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Voldoende tong- en lipkracht zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een normale slikact 
en spraak. In het verleden werd meermaals aangetoond dat de afwezigheid hiervan leidt tot 
spraak- en/of slikproblemen. Om lip- en/of tongtraining zinvol te kunnen integreren in een 
logopedische behandeling is het noodzakelijk om over gegevens van een normale populatie te 
beschikken. Vermits deze gegevens nog niet voor handen waren voor de Vlaamse populatie 
besloten wij een onderzoek te doen bij normale volwassenen om op die manier een kader te 
vormen voor vergelijking met pathologische populaties. 
Als onderzoeksinstrument gebruikten we het Iowa Oral Performance Instrument (IOPI), een 
toestel bestaande uit ballonnetje (bulb) verbonden met een drukmeter, waarop tong- of lipkracht 
gegenereerd en opgemeten kunnen worden. Op die manier kan zowel maximale tong- en 
lipkracht (in kiloPascal) als tong- en lipkrachtuithouding (in seconden) weergegeven worden.  
Aan de proefpersonen werd gevraagd volgende taken uit te voeren: meting maximale lipkracht 
met en zonder visuele feedback (telkens 3 pogingen), meting lipkrachtuithouding, meting 
maximale tongkracht anterieur met en zonder visuele feedback (telkens 3 pogingen), meting 
tongkrachtuithouding anterieur, meting maximale tongkracht posterieur met en zonder visuele 
feedback (telkens 3 pogingen), meting tongkrachtuithouding posterieur. 
Op die manier werden 420 gezonde volwassenen getest (leeftijd 20-95 jaar) verdeeld over 7 
leeftijdscategorieën (20-30 jaar, 31-40 jaar, 41-50 jaar, 51-60 jaar, 61-70 jaar, 71-80 jaar, ≥81 
jaar). Per leeftijdscategorie werden 30 mannen en 30 vrouwen getest. 
De gegevens werden ingevoerd in een databank en verwerkt aan de hand van het 
computerprogramma SPSS versie 17.0. Voor de normaal verdeelde gegevens werden 
gemiddelde, standaarddeviatie, range en 95% predictie-interval berekend. Voor de niet-normaal 
verdeelde gegevens percentiel 5. Significantie van verschillen per leeftijdscategorie en geslacht 
(interactie-effecten en individuele effecten) werd berekend aan de hand van een variantie-
analyse met meerdere factoren, significantie van verschillen in gebruikte procedure (plaatsing 
bulb, gebruik van visuele feedback, invloed van poging) aan de hand van t-toets. 
Uit deze analyse blijkt dat zowel voor lip- als tongkracht geen interactie-effecten tussen leeftijd 
en geslacht vast te stellen zijn. Wanneer we de individuele hoofdeffecten bekijken, zien we dat 
geslacht een significante invloed heeft op maximale lipkracht en leeftijd op lipkrachtuithouding. 
Zowel leeftijd als geslacht hebben een significante invloed op maximale tongkracht (anterieur en 
posterieur) en op tongkrachtuithouding anterieur. Enkel leeftijd heeft een significante invloed op 
tongkrachtuithouding posterieur. 
Wat plaatsing van de bulb betreft, zien we anterieur hogere waarden dan posterieur, en dit 
zowel bij de piekmetingen als bij de uithoudingsproef. De aanwezigheid van visuele feedback 
blijkt een significante invloed te hebben op de maximale tong- en lipkracht. De eerste poging 
voor maximale kracht (zonder visuele feedback) blijkt zowel bij tong- als bij lipkracht meestal de 
beste te zijn. Hierbij valt een mogelijke rol van vermoeidheid niet uit te sluiten. 
Bij dit onderzoek spelen een aantal variabelen een rol die een invloed kunnen hebben gehad op 
de resultaten bijv. licht verschuiven van de bulb, invloed van pauzetijd, volgorde van afname van 
de taken, … 
Daarnaast zijn er erg wisselende resultaten bij uithouding (zowel bij tong als bij lippen) en een 
onverwacht hoge score voor vrouwen tussen 71 en 80 jaar bij maximale lipkracht.  
Globaal kunnen we echter besluiten dat tongkracht zowel anterieur als posterieur afneemt bij 
toenemende leeftijd en dat zowel maximale tong- als lipkracht lager is bij vrouwen dan bij 
mannen. Ook op uithouding is er een invloed van leeftijd en/of geslacht. 



In een volgend onderzoek zou het interessant zijn om de invloed van bovenvermelde variabelen 
na te gaan, om uit te zoeken vanaf wanneer lip- en tongzwakte pathologisch zijn en/of om de 
proefgroep uit te breiden naar kinderen., … 
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(abstract voor acceptatie op VVL-congres, na reviewing door WOLAV*-comité binnen Vlaamse 
Vereniging voor Logopedisten / VVL) 
 
* WOLAV = Wetenschappelijk Onderzoek Logopedie & Audiologie in Vlaanderen 


