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tongkrachtwinst na tongkrachttraining 

Lien Broekx 
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Rationale  

Deze studie had als doel inzicht te verwerven in de mate van snellere en/of betere 
resultaten qua tongkrachtwinst door het toepassen van anodale Transcranial Direct 
Current Stimulation (tDCS) tijdens een gestandaardiseerd en geoptimaliseerd 
tongkrachttrainingsschema. 

Methodiek 

Acht gezonde proefpersonen ouder dan 70 jaar namen deel aan een tongkrachttraining 
van vier weken, waarbij drie keer per week getraind werd met behulp van het Iowa Oral 
Performance Instrument (IOPI-toestel). Ze werden nogmaals getest na een periode van 
vier weken zonder training om een detrainingseffect te onderzoeken. De proefpersonen 
werden willekeurig verdeeld over drie groepen: (1) tongkrachttraining + één keer per 
week tDCS, (2) tongkrachttraining + drie keer tDCS en (3) tongkrachttraining + sham-
tDCS. De bekomen resultaten werden statistisch geanalyseerd met behulp van SPSS v26. 
De evolutie van de maximale isometrische tongkracht (MIP) en de tongkracht bij het 
slikken werd nagegaan aan de hand van repeated measures ANOVA en Friedman’s 
ANOVA. Het effect van tDCS op de tongkrachtwinst werd onderzocht aan de hand van 
mixed model ANOVA binnen de huidige studie en in vergelijking met een historisch 
cohort. Dit cohort volgde een training van acht weken zonder tDCS.  

Resultaten 

De vergelijking met het historisch cohort toonde aan dat vier weken tongkrachttraining 
met tDCS equivalent is aan acht weken zonder tDCS. 

Conclusie 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat tDCS vermoedelijk een effect heeft op de snelheid 
van tongkrachtwinst na tongkrachttraining. Een combinatie van de twee zou kunnen 
resulteren in een snellere toename van tongkracht bij dysfagiepatiënten. Deze studie is 
de aanzet tot toekomstig onderzoek. 
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Rationale  

In deze studie werd bij gezonde proefpersonen tussen 65 en 75 jaar de invloed 
onderzocht van anodale transcraniële gelijkstroomstimulatie (a-tDCS) op de 
spraakaccuratesse tijdens een tongtwistertaak.  

Methodiek 

In dit eenzijdig blind experimenteel onderzoek werden acht gezonde proefpersonen 
tussen 65 en 75 jaar één keer per week, gedurende een periode van drie weken, 
onderworpen aan één van de drie tDCS-condities (a-tDCS, c-tDCS en sham) tijdens het 
uitspreken van tongtwisters. Deze tongtwistertaak bestond uit vier blokken van telkens 22 
tongtwisters die zo snel en zo accuraat mogelijk herhaald moesten worden in een 
tijdsspanne van telkens 11 seconden. De stimulatie (2mA) werd gedurende 20 minuten 
unihemisferisch over het gebied van Broca (F5) aangeboden. Er werd steeds een 
premeting en een postmeting uitgevoerd via een diadochokinesetaak. In de vierde week 
werd een korte follow-upsessie georganiseerd waarin de diadochokinesetaak herhaald 
werd. In blokken 1 en 4 van de tongtwistertaak werden in elke conditie het aantal fouten 
per syllabe en de gemiddelde spreeksnelheid gescoord.  

Resultaten 

In de a-tDCS-conditie werd er geen significant verschil gevonden in het gemiddeld aantal 
spreekfouten tussen blok 1 en blok 4. Er was geen significant verschil in het gemiddeld 
aantal fouten tussen de a-tDCS- en de c-tDCS-conditie. Ten slotte werd er in de a-tDCS-
conditie geen significant verband gevonden tussen de gemiddelde spreeksnelheid en 
het gemiddeld aantal fouten.  

Conclusie 

Uit deze studie blijkt geen significante invloed van a-tDCS op spraakaccuratesse, noch 
een verband tussen spraakaccuratesse en spreeksnelheid. Onderzoek in een grotere 
populatie is wenselijk. 
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Rationale  

We zochten naar een manier waarop, met behulp van de International Classification of 
Functioning, Disability and Health, de impact van een logopedische stoornis op de 
levenskwaliteit in kaart kan worden gebracht.  

Methodiek 

Dit kwalitatief onderzoek rekruteerde 10 proefpersonen die werden bevraagd over de 
impact van afasie op de levenskwaliteit. Slegers en Smeyers (2020) bekeken de impact 
van leerstoornissen en stotteren. Elke student volgde hetzelfde stappenplan: (1) een 
literatuurstudie naar factoren die de levenskwaliteit beïnvloeden, (2) een analyse van het 
ICF-model waaruit een topiclijst volgde met hierin onderwerpen die we bevragen tijdens 
de interviews, (3) afname van semigestructureerde interviews bij de proefpersonen via de 
topiclijst met als doel informatie verzamelen over de impact van afasie, (4) verwerking van 
de bevindingen via kwalitatieve onderzoeksprocedures tot het bekomen van een, op het 
ICF-model gebaseerde preliminaire en stoornisspecifieke vragenlijst, die peilt naar de 
levenskwaliteit. 

Resultaten 

De literatuur stipt topics aan die ook de bevraagde proefpersonen aangaven. De 
personen met afasie gaven geen eenduidig beeld over de topics die de levenskwaliteit 
beïnvloeden, de afasie-experten wel. De omgeving gaf herhaaldelijk aan geen weet te 
hebben van de impact van een bepaald topic. We ontwikkelden een preliminaire 
vragenlijst met vragen die naar de impact van elke logopedische stoornis peilen. 
Daarnaast voegden we stoornisspecifieke vragen toe, om tegemoet te komen aan de 
uniekheid van elke stoornis.  

Conclusie 

Het ICF-model blijkt een hulpmiddel waarmee een kwalitatieve vragenlijst, die peilt naar 
de levenskwaliteit, kan worden opgesteld. De logopediste kan zo rekening houden met 
de behoeften van elke cliënt. 

 


