
Voedingsadvies bij kauw- en slikproblemen
SLIKDIEET 2: APART GEMIXTE VOEDING + PAP/BROOD

Er werd tijdens uw ziekenhuisopname een logopedische screening uitgevoerd omwille van problemen met kauwen 
of slikken. Om het eten zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de voedselconsistentie aangepast. Er wordt een 
slikdieet 2 aangeboden. Dit is gemixte voeding en bevat geen pitjes of stukjes. De voeding is dik glad vloeibaar.

MENU IN HET ZIEKENHUIS

Ontbijt/avond
Bij slikdieet 2 wordt er zowel een broodmaaltijd aangeboden als een dunne, lopende pap. Er zijn 4 verschillende 
smaken pap: banaan, karamel, vanille en speculaas. Zowel ’s morgens als ’s avonds wordt er een pap voorzien. Bij het 
korstloos brood wordt smeerbaar beleg en confituur meegegeven.

Warme maaltijd
De warme maaltijd is een gemixte maaltijd bestaande uit puree, gemixte groenten en gemixt vlees/vis. Deze worden 
apart op het bord geserveerd.
Hierbij wordt er gezeefde soep voorzien.

Tussendoor/dessert
U krijgt een homogeen dessert, zoals pudding of fruitmousse.

AANPASSINGEN
Gelieve eerst contact op te nemen met de verpleegkundige of de logopediste indien u graag voeding van thuis 
meebrengt. Er kan gekeken worden naar de persoonlijke voorkeuren en wat de mogelijkheden zijn. Enkele tips 
kunnen gegeven worden om bepaalde voeding aan te passen naar de geadviseerde consistentie (bv. pap van grove 
graansoorten, zoals havermout, fijner maken met een staafmixer).

Wat mag wel?
 - dunne, lopende pap (gemixte havermoutpap,...)
 - granenpap op basis van koekjesmeel of granenmeel (vb. Brinta) en vloeistof
 - bouillon soep
 - gladde pudding
 - milkshake
 - smoothie
 - kant-en-klare maaltijdpoeders
 - volle yoghurt of platte kaas zonder stukken
 - fruitmousse zonder stukken
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 - roomijs met eventueel slagroom of saus
 - sorbet
 - chocolademousee
 - sabayon

Wat mag niet?
 - brood met korts/sandwich/...
 - rijstpap
 - yoghurt met stukjes
 - soep met stukjes
 - fruit: geplette banaan,...
 - zuigsnoepjes
 - kauwgom
 - chocolade
 - ...

Contact
Afdeling Logopedie
T. 012 39 62 58
T. 012 39 62 60
T. 012 39 62 61
Email: logopedie@azvesalius.be


