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Informatiebrief Covid-19-onderzoek voor en door logopedisten 
 
 
Beste collega, 
 
Fijn dat je hebt aangegeven dat je mee zou willen doen aan het landelijk onderzoek naar de 
logopedische gevolgen van covid-19!  
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Revalidatie/logopedie van het Radboudumc 
Nijmegen in samenwerking met de NVLF. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie 
Mensgebonden Onderzoek Arnhem-Nijmegen onder nummer 2020-6505. In deze informatiebrief 
leggen we uit wat de bedoeling is, zodat je goed kunt beoordelen of je definitief mee wilt doen. 
 
Introductie 
Covid-19 is een longziekte die kan leiden tot ziekenhuisopname en langdurige ic-opname voor 
beademing onder hoge drukken. De logopedische gevolgen die zich nu lijken te manifesteren zijn: 
- slikstoornissen na langdurige endotracheale beademing; 
- benauwdheid, waardoor moeite met het coördineren van ademen en slikken; 
- stemzwakte door langdurige beademing, verminderde ademcapaciteit en deconditionering. 
Bovendien zijn covid-19-patiënten fysiek erg verzwakt en laag belastbaar, waardoor ze moeite 
kunnen hebben met het opbouwen van normale orale intake, terwijl ze voor hun herstel optimale 
voedingsintake nodig hebben. Tevens kunnen covid-19-patiënten getraumatiseerd en angstig zijn 
door een ziekenhuisopname onder extreme omstandigheden. 
 
Tot nu toe zijn deze logopedische stoornissen, het beloop ervan en de beste aanpak zijn nog niet 
gedocumenteerd, ook niet internationaal, terwijl er wel grote behoefte is aan die kennis. Op dit 
moment (eind april) lijkt de druk in de ziekenhuizen af te nemen, zijn de eerste post-covid-patiënten 
naar huis ontslagen en zijn revalidatietrajecten gepubliceerd en gestart voor post-covid-patiënten, 
waarin ook logopedische zorg is opgenomen. Nu covid-19-patiënten zowel in de acute fase als in de 
herstel- of revalidatiefase worden gezien door logopedisten, is er een unieke gelegenheid om de 
variatie van logopedische problemen door covid-19 in kaart te brengen en logopedisten te 
ondersteunen in hun werk. Deze problemen moeten niet onderschat, maar ook niet overschat 
worden. 
 
Doel van het onderzoek 
Antwoord op de vraag: wat is de prevalentie, ernst en het beloop van de logopedische problemen 
door covid-19 van acute fase naar revalidatiefase? 
 
Duur van het onderzoek 
Dit onderzoek duurt 3 maanden, van mei tot en met juli 2020 en bestaat uit een kwantitatieve 
vragenlijstonderzoek en kwalitatieve analyse met een focusgroep. Deze informatiebrief gaat alleen 
over het eerste kwantitatieve deel van het onderzoek. 
 
Onderzoeksmethode 
Omdat we zo snel mogelijk willen starten, is er geen tijd om te wachten op een specifieke 
beschrijving van de logopedische klachten na covid-19. Een beschrijving die er waarschijnlijk het best 
bij in de buurt komt is de (post)ic-schaal die de logopedisten van het Radboudumc al langere tijd 
gebruiken om het logopedisch herstel van patiënten na een ic-opname te registreren. Ook cursisten 
van de Ic-cursus en Canulecursus kennen deze schaal (negen items op een 6-puntschaal) die 
inmiddels is gevalideerd en in het Radboudumc ook wordt toegepast om alle covid-19-patiënten die 
zijn verwezen voor logopedie te registreren. Vier items van deze schaal lijken geschikt om 
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ongewijzigd ook te gebruiken voor het beloop in andere instellingen, namelijk ‘Voeding’, ‘Slikken’, 
‘Stem’ en ‘Instrueerbaarheid’, zie de meegestuurde Covid-19-schaal (F1). Aan alle logopedisten die 
aan het onderzoek meedoen vragen we om de gegevens op deze schaal wekelijks op dezelfde dag in 
een online versie in te vullen. We hebben nadrukkelijk geprobeerd om een evenwicht te vinden 
tussen de behoefte aan specifieke informatie en registratielast voor de logopedist. 
Deze Covid-19-schaal mag onbeperkt worden gebruikt, opgeslagen en geprint. 
 
Wie kan aan dit onderzoek mee doen? 
Logopedisten die patiënten met covid-19 behandelen, ongeacht de ziektefase. Daarbij vragen we of 
een van de logopedisten van een instelling of praktijk als coördinerend logopedist de gegevens wil 
verzamelen en invoeren, om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken. 
 
Wat verwachten we van je? 
Vóórdat je mee kunt doen vragen we je in een online inschrijfformulier of je op basis van deze brief: 
- toestemming hebt van je instelling of praktijk om de gevraagde getallen met ons te delen; 
- toezegt om wekelijks gedurende 8 weken gegevens te verzamelen en in te vullen. 
Verder vragen we je om eenmalig je naam, mailadres en naam van je instelling in te vullen, zodat we 
als het noodzakelijk is, je kunnen benaderen bij een vermoeden van een invoerfout (bijv. hoger 
aantal op een subscore dan het totale aantal covid-19-patiënten dat was genoteerd). Dat doen we op 
basis van een driecijferige unieke onderzoekcode (pincode) die je per mail ontvangt. 
Die code gebruik je vervolgens als je de vragenlijst invult, dus de getallen die je aanlevert zijn 
anoniem. De reden dat we de postcode van het bezoekadres ook willen weten is om de database te 
kunnen sorteren per regio. 
 
Als je aan het onderzoek meedoet vragen we je om wekelijks op dinsdag een online vragenlijst in te 
vullen, waarbij je je onderzoekcode invult en de juiste datum selecteert. Het is de bedoeling dat je 
aan het einde van de dag daarin invult: 
- het aantal dat daarvan ook bekend is bij een logopedist 
- het totale aantal covid-19-patiënten op die dag in je instelling of praktijk 
- en van die patiënten hoe ze zijn verdeeld over de vier ernstschalen, dus hoeveel met score 1 op 

de schaal Voeding, hoeveel met score 2 enz.  
We vragen je dus om aan het einde van elke dinsdag met je collega’s de dossiers na te lopen en het 
aantallenformulier F1 eerst op papier in te vullen, voordat je de online vragenlijst invult. Bewaar het 
weekformulier op je afdeling, zodat het eventueel opnieuw kan worden bekeken. 
 
Wat heb je eraan om mee te doen? 
Als je meedoet draag je bij aan inzicht in logopedische stoornissen na covid-19, wat alleen mogelijk is 
als zoveel mogelijk collega’s getallen aanleveren. We verwachten dat de uitkomsten behulpzaam zijn 
voor logopedisten en bijdragen aan de kwaliteit van de logopedische zorg voor covid-19-patiënten op 
de korte termijn, maar ook in de verdere toekomst, die op dit moment in de coronacrisis helaas nog 
erg onzeker is. 
We realiseren ons dat het verzamelen en invoeren van de getallen nog best een klus is die wekelijks 
tijd vraagt. Daarom zal de NVLF zich inspannen om de coördinerend logopedist 10 accreditatiepunten 
toe te kennen voor het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. 
 
Wat gebeurt er met de gegevens die je aanlevert? 
De gegevens van het inschrijfformulier worden met de onderzoekcodes bewaard door de NVLF op 
basis van archiefafspraken en het privacyreglement van de NVLF. Die gegevens worden uitsluitend 
bewaard voor dit onderzoek en met niemand gedeeld of hergebruikt. 
Voor de dataverzameling gebruiken we SurveyGizmo, een veilige online tool, waarmee de 
databestanden alleen toegankelijk zijn voor de onderzoekers, die wekelijkse analyses maken. Die 
bestanden worden opgeslagen in een aparte map op de beveiligde researchschijf van de afdeling 
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Revalidatie van het Radboudumc, waar alleen de onderzoekers bij kunnen en die 15 jaar worden 
bewaard. 
 
Bij wie kun je vragen stellen over het onderzoek? 
Voor vragen over het onderzoek kun je terecht bij de hoofdonderzoeker via e-mail: 
hanneke.kalf@radboudumc.nl Als je behoefte hebt aan een onafhankelijk advies over deelname aan 
dit onderzoek, kun je terecht bij dr. Jan Groothuis, revalidatiearts. Hij is bereikbaar via het 
stafsecretariaat Revalidatie van het Radboudumc, telefoonnummer 024-3668185.  
 
Klachtencommissie  
Het kan gebeuren dat je over sommige onderdelen van dit onderzoek of deze uitnodiging voor 
deelname niet tevreden bent. Als je klachten of problemen heeft bespreek deze dan eerst met een 
van de onderzoekers. Zij zijn bereid met je te overleggen en te zoeken naar een oplossing. Mocht dit 
niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kunt je je klacht, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij de 
klachtencommissie van het ziekenhuis: Radboudumc, Huispost 660, Klachtencommissie, 
Antwoordnummer 540, 6500 VC Nijmegen. 
 
 
Bijlagen 
1. Covid-19-schaal Logopedie. 
2. Invullijst wekelijkse monitor 
3. Voorbeeld ingevulde wekelijke monitor 
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