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Disclaimer
• De informatie in deze presentatie is met zorg samengesteld. Aan de inhoud 

ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
• Deze PDF is bedoeld als naslagwerk voor eigen inzage en niet bedoeld voor

verdere verspreiding of gebruik



Doel 
• Terminologie helder krijgen: functioneel/psychogeen/niet-organisch

• Definitie, oorzaken en etiologie van functionele stemklachten
• Differentiatie met andere niet-organische larynxafwijkingen
• Logopedische behandelopties bespreken

• Koppeling van de theorie aan de praktijk: casusbeschrijving 



Terminologie 
• Organisch

• Niet-organisch
• Functioneel
• Psychogeen



Functioneel
• Van Dale: 

• ‘zich uitend in de functie’
• Functie: ‘bijzondere werking en verrichting’

• Volgens deze uitleg is dus per definitie elke stemaandoening een 

functionele stoornis 



Functioneel vs psychogeen
• Psychogeen: 

• onjuist gebruik van de stem 
• Door een slechte coördinatie
• Met een psychische achtergrond (stress, emoties, conflicten)

• Kan niet worden verklaard door organische afwijking 
• Elke psychogene stemstoornis is functioneel
• Niet elke functionele stemstoornis is psychogeen 



Functionele stemklachten
Aandoeningen van de stem waarbij geen oorzakelijk verband kan worden 

aangetoond met organische afwijkingen
Het stemapparaat en de bij de stemgeving betrokken spieren en zenuwen zijn 
organisch normaal 

Vaak een plotselinge start van de klachten, maar kan ook geleidelijk zijn  

Oorzaken:

• Overbelasting/ verkeerd gebruik van de stem
• Stress/spanning/trauma/angst
• BLWI 



Functionele stemklachten 
• Meer bij vrouwen dan bij mannen (8:1)

• Leeftijd vaak tussen 17-23 en 45-55 jaar 
• Komt in Nederland 35.000 keer per jaar voor
• Behandeling heeft vaak binnen 1-2 sessies al effect 



Niet-organische larynx-afwijkingen
• Stemstoornissen

• Afonie
• Dysfonie
• Falsetstem

• Ventriculaire fonatie

• Larynx-dysfunctie 
• Larynx spasme
• Inspiratoire fonatie
• Inspiratoire stridor
• Keelschrapen/hoesten
• Globusklachten 
• Onwillekeurige 

strottenhoofdbewegingen



Behandeling



Behandeling
Elke patiënt is uniek, dus: 

• Stem goed af op de patiënt
• Bij iedereen kan iets anders werken 



Ontspanning en ademhaling 
• Eutone houding

• Lage adem 
• Aandacht voor corrigeren van een inadequaat adempatroon (inspiratoire

stridor, spreken op inademing, doorspreken op residulucht, etc)

• Lax Vox
• Gorgelen

• Lachen



Feedback 
Schakel feedback uit:

• Proef van Lombard
• Hoofdtelefoon 

Schakel feedback in:
• Maak een audio opname, laat die terug luisteren



Cognities  
• Cognities over oorzaak/symptomen/klachten in kaart brengen en 

herstructureren
• Aangeven dat er geen organisch probleem aan ten grondslag ligt
• Als een patiënt zegt dat er geen psychische stressfactor speelt: dit 

accepteren. Confrontatie leidt tot afweer
• Bied een verklaringsmodel aan: het neurofysiologisch controlesysteem 

is ontregeld

• Zorg voor een positieve en goede band met de patiënt 



Visualisatie 
• Mentale/visuele beeldvorming

• Zonder emotionele herbeleving 
• We behandelen niet de emoties van een traumatische gebeurtenis, 

maar beogen alleen het herstel van de stem  

• Een actie bestaat uit uitwendig handelen (waarnemen voor anderen) en 
inwendig handelen (interne visualisatie)



Visualisatie
1. Kan de patiënt trillende stemplooien visualiseren?

2. Kan de patiënt zich een gesprek (zonder emotionele lading) visualiseren 
waarin de stem nog normaal was. Visualiseer dit beeld alsof je in een 
bioscoop naar jezelf kijkt

3. Kan de patiënt luisteren naar de stemeigenschappen (kwaliteit, 
toonhoogte, volume) in deze situatie?

4. Kan de patiënt in de gevisualiseerde situatie tellen van 1 tot 5 met zijn 

normale stem? 
5. Kan de patiënt hardop tellen met de normale stem? 
6. Spontane spraak met normale stem

7. Zelfcorrectie  



Manuele therapie
• Bij demotivatie door al langdurige behandeling die niets oplevert

• Patiënt is overtuigd van een onvindbare organische oorzaak en staat 
afwijzend tegen elke therapie die niet somatisch is gericht 

• Bij forse hypertonie



Afonie 
• Hoesten/kuchen met geluid, eventueel opnemen

• Via keelschrapen geluid verlengen op mmmm
• Via keelschrapen geluid verlengen op aaaaaa
• Nonsyllaben, starten met woorden met initiaal /h/, daarna klinkers 

• Vaak werkt de intentie om laag en ontspannen geluid te maken het best
• Daarna toewerken naar normale toonhoogte en luidheid



Afonie
Bij hypokinesie: aan onderzijde stoel trekken 

Bij hyperkinesie: larynx lateraal of omlaag bewegen



Psychotherapie
• Psychotherapie zonder logopedie werkt vaak onvoldoende

• Het kan wel belangrijk zijn als aanvulling of vervolg op logopedie

Studie uit 2013: 40 patiënten met functionele stemklachten

• Combinatiebehandeling logopedie + psychotherapie (cognitieve 
gedragstherapie)

• Na 1 behandeling logopedie is bij 60% van de patiënten de stem al hersteld

• Slechts 37% accepteert de aanvullende CGT: bijna alle patiënten herstellen 
volledig

• Bij patiënten die CGT weigeren en alleen logopedie willen herstelt maar 12%
Reiter R, Rommel D, Brosch S. Long term outcome of pscyhogenic voice
disorders. Auris Nasus Larynx.2013 Oct;470-475.



Conclusie
• Heb je terminologie helder; waar hebben we het precies over?

• Kijk goed naar je patiënt; waar zit het probleem precies
• Wek geluid op, ga vanuit dat geluid verder naar de normale stem
• Bij duidelijke onderliggende psychische klachten: combinatie met 

psycholoog



Bronnen
Kollbrunner, Juerg; Menet, Anne-Dorine; Seifert, Eberhard. Psychogenic

aphonia: No fixation even after a lengthy period of aphonia. Swiss Med
Weekly, 2010,; 140(1-2):12-17.

Stemple, Glaze & Klaben. Clinical Voice Pathology: Theory and Management, 
Fourth Edition. Plural Publishing, 2010.

Drost 1996. 

Reiter R, Rommel D, Brosch S. Long term outcome of pscyhogenic voice

disorders. Auris Nasus Larynx.2013 Oct;470-475.



Vragen 


