventarisaties een nog duidelijker toename laat zien van de expertise van
een ervaren logopedist.
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5. Aanbevelingen
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een positieve ontwikkeling is in de betrokkenheid
van logopedisten bij tracheacanulepatiënten. Tegelijk zijn er ook een aantal punten waar winst te
behalen valt voor de rol van de logopedist om de zorg voor de patiënten verder te verbeteren.

1. Taken en verantwoordelijkheden: uitzuigen en handelingen met de canule
Het grootste deel van logopedisten (86%) maakt geen zelfstandig gebruik van instrumenteel
uitzuigen omdat ze dit niet bij de taken van de logopedist vinden passen, en dat is in 5 jaar
onveranderd gebleven. Tevens voeren logopedisten nauwelijks zelfstandig het legen van de cuff uit
(0%-30%), het opblazen van de cuff (0%-20%) of het wisselen van de binnencanule (0%-22%).
Internationale position statements zoals die van Speech Pathology Australia [6] wijzen oraal uitzuigen
en ‘above cuff line’ uitzuigen wel toe aan de rol van de logopedist, maar schrijven ook dat procedures
voor logopedisten nog ontbreken. Volgens de Australische en Nieuw-Zeelandse
logopedieverenigingen horen nasofaryngeaal, faryngeaal en tracheaal uitzuigen tot de ‘verlengde rol’
van logopedist, waarvoor scholing noodzakelijk is [5, 6].
Dit is uiteraard niet relevant voor logopedisten die slechts enkele malen per jaar werken met een
patiënt met een tracheacanule, maar het bekwamen in tracheaal uitzuigen kan juist wél een
belangrijke meerwaarde hebben voor logopedisten die deze doelgroep regelmatig behandelen,
bijvoorbeeld in de grotere ziekenhuizen. De logopedist die zelfstandig (tracheaal) kan uitzuigen hoeft
minder te wachten op een verpleegkundige. Tegelijk kan het de veiligheid van de patiënt verbeteren,
omdat de logopedist de mogelijkheid heeft om snel de ademhaling te herstellen bij obstructie door
sputum of aspiratie.
Onze aanbeveling op basis van dit rapport is dat logopedisten die regelmatig patiënten met een
tracheacanule behandelen, en zich er comfortabel bij voelen, zich laten scholen in instrumenteel
uitzuigen.

2. De logopedist in het multidisciplinair team
Initiatieven en wensen van logopedisten om de multidisciplinaire samenwerking te vergroten worden
in nationale richtlijnen gestimuleerd en onderbouwd met literatuur [27-30]. De ‘Herziene richtlijn
ontwenning van de beademing voor volwassen patiënten op een intensive care’ [1] van de
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) stelt dat de “samenwerking binnen een
‘tracheotomie-team’ (waarin kennis over inbrengmethoden, canules, slikken, spreekkleppen en
spreken verzameld wordt) kan leiden tot minder complicaties, het eerder inbrengen van een kleinere
maat canule, het vaker gebruiken van een spreekventiel en tot eerder decanuleren” (p. 26). Deze
patiëntengroep vraagt echter om professionals met specifieke expertise, zoals de richtlijn van de
NVIC ook beschrijft. Het is een uitdaging voor een logopedist om deze specifieke kennis en ervaring
te behouden als er slechts enkele tracheacanulepatiënten worden opgenomen in de instelling of
worden verwezen, zoals logopedisten in revalidatiecentra en verpleeghuizen benoemen en waar ook
logopedisten in Zweden tegenaan lopen [20]. In ziekenhuizen zal het daarom makkelijker zijn om
expertise te ontwikkelen en behouden dan in revalidatiecentra en verpleeghuizen. Contact met
collega’s houden en elkaar vakinhoudelijk opzoeken blijft daarom belangrijk. Logopedisten merken
op dat niet alleen de ervaring van de logopedist, maar ook de kennis en kunde van artsen en

107

Logopedie bij patiënten met een tracheacanule
Bevindingen en ontwikkelingen tussen 2015 en 2020

verpleegkundigen wisselt en verloren gaat bij personeelswisselingen, maar dit is een generiek
probleem.
Onze aanbeveling is daarom dat logopedisten zich blijven ontwikkelen en profileren in het
behandelen van tracheacanulepatiënten om een vaste plek te krijgen in multidisciplinaire
(canule)teams, of betrokken te zijn in het canulebeleid.

3. Overdracht
Indien de patiënt overgeplaatst wordt naar een vervolginstelling, zijn de logopedisten over het
algemeen tevreden over de ontvangen overdracht, maar ze zien ook ruimte voor verbetering. De
overdracht bestaat vaak uit een beschrijving van de huidige situatie en het beloop, maar de post-IC
schaal wordt niet gebruikt en dit is een gemiste kans. De (post)-IC schaal ontwikkeld door het
Radboudumc is een gestandaardiseerde en gevalideerde schaal die bestaat uit 9 onderdelen (fysieke
conditie, zelfstandige ademing, ophoesten, cuff status, voeding, slikken, stem,
spraakverstaanbaarheid en instrueerbaarheid en leerbaarheid), waarbij elk onderdeel wordt
beoordeeld met score van 1 tot 6, en het toont in één oogopslag een overzicht van alle relevante
factoren die de canule-gerelateerde stem-, spraak- en slikproblemen beïnvloeden [31]. Eenmaal in
het elektronisch patiëntendossier (EPD) als format verwerkt, kan een snelle, efficiënte,
gestandaardiseerde en complete overdracht gedaan worden. Als er geen tijd is voor het schrijven van
een complete overdrachtsbrief, maar wel de post-IC schaal kan worden meegegeven of
doorgestuurd, is de volgende logopedist snel up-to-date over de status van de canulepatiënt.
Onze aanbeveling is daarom dat logopedisten de (post)ic-schaal gebruiken in hun overdracht. De
schaal is via de website te downloaden.

4. Position statement
Een van de manieren om een grotere betrokkenheid, uniforme consultatie en sterkere positie van
logopedisten te bewerkstelligen is het opstellen van een nationaal Position Statement door de
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), waar de rol en verantwoordelijkheden
van de logopedist bij volwassen tracheacanulepatiënten in beschreven staan op basis van consensus
en vergelijkbare documenten van zusterverenigingen in Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en het
Verenigd Koninkrijk, die al een nationaal Position Statement voor deze patiëntengroep hebben. Uit
de reacties van logopedisten in de vragenlijsten en tijdens post-hbo-cursussen blijkt hier behoefte
aan te zijn en we verwachten hier in 2022 een start mee te kunnen maken.
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Bijlage 1: Vragenlijst
Zie hieronder de complete vragenlijst van 2020 met daarbij de uitgevoerde analyses per vraag.
A. Algemene informatie
Statistiek
In welke setting bent u werkzaam?

Indien ‘Verpleeghuis’:
Is uw verpleeghuis verbonden aan het CTB?
Op welke afdeling bent u werkzaam?
Ziekenhuis:
Intensive care
Medium care
Verpleegafdeling
Poliklinisch
Revalidatiecentrum:
Poliklinisch
Klinisch
Verpleeghuis:
GRZ
WLZ
Eerste lijn
Hoeveel logopedisten binnen uw instellingen
werken er met volwassen patiënten (18+)?






Ziekenhuis
Revalidatiecentrum
Verpleeghuis
Anders -> open veld

--

--

 Ja
 Nee

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd

ZH: Mann-Whitneytoets

RC en VH: geen
vergelijking mogelijk

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
….. logopedisten

t-test

Hoeveel logopedisten binnen uw instelling
werken er met volwassen
tracheacanulepatiënten?

….. logopedisten

ZH: t-test
RC: Mann-Whitney
VH: Mann-Whitney

Hoeveel jaar ervaring heeft de groep
logopedisten die werkzaam is met
volwassenen met tracheacanulepatiënten?

 <5 jaar
 5-10 jaar
 10-15 jaar
 >15 jaar
……. tracheacanulepatiënten

Mann-Whitney

Hoeveel tracheacanulepatiënten ziet de
afdeling logopedie in uw instelling ongeveer
per jaar?

--

Mann-Whitney

De tracheacanulepatiënten in uw instelling zijn
patiënten met een canule...:
Na beademing
Door een aandoening in het hoofdhalsgebied

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
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Is dagelijks (maandag tot en met vrijdag)
logopedische behandeling bij
tracheacanulepatiënten mogelijk binnen uw
instelling?
Toelichting:

 Ja
 Nee

ZH: Chi2 toets
RC: Fisher’s exact
VH: Fisher’s exact

<open tekstveld>

Verschil tussen
instellingen (ZH-RC
etc.): Fisher’s exact.

Waar halen de logopedisten in uw instelling
hun kennis vandaan omtrent logopedische
problematiek bij tracheacanules?









Is er binnen uw instelling een multidisciplinair
canuleteam aanwezig dat beslist over het
canulebeleid?

 Ja
 Nee

ZH: Chi2 toets
RC: Fisher’s exact
VH: Fisher’s exact











Intensivist
Afdelingsarts
KNO-arts
Revalidatiearts
Logopedist
Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige
Anders…
Weet ik niet (optie alleen
indien ‘nee’ geantwoord)

Vergelijking tussen
instellingen: Fisher’s
exact.






toegenomen
afgenomen
gelijk gebleven
weet ik niet
<open tekstveld>

Ja: Wat is de samenstelling van dit
multidisciplinair
canuleteam? Klik alle disciplines aan.
Nee: Wie is de verantwoordelijke over
advisering en besluitvorming rondom het
canulebeleid?

B. Taken en verantwoordelijkheden
De betrokkenheid van logopedisten bij
tracheacanulepatiënten binnen mijn instelling
is in de afgelopen 5 jaar:
Toelichting:
Schat het percentage van patiënten met een
tracheacanule dat baat heeft bij logopedie,
maar die niet hiernaar worden verwezen.
Toelichting:
Hoeveel tijd na tracheacanuleplaatsing of na
binnenkomst van een tracheacanulepatiënt
wordt er een logopedist in consult gevraagd?

1

IC cursus
Canulecursus
Literatuur
Eigen ervaring
Opleiding door collega
Congres
Anders: …..

 ≤5%
 6-20%
 21-40%1
 >60%
 weet ik niet
<open tekstveld>
 < 24 uur
 < 2 dagen
 < 7 dagen
 > 7 dagen
 Anders: …..

--

Mann-Whitney,
‘weet ik niet’
geëxcludeerd

Mann-Whitney,
‘weet ik niet’
geëxcludeerd

--

Door een vergissing ontbrak de optie 41-60% in de vragenlijst.
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Voor welke problemen en hoe vaak wordt u in
consult gevraagd bij volwassen
tracheacanulepatiënten (in uw instelling)?
Slikken
Decanulatie
Communicatie
Toelichting:
Welke vorm van uitzuigen van de
tracheacanule gebruiken de logopedisten in
uw instelling over het algemeen bij
contact/behandeling met de patiënt?

Wie maakt de cuff leeg als dat voor de
logopedische behandeling nodig is?
Verpleegkundige
Logopedist
Wat gebruikt u bij het leegmaken van de cuff?

Wie blaast de cuff op als dat voor de
logopedische behandeling nodig is?
Verpleegkundige
Logopedist
Wat gebruikt u bij het opblazen van de cuff?

Mann-Whitney

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>
 Geen: dit valt buiten de
taken van de logopedist
 Oraal
 Oraal en faryngeaal
 Oraal en oppervlakkig
tracheaal (voorin de canule)
 Oraal, faryngaal en
oppervlakkig tracheaal
(voorin de canule)
 Oraal, faryngaal en
tracheaal via de canule: de
logopedist heeft hiervoor
GEEN opleiding gehad
 Oraal, faryngaal en
tracheaal via de canule: de
logopedist heeft hiervoor
WEL een opleiding gehad

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd





Cuffdrukmeter
Spuitje
Beide
N.v.t., deze handeling wordt
niet door de logopedist
uitgevoerd

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd





Cuffdrukmeter
Spuitje
Beide
N.v.t., deze handeling wordt
niet door de logopedist
uitgevoerd

Mann-Whitney

Mann-Whitney

--

Mann-Whitney

--

Wie voert de handeling tot het wisselen van de
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binnencanule uit als dat voor logopedische
behandeling nodig is?
Verpleegkundige
Logopedist
Ruimte voor eventuele toelichting op de vorige
vragen over de taken en
verantwoordelijkheden van de
logopedist bij tracheacanulepatiënten.

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>

C. Diagnostiek
Hoe frequent gebruikt u de volgende
procedures bij de diagnostiek van het slikken
bij tracheacanulepatiënten?
Klinische slikevaluatie (bedside onderzoek)
Slikvideo
FEES
Cervicale auscultatie
Blauwslikken
Ultrasound (echo)
HRIM (manometrie)
Toelichting:

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>

Door wie wordt FEES uitgevoerd?
Logopedist
KNO-arts
Logopedist en KNO-arts samen
Anders, namelijk:

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>

Hoe beoordeelt u het slikken van een
tracheacanulepatiënt?
Lege cuff, met spreekventiel op de canule
Lege cuff, met kunstneus op de canule
Lege cuff, zonder iets op de canule
Lege cuff, met manueel afdoppen
Opgeblazen cuff, met kunstneus op canule
Opgeblazen cuff, zonder iets op de canule
Toelichting:

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>

Wat gebruikt u in de meeste gevallen bij de
eerste slikpoging van een
tracheacanulepatiënt?

Mann-Whitney

Tussen
meetmomenten
en instellingen:
Mann-Whitney

 IJsschilfers
 Water
 Andere dunvloeibare
consistentie
 Dikvloeibare consistentie
 Anders: ……

Tussen
instellingen:
Mann-Whitney

Tussen
meetmomenten
en instellingen:
Mann-Whitney

--
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D. Behandeling
Behandelt u tracheacanulepatiënten die
volledig worden beademd?

 Ja
 Nee

Indien ‘Ja’: Hoe worden deze patiënten
beademd?
Beademing met opgeblazen cuff
Beademing met lege cuff (lekbeademing)
Toelichting:
Behandelt u tracheacanulepatiënten waarbij
de beademing wordt afgebouwd?

Toelichting:
Bij sliktraining maakt u gebruik van:
Lege cuff, met spreekventiel op de canule
Lege cuff, met kunstneus op de canule
Lege cuff, zonder iets op de canule
Lege cuff, met manueel afdoppen
Opgeblazen cuff, met kunstneus op de canule
Opgeblazen cuff, zonder iets op de canule
Toelichting:
Hoe frequent gebruikt u de volgende
procedures bij de behandeling van het slikken
bij tracheacanulepatiënten?
Slikken met kin op de borst
Slikken - kuchen - naslikken
Krachtig slikken (hard slikken)
Aanpassing van de hoofdhouding
Mendelsohn manoeuvre
(super)supraglottische slik
Ondersteuning met biofeedback
Ondersteuning met elektrostimulatie
Toelichting:

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>
 Ja, sliktherapie wordt
geboden alleen op
momenten dat de client los
is van de beademing
 Ja, sliktherapie wordt
geboden op momenten dat
de client aan de beademing
ligt
 Ja, sliktherapie wordt
geboden, ongeacht of de
client op dat moment los is
van de beademing, of aan
de beademing ligt
 Nee, sliktherapie wordt
alleen geboden als de client
volledig los is van de
beademing
<vrij tekstveld>

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd

Tussen
instellingen:
Fisher’s exact
Tussen
meetmomenten:
ZH: Chi2
RC+VH: Fisher’s
---

Tussen
instellingen:
Fisher’s exact
Geen vergelijking
met VH mogelijk.
Om vergelijking
met eerder
onderzoek
mogelijk te maken
zijn de
antwoorden
omgezet naar
dichtome
variabelen
(Behandeling bij
weaning: 1. Ja, 2.
Nee).
ZH: Chi2
RC: Fisher’s exact
VH: geen
vergelijking
mogelijk

Mann-Whitney

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>

Mann-Whitney

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>
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Hoe trouw wordt uw advies opgevolgd door
zorgverleners op uw afdeling, wanneer u een
bepaalde consistentie aanraadt voor een
tracheacanulepatiënt?

E. Decanulatie
Worden tracheacanulepatiënten in uw
instelling gedecanuleerd?
Hoe vaak is een logopedist betrokken bij de
volgende beslissingen in het
decanulatieproces?
Wisselen naar een kleinere canulemaat
Ongevensterde canule vervangen door een
gevensterde canule
Periodes van lege cuff uitbreiden
Gebruik maken van en opbouwen van
spreekventiel
Afdoppen van de canule
Toelichting:
Geef hieronder de frequentie aan van het
gebruik van onderstaande criteria in uw
instelling, bij het bepalen van het moment van
decanulatie.
Goede hoestkracht
Lage uitzuigfrequentie
Consequent weg kunnen slikken/uitspugen
van speeksel
Aantal uren rustig ademen met spreekventiel
Anders, namelijk

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd

Mann-Whitney

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd

Mann-Whitney

Mann-Whitney

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>

Mann-Whitney

Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
Nooit/Soms/Helft/Vaak/Altijd
<open tekstveld>
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F. Overdracht
Voor zover bij u bekend is, zijn patiënten met
een tracheacanule gemakkelijk over te
plaatsen naar een vervolginstelling/collega?

 N.v.t.
 Ja, patiënten zijn (bijna)
altijd goed over te plaatsen
 Soms, het overplaatsen
duurt soms iets langer
 Nee, het overplaatsen gaat
moeizaam (lange
wachttijden, weinig plekken
waar de zorg geboden kan
worden)
 Anders: <open tekstveld>

Opties ‘n.v.t.’ en
‘anders’
geëxcludeerd, aan
andere opties
scores toegekend
en berekend met
Mann-Whitney

Wat krijgt u meegestuurd bij de overdracht?

 Beschrijving van het proces
 Beschrijving van de huidige
situatie
 Resultaten van
instrumenteel onderzoek in
beeld
 Resultaten van
instrumenteel onderzoek
beschreven
 Post IC-schaal
 N.v.t.

--

Hoe tevreden bent u met de logopedische
overdracht vanuit andere instellingen naar uw
instelling met betrekking tot
tracheacanulepatiënten?

 Niet van toepassing - er
vindt geen overdracht
plaats
 Weinig tevreden - er is
zelden een overdracht, of
de overdracht is incompleet
 Meestal tevreden - de
overdracht kan beter
 Altijd tevreden - de
overdrachten zijn volledig
<open tekstveld>

--

Toelichting:
G. Eigen invulling
Zijn er dingen waar u tegenaan loopt bij de
diagnostiek, behandeling van of zorg voor
tracheacanulepatiënten?
Is er nog iets wat u kwijt wilt over de
diagnostiek, behandeling van of zorg voor
tracheacanulepatiënten?

<open tekstveld>

<open tekstveld>
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