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Factoren die stemgeving 
bepalen

üBouw van de larynx
üAanwezigheid van organische afwijkingen
üWijze waarop er van de larynx gebruik 

gemaakt wordt 
üMate waarin er van de larynx gebruik 

gemaakt wordt



Dysfonie
üDysfonie ontstaat als er een discrepantie 

bestaat tussen de eisen die aan de stem 
gesteld worden en de mogelijkheden die de 
stem heeft

üDysfonie is derhalve sterk individueel bepaald



Medisch versus Logopedisch

zo? of zo?



Simplistisch

Laryngoloog
ü Organische afwijkingen
ü Afwijkingen mobiliteit

Logopedist
ü Functionele component
ü Psychogene stemstoornissen



Realiteit

Laryngoloog + Logopedist

ü Optimalisatie van stemmogelijkheden
ü Compensatie (gewenst en ongewenst) 

herkennen en in goede banen leiden
ü “Coping”



Medisch vs Logopedisch Spectrum

Uiterst Medische zijde spectrum
ü Gegeneraliseerde ziekte

Ø GPA, infecties
Ø Reflux

ü Afwijkend larynxbeeld 
Ø trauma 
Ø tumor/zwelling 
Ø mobiliteitsstoornis
Ø incomplete glottissluiting 



Medisch vs Logopedisch Spectrum
Uiterst Logopedische zijde spectrum

Normaal larynxbeeld
üGlobus 
üKeelpijn na veel praten 
üHeesheid/dysfonie in belastende 

omstandigheden
üSpecifieke zangstem gerelateerde dysfonie
üHypertone stemgeving
üHypertonie hals in relatie tot stemgeving



Medisch vs Logopedisch Spectrum
Midden van spectrum (medisch + logopedisch)

üBv bij sulcus of licht insufficiente glottissluiting, 
met hese stem einde van de dag, pijn bij 
spreken. 

üBehandeling hangt af van mate glottissluiting, 
spierspanning, verwachting, beroep, motivatie, 
leerbaarheid

üBij veel MLS interventies logopedie pre- en 
post zinvol. 

üBegeleiding naar hervatten werkzaamheden



Medische zijde spectrum
Patiente W

Ø23 jarige vrouw
ØErnstige heesheid sedert excisie mediane 

halscyste op kinderleeftijd 15 jaar geleden. 
Initieel helemaal geen stem.

ØCT-scan: hyoid intact, thyroid anterieur 
asymmetrisch, niveau verschil stemplooien

ØInspectie onder narcose: status na excisie VC 
en voorste deel stemplooien. Niveau verschil

ØVHI: 88



Stroboscopie star optiek



Flex laryngoscopie



Midden spectrum
Patiente D

Ø29 jarige vrouw
ØProgressieve hese schorre stem 3 jaar
ØHad al logopedie via huisarts zonder 

effect
ØIntox: -/-
ØVHI: 31





MRI T1 met contrast



Tumor 2 x 2 cm
Excisie endoscopisch: 
Schwannoom



2 maanden na excisie

VHI=19



Post-operatief

üTrillingpatroon hersteld, maar asynchoon
en aperiodiek

üTonus-dysbalans
üNu heeft logopedie wel zin om te proberen 

dit te verbeteren



Logopedie zijde spectrum
Patient V

Ø54 jarige man
ØGlobus/lichte keelpijn en overslaande stem, 

toenemend in de loop van de dag, sedert 2 
jaren

ØKey-accountmanager, veel spreken
ØGeen reflux bemerkt
ØIntox: -/ 1,5 EH alcohol/dag
ØUitgebreid slikonderzoek elders: gb
ØVHI: 21



Stroboscopie star optiek



Logopedie zijde spectrum
Patiente P

Ø20 jarige vrouw, PABO studente 2 e jaars
ØSedert dit schooljaar stemproblemen en 

keelpijn na veel praten, toenemend in de loop 
van de dag sedert 1jaar

ØGaat iets beter met logopedie
ØNa stappen altijd al wat schorre stem gehad
ØSedert dit schooljaar meer lesgeven
ØIntox: -/1 EH alcohol/dag
ØVHI: 40



Patiente P



Logopedische behandeling stemklachten
Algemeen: 
üEutonie

halsmusculatuur
üHoudingscorrectie 
üBewustwording 
üStemhygiënische

maatregelen
üTroubleshooting

Stemtechniek: 
üAbdominale 

spreekademhaling
üOntspannen 

stemgeving
üResonans en 

draagkracht
üArticulatie en 

ontspanning kaak
üà toepassing in het 

dagelijks leven! 



Globusklacht/keelpijn



Manuele facilitatie van de larynx 



Probleemanalyse, Doel, Verwachting






