
 
 

 

 

Voor de tweede keer in 2020 werd de longpuntbijeenkomst gehouden in wooncentrum 

‘de Bannehof’. Dinsdag 18 februari waren er 25 bezoekers en 3 werkgroepleden als 

toehoorders bij de presentatie van de dag: Adem- stem- en spraakproblemen bij een 

longziekte. De spreekster was mw. Patricia Mulder-van Toorn 

(logopedist/afasietherapeut van Rivas zorggroep). 

De impressie. 

  

Annie opende de bijeenkomst en begon te vertellen dat er bij de aanmaak van de flyers 

voor 2020 een foutje is ingeslopen. Bij: Meer informatie via dordrecht@ etc had 

natuurlijk moeten staan gorinchem@ etc. 

Daarna was de beurt aan Patricia. 

 

Logopedie bij luchtaandoeningen wordt gegeven bij:  

 

• moeite met spreekademhaling (ademtekort bij spreken) 

• stem/spraak problemen(bv heesheid) 

• chronische hoest (idiopathisch en bij astma) 

• Globus gevoel (bv kikker in de keel) 

• moeite met slikken en verslikken 

• verminderde conditie/vermoeidheid en verminderde kracht. 

 

Wat doet de logopedist bij chronische hoest:  

 

➢ adviezen geven 

➢ training in onderdrukken 

➢ voorlichting en reflux.  

 

Wat doet de logopedist bij Globus gevoel:  

 

➢ ontspanningsoefeningen 

➢ adviezen geven bij slikproblemen 

➢ veilig eten en drinken en/of compensatie strategieën(bv. met de kin naar borst 

slikken) aanleren.   

 

De ademhaling: adem is leven!  

Een goede ademhaling heeft direct effect op de gezondheid en welzijnsgevoel. Dat is 

belangrijk voor logopedische behandeling, 80% van de energie komt via ademhaling, 

bewust of onbewust aangestuurd.  

 

Er zijn twee soorten ademhaling  

 

• de borst (korte ademhaling)  

• de buik (rustige ademhaling)  

 

Een oefening voor op bed is: Op de rug liggen en een ‘zwaar’ boek op de buik leggen en 

dan in- en uitademen. 



  

Uit de zaal kwam de vraag: Wat te doen bij verslikken? Voedsel in verkeerde keelgat 

(luchtpijp)? Met inbreng van bezoekers werd een aantal mogelijkheden aangedragen 

zoals: hard hoesten, de Heimlichgreep, tussen de schouderbladen slaan en meer. 

Voor de pauze werden nog een paar stemoefeningen gedaan met de aanwezigen. 

  

Bij een test bij 27 COPD-patiënten werd bij 53% van de ondervraagden spraakproblemen 

geconstateerd, tegen bij 7% mensen met een ‘normale’  gezondheid. Het effect van 

dyspnoe (kortademig) werd waargenomen! 

  

Na de pauze: spraakproblemen bij COPD. Spraakproblemen ontstaan door niet in staat 

zijn om tijdens het spreken goed de adem te verdelen. Stemproblemen kunnen onder 

meer komen door weinig stemvolume of heesheid. Ook bepaalde longmedicatie kan 

stemproblemen veroorzaken. Voor een scriptie heeft iemand een lijst opgesteld van 

medicijnen die een slechte invloed uitoefenen op de stembanden/keel. En die is 

aanzienlijk lang. 

 

Verder werd besproken stemhygiëne:  

• Niet roken 

• Veel water drinken 

• Weinig hoesten, kuchen en keel schrapen 

• Verminderen van de keelspanning 

• Niet te veel/te luid spreken.  

 

Als laatste werden nog enkele adem-stemoefeningen gedaan. 

  

Annie bedankte Patricia voor een zeer plezierige middag met de bekende bonnen en 

kondigde meteen maar aan dat 17 maart de longverpleegkundigen van het 

Beatrixziekenhuis komen voordoen en uitleggen wat er op het gebied van medicijn 

opname voor nieuwigheden zijn. Tevens werd aangeraden de uitzending van RADAR van 

17 februari terug te kijken over de fysiovergoedingen. 

 

https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-inhaleren-blijven-leren
https://www.npostart.nl/radar/17-02-2020/AT_2127339?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik

