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Inleiding 
Dit document beschrijft het standpunt van de NVLF over de rol en taken van de logopedist bij 
patiënten met een tracheacanule, in de Nederlandse gezondheidszorg en gebaseerd op de 
Nederlandse wetgeving. Al enkele decennia zijn logopedisten in ziekenhuizen betrokken bij patiënten 
met een tracheacanule [1], vanwege de gevolgen voor de adem, de stem, dus kunnen spreken en 
veilig kunnen slikken. Uit recent onderzoek blijkt hun betrokkenheid de afgelopen jaren toe te 
nemen, ook in andere instellingen zoals revalidatiecentra en verpleeghuizen [2], maar consensus 
over de rol en de taken van logopedisten was tot nu toe niet beschikbaar. 
Met dit document wil de NVLF aan iedereen die het aangaat, zoals beleidmakers, artsen en andere 
geïnteresseerden, duidelijk maken wat logopedisten in de complexe zorg voor deze patiëntengroep 
kunnen betekenen en tegelijk logopedisten ondersteunen in hun rol en positie bij de 
(multidisciplinaire) behandeling van patiënten met een tracheacanule. 
Deze standpuntbepaling is nadrukkelijk géén richtlijn en bevat daarom geen inhoudelijke procedures, 
protocollen of aanbevelingen. Voor inhoudelijke informatie over beleid bij tracheacanules verwijzen 
we naar de Leeslijst in bijlage 1 en cursussen of internationale congressen en webinars. 

 
Een tracheotomie heeft voor patiënten grote impact op het dagelijks functioneren. Vooral de 
ademhaling, het slikken, de stemgeving en het spreken worden daardoor beïnvloed. Juist deze 
aspecten behoren tot het kennis- en expertiseterrein van de logopedist, waardoor het 
vanzelfsprekend is dat logopedisten een belangrijke rol spelen in de zorg voor patiënten met een 
tracheacanule. 
Bij het maken van dit document is gebruikt gemaakt van de ‘position statements’ van 
zusterverenigingen in Groot Brittannië, Australië en Nieuw Zeeland [3-5]. Een belangrijk verschil met 

Nederland is dat het behandelen van patiënten met een tracheacanule in deze landen wordt 
beschouwd als ‘advanced practice’ waar aanvullende scholing op basis van gedetailleerde 
competenties voor nodig is [6]. In Nederland is een diploma logopedie voldoende om patiënten met 
een tracheacanule te kunnen behandelen, en bepaalt de logopedist zelf of zij of hij over de juiste 
competenties beschikt, zonder dat na- en bijscholing verplicht is. Dat verklaart dat de rol en taken 
van de logopedist in Nederland niet helemaal hetzelfde zijn als in de genoemde andere landen. 

 

Patiënten met een tracheacanule 
Logopedisten die werken op intensive-careafdelingen in ziekenhuizen krijgen het vaakst te maken 
met patiënten met een tracheacanule [2], waarbij de canule meestal door een intensivist wordt 
geplaatst, om langdurige beademing mogelijk te maken. Een andere indicatie voor het plaatsen van 
een canule, meestal door een kno-arts, is het openhouden van de luchtweg vanwege een obstructie 
zoals een stenose in de farynx, larynx of trachea. Tracheacanules worden meestal geplaatst bij 
volwassenen, maar af en toe ook bij kinderen. 
Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen deze patiënten verdere logopedische behandeling nodig 
hebben in een revalidatiecentrum, verpleeghuis of thuis. Daarom gaat dit document niet over 
logopedie op intensive-careafdelingen, maar over logopedie bij patiënten met een tracheacanule, 
ongeacht de indicatie, leeftijd, instelling of afdeling. 

 
Verantwoording 
De inhoud van het document is tot stand gekomen op basis van de genoemde position statements 
van de zusterverenigingen, wetenschappelijke evidentie, wetteksten en de expertise van de 
projectgroep- en de werkgroepleden. Er is groeiende wetenschappelijke aandacht voor de 
pathofysiologie van logopedische stoornissen bij tracheacanules (zie Leeslijst in bijlage 1). Inmiddels 
is er ook toenemende evidentie dat door multidisciplinaire samenwerking, met een logopedist in het 
team, in de behandeling van patiënten met een tracheacanule vaker een spreekventiel (of 
spreekklep) wordt gebruikt en daardoor decanulatie sneller mogelijk is [7, 8]. Ook zijn er 
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aanwijzingen dat multidisciplinaire teambehandeling, inclusief logopedie, de opnameduur verkort [8, 
9]. 
Een meer recente Japanse retrospectieve multicenterstudie liet zien dat logopedie binnen 24 uur 
post-extubatie (verwijderen van de endotracheale beademingsbuis) geassocieerd is met kleinere 
kans op o.a. een persisterende slikstoornis [10]. Ook deze evidentie rechtvaardigt het maken van 
deze standpunt over de rol en taken van de logopedist. 

 
Totstandkoming 
Deze standpuntbepaling is als volgt tot stand gekomen. Op basis van het werkplan van de 
projectgroep heeft de NVLF een oproep gedaan voor werkgroepleden. Gezocht is naar logopedisten 
uit zowel ziekenhuizen (groot en klein centrum) als revalidatiecentra en verpleeghuizen, met samen 
vindenvoldoende ervaring met patiënten met een tracheacanule met beademings- en kno-indicatie 
en werkend met volwassenen en kinderen. 
De projectgroep schreef de teksten en de werkgroepleden hebben in 4 online bijeenkomsten 
commentaar gegeven in april en mei 2022. De conceptversie is daarna tot begin september voor 
commentaar beschikbaar geweest voor alle leden. Alle commentaren zijn verwerkt in een volgende 
versie die op 10 oktober is besproken in de Commissie Vakinhoud. Met een kleine aanvulling is de 
pre-finale versie in november 2022 voorgelegd aan het Verenigingsbestuur. [afmaken als hele 
procedure klaar is]. 

 
Het vervolg van dit document beschrijft de huidige situatie in Nederland, dat wil zeggen waar 
werken logopedisten met patiënten met een tracheacanule en welke verlengde rollen van de 
logopedist binnen het kader van de wet BIG zijn van toepassing op deze doelgroep? Daar sluit de 
volgende paragraaf op aan met een korte beschrijving van de logopedische zorg bij deze doelgroep. 
De laatste paragraaf laat de implementatie zien van alle informatie in combinatie met de expertise 
van de werkgroepleden in de beschrijving van de taken en rollen van de logopedist bij patiënten 
met een tracheacanule, zowel bij kinderen als bij volwassenen. 

 
 

Huidige situatie in Nederland 
 

Werkvelden 
Acute fase 
Er zijn diverse werkvelden waar logopedisten betrokken zijn bij patiënten met een tracheacanule. De 
acute zorg voor deze patiënten wordt in ziekenhuizen geleverd. Daar worden tracheacanules 
geplaatst, bijvoorbeeld vanwege langdurige ontwenning van de beademing, ernstig aspiratiegevaar 
en/of een bovenste luchtwegobstructie (bij onder andere hoofd-halstumoren of laryngomalacie). In 
ziekenhuizen vinden de meeste interventies plaats, zoals het ontwennen van de beademing, de 
medische behandelingen in het hoofd-halsgebied en decanulatie. Het is daarom niet vreemd dat 
logopedisten in ziekenhuizen het vaakst patiënten met een tracheacanule zien: 6 tot 7 keer meer dan 
hun collega’s in revalidatiecentra en verpleeghuizen [2]. Op intensive-careafdelingen of medium- 
careafdelingen kunnen logopedisten aspiratierisico’s in kaart brengen om respiratoire problemen als 
gevolg van (speeksel)aspiratie te voorkomen of te herstellen door middel van onder andere 
slikrevalidatie. Daarmee dragen logopedisten bij aan het herstellen van de normale ademfunctie 
tijdens en na het ontwennen van de beademing, dat wil zeggen (1) de luchtweg weer kunnen 
schoonhouden zonder afhankelijkheid van de tracheacanule en (2) weer veilig en efficiënt kunnen 
slikken om orale intake op te bouwen en sondevoeding af te bouwen. Het volledig afbouwen van 
sondevoeding vindt in het algemeen pas plaats na de acute fase. 
Tegelijk biedt de logopedist hulp bij communicatieve problemen tijdens en na de beademing om het 
welzijn van de patiënt te verbeteren. 
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Revalidatiefase 
Als decanulatie tijdens de ziekenhuisopname niet mogelijk is (bij duidelijk bemoeilijkte weaning 
waardoor de patiënt nog beademingsbehoeftig is, door een aanhoudende bovenste 
luchtwegobstructie of hoest- en slikstoornis met persisterend aspiratiegevaar), behoudt de patiënt 
de tracheacanule na ontslag uit het ziekenhuis. Een klein aantal patiënten blijft chronisch afhankelijk 
van beademing of van een tracheacanule. Indien verdere klinische revalidatie geïndiceerd is, gaan 
patiënten naar een revalidatiecentrum (medisch specialistische revalidatie) of verpleeghuis 
(Geriatrische Revalidatie Zorg of ZZP 9B). Er wordt toegewerkt naar decanulatie wanneer beademing 
niet meer nodig is, de bovenste luchtwegobstructie is opgeheven of wanneer de patiënt zijn 
luchtwegen zelfstandig kan schoonhouden met adequaat hoesten en slikken. Ook komt het voor dat 
patiënten na een periode van thuisbeademing alsnog voor klinische revalidatie worden opgenomen. 

 
Logopedisten uit verschillende instellingen kunnen verschillende soorten patiënten met een 
tracheacanule zien. Zo zien logopedisten in ziekenhuizen en revalidatiecentra voornamelijk patiënten 
met een canule na een beademingstraject en zien logopedisten in verpleeghuizen even vaak 
patiënten met een canule na een beademingstraject als patiënten met een aandoening in het 
hoofdhalsgebied [2]. Van de patiënten met een tracheacanule met een oncologische aandoening in 
het hoofdhalsgebied , gaat het grootste deel met ontslag naar huis (eventueel met thuiszorg), en 
wordt de logopedische behandeling indien nodig poliklinisch of in de eerste lijn vervolgd. In een 
verpleeghuis worden oncologische patiënten met een tracheacanule tijdelijk voor revalidatie binnen 
de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opgenomen als de chemoradiatie in de thuissituatie erg zwaar 
wordt, de patiënt erg verzwakt is of de zorg door de thuiszorg niet geleverd kan worden. 
De meeste kinderen met een tracheacanule gaan met ontslag naar huis (of gezinsvervangend tehuis), 
eventueel met hulp van thuiszorg. Ook kan het zijn dat een kind met een tracheacanule (tijdelijk) 
naar een revalidatiecentrum gaat. 

 
Chronische fase 
In het verpleeghuis wordt naast geriatrische revalidatie ook langdurige zorg geboden (WLZ), waar 
patiënten met een tracheacanule en co-morbiditeit (bijvoorbeeld een beroerte of dementie) kunnen 
worden opgenomen, die vanwege een toegenomen zorgvraag niet meer thuis kunnen wonen. Dit 
betreft o.a. patiënten met een tracheacanule door een hoofd-halstumor , een gevorderde 
neurodegeneratieve ziekte of blijvende gevolgen van ernstig (traumatisch) hersenletsel. In de 
chronische fase ligt de focus op monitoring en zo nodig aanpassen van de canule-, voedings- en 
communicatieadviezen, op basis van de mogelijkheden en de wensen van de patiënt en diens 
naasten (en bij kinderen de ouders1). In de adviezen worden zowel de veiligheid van slikken 
(voorkomen van aspiratie) in ogenschouw genomen, als het behoud van kwaliteit van leven, die een 
grotere rol gaat spelen in de chronische fase. Tenslotte zijn er in Nederland enkele verpleeghuizen 
met een beademingsunit in nauw contact met een van de vier centra voor thuisbeademing (CTB). 

 

Betrokkenheid en expertise 
Uit onderzoek van het Radboudumc bleek het volgende over de betrokkenheid en expertise van 
logopedisten [2]. In alle verschillende soorten instellingen ervaart het grootste deel van de 
logopedisten een toegenomen betrokkenheid bij patiënten met een tracheacanule met slik- en 
communicatieproblemen in de afgelopen 5 jaar. Tevens zijn logopedisten in alle instellingen in meer 
of mindere mate betrokken bij diverse decanulatiestappen, waarbij ze het meest betrokken zijn bij 
het uitbreiden van een lege cuff en opbouwen van het spreekventielgebruik. Tegelijk liggen er kansen 
om de logopedische expertise verder multidisciplinair uit te dragen in de advisering en 
besluitvorming bij patiëntgericht canulebeleid. Om hier aan bij te dragen is inhoudelijke kennis van 
deze complexe patiëntengroep nodig en ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive care (NVIC) 

 
 

1 Overal waar ‘ouders’ staat kan ook ‘verzorgers’ bedoeld worden. 
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beveelt aan om bij patiënten met een tracheacanule gebruik te maken van professionals met 
specifieke expertise [11]. 

 
‘Verlengde’ rol: voorbehouden en risicovolle handelingen 
In Nederland is in de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) [12] 
vastgelegd welke personen voor welke handelingen bevoegd zijn, waaronder de zogenoemde 
voorbehouden handelingen. Deze paragraaf beschrijft de voorbehouden, maar ook de risicovolle 
handelingen die, behalve artsen en verpleegkundigen (en verzorgenden), ook logopedisten onder 
voorwaarden mogen uitvoeren bij patiënten met een tracheacanule. 

 

Voorbehouden handelingen 
Voorbehouden handelingen mogen alleen zelfstandig worden uitgevoerd door beroepsgroepen 
genoemd in artikel 3 van wet BIG, waarbij de bevoegdheid wordt gesplitst in zelfstandige 
bevoegdheid en functionele bevoegdheid. Het beroep logopedist is geregeld in artikel 34 van de wet 
BIG [12] (zie figuur 1), waardoor logopedisten dus niet automatisch bevoegd zijn tot het uitvoeren 
van voorbehouden handelingen. Echter, sinds 2011 mag een logopedist voorbehouden handelingen 
verrichten onder bepaalde voorwaarden [13]. Zo dient dit alleen te gebeuren na verwijzing van een 
zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een arts of physician assistent), waarbij de 
mogelijkheid van toezicht en tussenkomst door de opdrachtgever geborgd moet zijn [14]. Tevens 
moet de logopedist beschikken over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van 
de handeling en zich ook bekwaam voelen, want onbekwaam = onbevoegd. Het zelfstandig uitvoeren 
van bijvoorbeeld FEES en het tracheaal uitzuigen via de canule vallen in Nederland volgens de wet 
BIG onder de voorbehouden handelingen. 

 
Volgens de Australische en Nieuw-Zeelandse zusterverenigingen behoren nasofaryngeaal, faryngeaal 
en tracheaal uitzuigen tot de ‘verlengde rol’ van de logopedist, waarvoor scholing noodzakelijk is [4, 
5]. Onderzoek laat zien dat mechanisch uitzuigen van de luchtweg tot nu toe in Nederland nog 
nauwelijks door logopedisten wordt gedaan en dat 86% van de logopedisten op dit moment vindt dat 
het uitzuigen (in welke vorm dan ook) buiten de taak van de logopedist valt [2]. Maar een logopedist 
die zich (intern) laat scholen en het regelmatig of zelfs dagelijks kan doen, kan zich daar desgewenst 
in bekwamen als aan de genoemde voorwaarden (o.a. mogelijkheid van tussenkomst ven bevoegde 
beroepsbeoefenaar) wordt voldaan. Het voordeel is dat de logopedist tijdens het behandelen 
zelfstandiger kan werken. 
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Figuur 1. Verschillen in bevoegdheden tussen beroepen in artikel 3 en artikel 34 [15]. 
 

Ook decanuleren en de buitencanule vervangen door een andere canule zijn voorbehouden 
handelingen, waar een logopedist zich desgewenst in kan bekwamen (tabel 1), onder de 
voorwaarden zoals eerder genoemd. 
Voor het zelfstandig uitvoeren van endoscopisch slikonderzoek (flexibele endoscopische evaluatie 
van het slikken of FEES) door logopedisten bij volwassenen, heeft de NVLF een consensusdocument 
opgesteld waarin de minimale eisen, bekwaamheidsniveaus en volumenormen beschreven staan 
[13]. Onder die voorwaarden mag een logopedist endoscopisch slikonderzoek uitvoeren bij patiënten 
met een tracheacanule. Vanwege volumenormen is het vaak zo dat logopedisten voorbehouden 
handelingen bij kinderen te weinig uitvoeren om bevoegd te kunnen worden en blijven. 

 

Voor alle voorbehouden handelingen geldt dat de logopedist deze zelf in de instelling moet laten 
vastleggen en borgen, bijvoorbeeld in een kwaliteitspaspoort of personeelsdossier. 
Behalve voorbehouden handelingen zijn er risicovolle handelingen en vrije handelingen, zie tabel 1. 

 
Risicovolle handelingen 
Risicovolle handelingen die niet voorbehouden zijn, worden niet in de wet beschreven. Instellingen 
beschikken over richtlijnen en kwaliteitsdocumenten waarin beschreven staat welke handelingen als 
risicovol worden aangemerkt. Daarbij hoort een protocol met instructie en checklist of training voor 
het uitvoeren van de handeling. Ook moet te vinden zijn wie in de instelling hiervoor bekwaam is 
[16], inclusief de logopedisten die deze risicovolle handelingen kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in een 
kwaliteitspaspoort of personeelsdossier. 
Risicovolle handelingen bij het behandelen van patiënten met een tracheacanule zijn het protocollair 
leeghalen of opblazen van de cuff en het protocollair wisselen van de binnencanule en plaatsen van 
een spreekventiel of kunstneus. Verzoek of opdracht van een arts is hier niet nodig, maar het zijn 
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handelingen die bij verkeerde uitvoering wel een risico voor de patiënt kunnen zijn, bijvoorbeeld als 
vergeten wordt eerst de cuff leeg te halen of als het opblazen van de cuff niet goed wordt 
uitgevoerd. 

 
Vrije handelingen 
Het uitzuigen van de mond- en keelholte zijn géén voorbehouden of risicovolle handelingen en 
mogen zonder scholing worden uitgevoerd [17]. Ook de Australische logopedievereniging SPA vindt 
dat het oraal uitzuigen maar ook het ‘above cuff line’ uitzuigen (oftewel oppervlakkig uitzuigen van 
de canule-ingang, maar niet verder dan cuffhoogte) een taak van de logopedist kan zijn [4]. 
Alle handelingen staan hieronder samengevat in tabel 1. 

 

Handeling Voorbehouden, risicovolle 
of vrije handeling 

Nasofaryngeaal of (diep) tracheaal uitzuigen Voorbehouden 

Buitencanule verwisselen voor een andere canule Voorbehouden 

Decanuleren Voorbehouden 

Naso-endoscopie als onderdeel van FEES Voorbehouden 

Subglottisch residu wegzuigen via een ‘sunction-aid’ Risicovol 

Leeglaten (met spuitje) en opblazen van de cuff (met 
cuffdrukmeter) 

Risicovol 

Wisselen van de binnencanule Risicovol 

Plaatsen of verwijderen van een spreekventiel bij de juiste 
binnencanule en cuffstatus 

Risicovol 

Oppervlakkig uitzuigen van de neusholte of mond- en keelholte 
(met uitzuigcatheter of yankauer*) 

Vrije handeling 

Oppervlakkig uitzuigen van de canule (niet verder dan de 
hoogte van de cuff) 

Vrije handeling 

 

Tabel 1. Overzicht van voorbehouden (Wet BIG), risicovolle en vrije handelingen van de logopedist in 
het werken met patiënten met een tracheacanule. 
*yankauer = starre uitzuigcatheter voor het uitzuigen van de mond- en keelholte. 

 
 

Logopedische zorg voor patiënten met een tracheacanule 
 

Rol van de logopedist 
Onderzoek, diagnose en behandeling van of begeleiding bij slik- en hoestproblemen en 
communicatieproblemen (adem, stem, articulatie en verstaanbaarheid) zijn de belangrijkste 
verantwoordelijkheden van een logopedist bij patiënten met een tracheacanule [5, 18]. In de 
literatuur worden ook enkele taken van de logopedist beschreven die specifiek zijn voor het 
behandelen van patiënten met een canule, zoals: het in kaart brengen van ‘secretiemanagement’ (in 
hoeverre is de patiënt in staat om zijn mond, keel en luchtweg schoon te houden van speeksel en 
sputum), advisering in het opstarten en uitbreiden van periodes van lege cuff, het gebruik maken van 
een spreekventiel, het uitvoeren van klinisch en instrumenteel slikonderzoek, het opstarten en 
opbouwen van orale intake, tijdige herkenning van mogelijk laryngeaal letsel en meedenken in 
canulekeuze [4, 18, 19]. Maar ook het geven van uitleg aan patiënt en familieleden en scholing aan 
collega’s behoort tot de rol van de logopedist [4]. 

 
Verlengde rol van de logopedist 
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Voor logopedisten die regelmatig patiënten met een tracheacanule zien en zich hier comfortabel bij 
voelen, is er ruimte om handelingen rond de canule zelfstandig uit te voeren en minder afhankelijk te 
zijn van de aanwezigheid van een verpleegkundige (tabel 1). 
Enkele voorbeelden van handelingen zijn: 
- De patiënt die wel sputum kan ophoesten, maar het nog niet kan uitspugen of doorslikken kan 

geholpen worden door het sputum uit de mond of keel te zuigen met een uitzuigslang of 
yankauer (vrije handeling). Ook het oppervlakkig wegzuigen van sputum uit de canule kan voor 
de patiënt prettig zijn. 

- Het zelfstandig wisselen van de binnencanule (bijv. bij een gevensterde canule) en plaatsen van 
een spreekventiel of kunstneus moet protocollair gebeuren, maar de logopedist die deze 
risicovolle handelingen beheerst is minder afhankelijk van de aanwezigheid van een 
verpleegkundige of andere bekwame zorgverlener. 

- Ook het bekwamen in (diep) tracheaal uitzuigen via de canule kan een meerwaarde hebben bij 
de logopedische behandeling. De logopedist die volgens alle genoemde voorwaarden zelfstandig 
(diep) tracheaal kan uitzuigen hoeft minder te wachten op een verpleegkundige en tegelijk kan 
het de veiligheid van de patiënt verbeteren, omdat de logopedist zelf de mogelijkheid heeft om 
snel de ademhaling te herstellen bij obstructie door sputum of aspiratie. Tevens geeft het de 
logopedist meer ruimte in het klinisch redeneren, bijvoorbeeld in het beslissen om de 
behandeling te stoppen of juist met oefenen een stap verder te gaan. 

Deze lijst van voorbeelden is niet compleet en naast de bekwaamheid van de logopedist is het 
belangrijk om de geldende afspraken in de eigen instelling te volgen. 

 
De logopedist in het multidisciplinair team 
Het behandelen van patiënten met een tracheacanule is discipline-overstijgend waarbij elke 
discipline zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft om de zorg voor deze complexe 
patiëntengroep efficiënt en gecoördineerd te laten verlopen [18]. In de literatuur wordt consistent 
de meerwaarde van een gespecialiseerd multidisciplinair team (canuleteam) beschreven met de 
logopedist als onderdeel van het team [7-9, 20]. Het leidt tot snellere decanulatie, minder 
complicaties en een toegenomen gebruik van het spreekventiel [7-9]. 
Het routinematig multidisciplinair werken wordt daarom ook gestimuleerd in richtlijnen [11, 21].  
De complexe interacties tussen de verschillende soorten en maten tracheacanules en attributen 
(spreekventiel, kunstneus, dop) op de respiratie, slikken en spreken [22] maakt dat een logopedist 
een sleutelrol heeft in de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een tracheacanule. Deze 
wordt inmiddels internationaal en nationaal erkend [3, 11, 19, 21, 23] waarbij wordt aangenomen 
dat het verstandig is om logopedisten in een vroeg stadium te betrekken. 

 
 

Rol en taken van de logopedist 
 

De rol en taken van de logopedist zijn verdeeld in klinische taken en professionele taken. De 
uitgebreidheid van de rol van de logopedist is tevens afhankelijk van de zorgsoort, het beleid en 
procedures van de instelling waar de logopedist werkt, en de eigen competenties. 

 

Indicatiestelling 
De logopedist kan voor de volgende problemen en vragen worden ingeschakeld bij patiënten met 
een tracheacanule: 

 Faciliteren van de beste communicatiemogelijkheden, ondanks de canule;

 Mede bepalen of gestart kan worden met periodes van een lege cuff;

 Bepalen van de aanwezigheid, ernst en aard van een slikstoornis;
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 Verbeteren van de veiligheid en efficiëntie van het slikken, het secretiemanagement door de 
patiënt (schoonhouden van de mond en bovenste luchtweg van speeksel en sputum) en orale 
intake;

 Ondersteunen van het proces naar decanuleren;

 Monitoren van verandering of herstel bij chronische patiënten.
 

Klinische taken 
Diagnostiek 

 Ondersteunen van het screenen op communicatie- en slikproblemen door verpleegkundigen (en 
andere zorgprofessionals), tenzij alle patiënten met een tracheacanule al volgens protocol door 
een logopedist worden beoordeeld en behandeld.

 Onderzoeken van de communicatie- en slikstoornissen van alle patiënten met een tracheacanule 
die naar de logopedist worden verwezen.

 Signaleren van symptomen die aanvullende diagnostiek vragen, zoals heesheid door mogelijk 
laryngeaal letsel of dysartrie, en indien nodig de hoofdbehandelaar adviseren om de kno-arts of 
de neuroloog te consulteren voor aanvullend onderzoek.

 Bij diagnostisch onderzoek – waar mogelijk en wanneer geïndiceerd – gebruik maken van 
instrumenteel slikonderzoek (waaronder FEES en röntgenslikvideo) ter ondersteuning van 
beslissingen over het afbouwen van de beademing en de tracheacanule en het revalideren van 
het spreken en slikken.

 Diagnostische bevindingen systematisch vastleggen en monitoren (bijvoorbeeld met de (post)-ic- 
schaal logopedie).

 
Specifiek in de diagnostiek bij kinderen met een tracheacanule 

 Onderzoeken van de sensorische en oraalmotorische ontwikkeling en de eet- en 
drinkvaardigheden, rekening houdend met leeftijd, ervaring en medische gegevens van het kind 
[24].

 Differentiaaldiagnostiek om spraak-, taal en communicatieproblemen in relatie tot de canule- 
afhankelijke communicatieproblemen te kunnen duiden.

 

Behandeling 

 Uitvoeren van interventies en aanpassingen om de communicatieproblemen als gevolg van de 
tracheacanule zoveel mogelijk te compenseren of te verhelpen, in alle fasen van herstel; zowel 
de non-verbale communicatiemogelijkheden (waaronder oogbesturing of aanwijssysteem) als 
waar mogelijk de spraakverstaanbaarheid (stem en articulatie). Bij kinderen wordt in de 
behandeling rekening gehouden met de spraak-en taalontwikkeling.

 Waar mogelijk en gewenst adviseren en ondersteunen van mogelijkheden van spreken aan de 
beademing.

 Kennis hebben van diverse maten en soorten tracheacanules en attributen op de tracheacanule 
en hun invloed op de ademhaling, het weaningsproces, het slikken en communiceren en 
meedenken en adviseren over de best passende canule voor een patiënt op dat moment.

 Zelfstandig oppervlakkig uitzuigen van de mond- en keelholte en canule-ingang.

 Zelfstandig leegmaken of opblazen van de cuff en verwisselen en schoonmaken van de 
binnencanule, volgens de scholing en afspraken binnen de instelling over risicovolle handelingen

 Zelfstandig tracheaal uitzuigen, volgens de scholing en afspraken binnen de instelling over 
voorbehouden handelingen.

 Behandelen van de slikstoornis met passende slik- en hoesttraining.

 Betrokken zijn bij beslissingen over de optimale voedingsconsistenties om risico op verslikken en 
residu te beperken, met aandacht voor de kwaliteit van leven en in overleg met de patiënt en 
familie (en bij kinderen ook met de ouders).
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 Educatie aan en begeleiding van patiënt en familie (en bij kinderen aan de ouders) over de 
logopedische behandeling vanwege de tracheacanule.

 Signaleren, ondersteunen en bevorderen van het welzijn van patiënten met een tracheacanule 
met communicatie- en slikstoornissen, waarbij ook de familie wordt betrokken en bij kinderen 
ook de ouders.

 

Specifiek in de behandeling van kinderen met een tracheacanule 

 Rekening houden met oraalmotorische en sensorische ontwikkeling en leeftijds-adequate 
voeding en voedingstechnieken.

 

Samenwerking 

 Deel uitmaken van een multidisciplinair team of (indien aanwezig) van een specifiek canuleteam.

 Deelnemen aan multidisciplinaire overleggen.

 Bevindingen, voortgang en adviezen rapporteren in het patiëntdossier en delen in het 
multidisciplinair team volgens de afspraken van de instelling.

 Adviseren van het multidisciplinair team in de besluitvorming betreffende de cuffstatus, het 
spreekventielgebruik, eventuele canulewissels en de te gebruiken attributen op de tracheacanule 
in het kader van de multidisciplinaire behandeldoelen, waaronder het weaningsproces en 
decanulatieproces.

 Meedenken over de ontslagbestemming in relatie tot de logopedische zorg.
 Bij ontslag van de patiënt wanneer de logopedische behandeling nog niet is afgerond, zorgen 

voor een logopedische overdracht (bijvoorbeeld met gebruik van de (post)ic-schaal) naar een 
collega-logopedist in de vervolginstelling.

 

Professionele taken 
 Zorgen voor eigen specialistische kennis van patiënten met een tracheacanule en goede 

vaardigheden in de behandeling daarvan, door middel van onder andere post-hbo-scholing,
congressen, leren van collega’s, online bronnen en trainingen en die kennis op niveau houden. 

 Waar mogelijk streven naar logopedische diagnostiek en behandeling van revaliderende 
patiënten met een tracheacanule in een frequentie van idealiter vijf dagen per week, dan wel 
met een onderbreking van maximaal drie dagen achtereen. Voor langzamer herstellende 
patiënten en patiënten in een chronische fase kiest de logopedist de frequentie die bij die fase en 
hulpvraag van de patiënt past.

 Bijdragen aan de scholing van collega-logopedisten en andere zorgprofessionals die met 
patiënten met een tracheacanule werken om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren.

 Bijdragen aan (instellingsgebonden) werkafspraken en protocollen voor de multidisciplinaire zorg 
voor patiënten met een tracheacanule.

 Bewaken van het logopedisch beleid tijdens samenwerking met commerciële partijen.
 
 

Tenslotte 
De NVLF biedt leden de mogelijkheid om een online community te maken en daar ervaringen en 
ideeën over dit onderwerp te delen Welkom op de Community Logopedie - NVLF 
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nauwe samenwerking met het Radboudumc is hun expertise gegroeid en doen zij er alles aan om de 
revalidant zo goed mogelijk functieherstel en kwaliteit van leven te geven. 
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Bijlage 1: Leeslijst 
Voor wie verder inhoudelijk geïnteresseerd is in specifieke onderwerpen rond tracheacanules, is 
hieronder een overzicht gemaakt per categorie. 
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