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Dysfagie = symptoom van onderliggende pathologie die 
een aangepaste functionele behandeling vereist.
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Een team van ervaren referenten en therapeuten is nodig : aanbevelingen van aanbevelingen van 
Nice januari 2004  (National Institute for Clinical Excellence)

Een specifieke therapeutische opleiding is nodig : aanbeveling SOFMER 31/03/2011/AVC

Een « geprotocolleerde » screening is nodig van TD test H2O en Controlefiches cfr. Studie van 
Hinchey en Odderson , die een vermindering van pneumopathieën aantoont in 6,7 tot 0 gevallen in een 2-

jaar durende prospectieve studie  



Praktische problemen verbonden aan dit type van interdisciplinaire behandeling: 

� Niet alle paramedici zijn aanwezig in elke instelling (Ziekenhuizen, RT, RVT) 

� Soms kent men in de praktijk dysfagie slechts bij benadering zodat informatie 
herhaald moet worden en het « jargon van dysfagie / textuur vertaald »

� Tijdslijn: Dysfagie moet tegelijkertijd met de initiële pathologie behandeld worden

- zorgsessies

tarificatieproblemen voor sessies logo/kine (terugbetaling)

- rond tijdstip maaltijden / herverdeling van de taken??

handelingen kunnen door verpleegkundigen aan zorgkundigen worden 
gedelegeerd

� Er is nood aan een roldefiniëring van elke paramedicus betrokken bij de 
interdisciplinaire behandeling zodat een realistisch therapeutisch project kan 
uitgewerkt worden en we weten wat elke zorgverstrekker doet vanuit zijn opleiding 
en  wat we van elkaar mogen verwachten.   

Rol kinesitherapie



► Ademhalingskinesitherapie:

Preventie « contaminatie »

Preventie / behandeling van COPD pulmonale congestie

Herstel / onderhoud van de ademhalingsfunctie

Verbeteren coördinatie ademhaling-apneu bij deglutitie

Posturale kinesitherapie:

Actieve en passieve mobilisatie van de romp, schouders en 

wervelzuil « Chin-thuk »

Aansterken spieren

► Kinesitherapie na chirurgie en radiotherapie NKO

Revalidatie van het kaakgewricht            (cf Ch.Fauconnier)

Littekentherapie

Ontspannen van regio cervico-faciaal en scapulair

« Algemene » behandeling

Rol kinesitherapeut:

« Twee » types behandeling worden besproken:

Algemene

Gespecialiseerde



Ademhalingskine:
Preventie « contaminatie »

- door drainage van nasale 
secreten (FD)

contra-indicaties:

Maxillofaciale chir.,trombopenie, 
epistaxis

- Neusademhaling:

vermijdt contaminatie door 
foute nachtelijke deglutitie van 
besmette mucus

kan passieve stroom naar 
vallecula verminderen die de 
onnatuurlijke voedselweg bevordert

1L lauw water + 9 g zeezout

Zwakke nasofaryngeale 

ademhaling



- Bronchiale decongestie:

Toename luchtstroom 

Nasofaryngeale ademhaling

P. helpt (niet) mee

Niet-invasieve beademing : steeds 
belangrijker in de geriatrie, maar niet 
geïndiceerd voor FD met te weinig 
layrnxheffing

Zwakke nasofaryngeale 

ademhaling

ELTEGOL

Preventie / behandeling van pulmonale congestie

Flutter
Klinisch onderzoek

Aerosoltherapie

P. helpt mee



Herstel/onderhoud van de ademhalingsfunctie

– Niet specifieke oefeningen: 
wandelen/bewegen

– Specifieke ademhalingsoefeningen: 

• Incentive spirometrie verhoogt 
het inspiratoire / expiratoire 
volume

• Re-educatie van de hoest: 

Heimlich maneuver

Efficiënte hoest als expiratoir 
debiet
≥ 270 l/min 

Geassisteerde hoest als ED 
≤ 160 l/min



post-chirurgische kinesitherapie

∆ Post- Operatief:

van 0 tot 10 dagen

Zachte bewegingen /  manuele lymfedrainage

van 10 tot 60 dagen Massage/progressief loskomen 

dichter bij littekenranden (fysiologische hypertrofie D+,R+ 

accretie)

van 60 tot 90 dagen onderhouden soepelheid, 

massage pezen

Doel van de behandeling:   

1. Ontstekingen beperken

2. Maximale soepelheid verstrekken aan 

litteken en regio cervico-scapulaire

3. Gebied rond litteken verbeteren

4. Oedeem en retractie beperken

Hebting JM, Billottet O., Lapierre S. Cicatrice et kinésithérapie in : Rééducation. Paris : Expansion Scientifique Française, 1997



Littekenbehandeling: in en rond de mond,

Samentrekkend litteken: kan de slikfunctie hinderen

Kneden: versoepelen

Drukken rollen :  defibroseren, ook gebruikt voor de  niet-geopereerde gebieden 

blootgesteld aan straling

Vacuumtherapie : 400 à 500mmHG samentrekkend litteken 600 à 800 mmHG 

verkleefd litteken



• Scapulaire, laryngeale en cervicale mobilisatie 

• Ontspanning hoofd-halsgebied:

– Voor de voeding bv. ziekte van Parkinson, hypertensie bij BMI, craniale 
letsels

– Na interventies NKO D + scapulair , D+ van hals, slikprobleem

– Tracheotomie:   moeite met slikken, inspanning uitademen 
spreekcanule

– « Psychogene » dysfagie



dysphagie

Atteintes 

Anatomiques

Atteintes

Neurologiques
Vieillissement

Séquelles  

chirurgie ORL

Séquelles de

radiothérapie
Cancer tête et cou

Séquelles

d’intubation,
Centra/périphérique

Diminution 
des performances

fonctionnelle

De kinesitherapeut(e) opgeleid in dysfagie gebruikt 

andere « algemene » technieken en past deze aan het 

NKO gebied aan volgens het soort initiële klacht.

Gespecialiseerde behandeling:

Functioneel klinisch bilan van deglutitie en 

ademhalingsfunctie

Revalidatie of onderhoudstherapie van 

slikfunctie



Naam van de patiënt :

Dossiernr :

Datum evaluatie :

Antecedenten :

�Chirurgie :

�Diabetes :

�Type / wijze voeding :

�Gewichtsverlies :

�Infecties /congesties longen :

Frequentie optreden verschijnselen :

Uitlokkende factoren :

Geassocieerde tekenen :

�Dysarthrie :

�GOR :

�Dysfonie :

�Facialis paralyse :

�Wijzigingen smaak/speeksel :

�Verwardheid/wijziging algemene toestand :

Klinisch onderzoek.

1  Orale fase :

- openen-sluiten mond :

- lipcontinentie :

- lipgevoeligheid :

- lipbeweeglijkheid :

- kaakbewegingen :

- kaakgewricht :

- wangtonus :

- kauwbewegingen :

- kwaliteit - amplitude tongbewegingen :

- tongtonus :

- tonggevoeligheid :

- mondgevoeligheid :

- smaakgevoel:

- aanvang van de slikbeweging :

- propulsie voedselbolus :

- hamsteren :

- speeksel :

2  Faryngeale fase :

- posterieure continentie :

- beweeglijkheid zacht gehemelte :

- stemkwaliteit :

- faryngeaal residu :

- slikmanoeuvres :

- laryngeale heffing :

- coördinatie ademhaling-slikken :

- hoestreflex :

- stasegevoel :

- odynofagie :

Klinisch bilan

M Georges-Modard-

De Gieter-Solis



PROFIEL Consistentie : 

vloeibaar  Vl, halfvast HV, 

vast V

normaal verstoord matig ernstig verstoord ernstig verstoord

Contentie 

buccale/velofaryngeale 

sfincter

� Geen 

terugvloei

Deels terugvloei via :

�Lippen

Vl- HV- V

�Keelholte

Vl- HV- V

Sterke terugvloei via :

�Lippen

Vl- HV- V

�Keelholte

Vl- HV- V

Bucco-linguale handelingen NL � talrijke lip- en 

kaakbewegingen   een deel 

van de bolus 

ongecontroleerd

Vl- HV- V

� talrijke inefficiënte 

bewegingen

Vl- HV- V

� Multiple verslikken

Vl- HV- V

� ondanks inspanning geen 

bolustransport

Vl- HV- V

Dalen tongbasis/ Ruimte 

mond post. farynxwand

� NL � ruimte kl dan 5mm  � significante ruimte � geen contact 

tongbasis/velum/epiglottis

Kanteling epiglottis � NL � onvolledig sluiten zonder 

contrastpenetratie

Vl- HV- V

� epiglottis op 45° � Geen kanteling

Bewegen hyoide � NL � minder bew naar 

voren

boven

� minder bew naar voren en 

naar boven

� geen bew

Stasen vallecula � afwezig L- C -

T

� aanwezig bij 

Vl- HV- V

Verdwijnen bij naslikken. 

� aanwezig bij 

Vl- HV- V

Stasen sinus piriformes � afwezig bij L  

- C  - T

� aanwezig bij 

Vl- HV- V

Stasen hypofarynx � afwezig bij L  

- C  - T

� aanwezig bij 

Vl- HV- V

Primaire aspiratie � afwezig bij L  

- C  - T

� aanwezig bij 

Vl- HV- V

Aspiratie � afwezig bij L  

- C  - T

� aanwezig bij 

Vl- HV- V

Relaxatie LOS � NL

Dr Mathieu Dr Damry

M De Gieter

Functioneel 
bilan onder 
videofluoro
scopie



FACE :

Stasen sinus piriformes �Afwezig bij 

Vl-HV-V

�Aanwezig bij 

Vl-HV-V

Stasen vallecula �Afwezig bij 

Vl-HV-V

�Aanwezig bij 

Vl-HV-V

Voorkeur doorloop �NEE �Naar links

�Naar rechts

Anatomische anomalie

Voorstel voeding :O  Niets per os O enkel pudding O halfvast O zacht O gemalen O gewone
O Geen vloeistoffen O Ingedikte vloeistoffen …..eenheid indikkingsmiddel/100ml vloeistof

O Vloeistof met smaak O alle vloeistoffen toegelaten

Te stimuleren voedingshouding: 

Protocol video vervolg

Dr MathieuDr Damry

M De Gieter





Re-educatie Indicatie Efficiëntie Resultaten Technisch 

hulpmiddel

Thermo-tactile 
stimulatie vgl  
Logemann

Slikreflex komt 
traag op gang

Klinisch Niet gevalideerd 
op lange termijn 

Laryngeale spiegel

Versterken lip Kwijlen, hypotonie, 
moeite met grijpen

Klinisch +++

Versterken 
wangen

Probleem voedsel 
in mond houden

Klinisch +++

Versterken tong Te weinig kracht 
voor propulsie en 
vorming bolus

Studie van  
Pourderoux

+++

Electrostimulatie Hypotonie,

amplitude deficiet 

beweging

Impacterend op de 

coördinatie

Tegenstrijdige 
studies

Herstel +/-

Feedback Gebrek aan 
coordinatie 
ademh/slikken

Talrijke studies

Oppervlakkig EMG Ontbrekende 
coordinatie

Swallowing station

Versterken 
ademhalingspieren

Congestie, gebrek 
larynxheffing

Sapiensa et 
Weeler

Gunstig effect op 
spieren  onderkin

Insitatieve 
spirometrie, fles 
water



Conclusie
• Dysfagie is 44 232 referenties op Pub Med waarvan te weinig tot nu toe 

gerealiseerd in het kader van fysiotherapeutische revalidatie. 

• 2-jaarlijks symposium

• Het betreft ook een geheel van invaliderende functionele symptomen 
waarop de kinesitherapeut direct of indirect kan werken. 

Hij/zij leert hiertoe specifieke technieken aan voor het gebied NKO en deelt 
zijn/haar kennis met de andere zorgverleners zodat de zorg aan de patiënt 
verzekerd blijft, met als doel zijn levenskwaliteit te helpen toenemen.
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Dank u voor uw aandacht



Merci de votre attention



Quelques sources d’information: 

- Cicatrice et kinésithérapie in Rééducation Hebting JM, Billottet O., Lapierre S.. Paris : Expansion Scientifique 
Française, 1997 ; 81-7.

- Bilan de réadaptation après chirurgie en ORL .M. HEBTING, M.K.D.E., B. ALLEGRE , CDS, Montpellier,Dr S. 
LORENZO, Médecin Physique, Montpellier
Pr B. GUERRIER, Chef de Service O.R.L., Montpellier 

- Intérêt de la vacuothérapie dans la prise en charge de la glossectomie :

www. euroduc/vacuothérapie
- Eléments pour l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique spécifique du patient après un 

AVC »trouble de la déglutition »SOFMER 31/03/2011

- Les troubles d’alimentation et de déglutition D.Crunelle ,JP Crunelle

- Kinésithérapie respiratoire Grégory Reychler, Jean Roeseler,P Delguste

- Prise en charge de la dysphagie, Savoir et comprendre Société française de Neurologie 2009
- Evaluation et rééducation des troubles de la déglutition ,Bleekckx 2001,

- Electrophysiothérapie :Le myofeedback, intrument de contrôle de la physio musculaire,CREPON  

- www.http soin palliatif: prise en charge des symptômes gênants.

- www.apned/info
- www.ks-mag.com

- sciencewatch.com/inter/jou/2010/10janDysphagia

- http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/swallowingdisorders.html

- http://www.iugm.qc.ca/iugm/documentation


