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1. INLEIDING

Welkom!
U wordt tijdens uw opname in het az Vesalius gevolgd door de dienst 
logopedie omwille van slikproblemen. Deze brochure geeft u meer informatie 
omtrent het slikproces en de mogelijke problemen. Er worden tips vermeld 
voor u en uw omgeving.

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, aarzel dan niet om de 
dienst logopedie hiervoor te contacteren.

Wij wensen u een spoedig herstel toe.

De logopedisten:

Nele Cielen: T.  012 39 62 58
Brenda Jenné : T. 012 39 62 61
Kristel Vanhelden: T. 012 39 62 60
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2. WAT IS DYSFAGIE?

Dysfagie of slikstoornis is een aandoening waarbij het slikken pijnlijk of 
moeilijk is. Er komt speeksel, voedsel of drank in de luchtpijp terecht. Dit kan 
leiden tot:

• longontsteking
• onvoldoende voedselinname en uitdroging
• algemene achteruitgang
• verstikking
• sterfte

Hoe verloopt het slikken?

Een slikbeweging is een zeer complex en snel verlopend proces. Het verloopt 
in drie fases: de orale, faryngeale en oesophageale fase.

Orale fase (mond)
Het voedsel wordt in de mond genomen. Tijdens het kauwen vormt dit een 
spijsbrok door de menging met speeksel. Een goede lipsluiting verhindert 
dat het voedsel opnieuw naar buiten komt. De brok wordt naar achter in de 
mond gebracht. Daar wordt de slikreflex uitgelokt.
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Faryngeale fase (keel)
Eenmaal de slikreflex optreedt, wordt de neusholte afgesloten zodat het 
voedsel niet naar de neusholte kan. Bovendien wordt de luchtweg beschermd 
door een opwaartse beweging van het strottenhoofd, de afsluiting van de 
luchtpijp door het strotklepje en het sluiten van onze stembanden.

Door samentrekking van verschillende spiergroepen wordt de spijsbrok 
verder naar de keel en de slokdarm bewogen.

Oesophageale fase (slokdarm)
De slokdarmmond wordt geopend. Door een pompende beweging van de 
slokdarm kan het voedsel de maag bereiken.
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3. WAT ZIJN SYMPTOMEN VAN EEN SLIKSTOORNIS?

In elke fase kunnen er problemen optreden:

•  pijngrimassen bij het eten
•  kwijlen of lekkage van voedsel/drank uit de mond
•  voedselresten blijven op de tong of in de wangen achter
•  voedsel wordt moeizaam gekauwd
•  voedsel komt terug via de neus (niesreactie)
•  meermaals slikken om een voedselbolus naar de keel te krijgen
•  voedsel of drank komt in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm, 

waardoor de persoon zich verslikt
•  het gevoel dat er voedsel achterblijft in de keel (globusgevoel)
•  hoesten voor, tijdens of na het slikken
•  piepende ademhaling – borrelende stem
•  er is een verminderde eetlust
•  terugkerende luchtweginfecties en/of longontstekingen

Verslikken treedt op wanneer het voedsel of de vloeistof het strottenhoofd of 
de luchtpijp binnendringt.

4. WAT IS OORZAAK VAN EEN SLIKSTOORNIS?

Een slikstoornis of dysfagie kan het gevolg zijn van:

•  neurologische problemen
(herseninfarct, ALS, MS, hersentumor, dementie,…)

•  structurele problemen in de mond of keel
(gezwel, wonde of toestand na operatie)

•  bepaalde medicijnen (te weinig speekselproductie, droge mond,…)
•  geneeskundige behandelingen (bestralingen van mond-halsgebied)
•  ouderdom
•  algemene zwakte
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5. WAT IS DE ROL VAN DE LOGOPEDISTE?

De logopediste onderzoekt de persoon om te bepalen wat er misloopt tijdens 
het slikproces. Mondmotorische functies worden geobserveerd en bepaalde 
relfexen worden nagegaan. Verschillende consistenties worden geëvalueerd. 
Afhankelijk van het probleem zal er een advies gegeven worden en wordt 
sliktherapie opgestart.

Er kunnen hulpmiddelen gebruikt worden (bv. aangepaste beker). Dit gebeurt 
in samenspraak met de ergotherapeut. De consistentie van het voedsel kan 
aangepast worden om het slikproces te vergemakkelijken en verslikken te 
voorkomen. Soms is het nodig om te zorgen voor bijvoedingen die rijk is aan 
energie, proteïnen, vitaminen en mineralen. Als het slikken niet meer veilig 
gebeurt, kan er besloten worden om over te schakelen naar sondevoeding. 
Dit wordt steeds opgevolgd samen met de arts en de dienst diëtiek.

Tijdens sliktherapie kunnen de spieren van de tong, de lippen en de 
hals getraind worden. De slikreflex wordt gestimuleerd. Bepaalde 
houdingsaanpassingen of slikmanoeuvres worden aangeleerd.
Het slikken wordt regelmatig opgevolgd en eventuele aanpassingen gebeuren 
afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt.

Bijkomend advies vindt u verder in deze brochure. Familieleden worden 
verzocht om dit advies te volgen.

Indien u vragen of opmerkingen hebt omtrent voeding, gelieve dan de dienst 
logopedie te contacteren.
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6. ADVIEZEN VOOR EEN OPTIMALE BEGELEIDING

Afhankelijk van het probleem worden er specifieke adviezen gegeven.
Het is belangrijk dat de aangeduide adviezen correct worden opgevolgd.

Voorbereiding op een maaltijd:
• Zorg dat de persoon voldoende wakker en alert is
• Zorg voor een rustige, prikkelarme omgeving
• Rechtop zitten (optimaal 90°)
• Zorg dat ademen door neus mogelijk is
• Gebitsprothese in/uit
• Bied een kleine portie aan
• Bied meerdere porties aan op een dag

Tijdens de maaltijd:
• Altijd eten/drinken onder begeleiding
• Neem voldoende tijd tijdens de maaltijd: tempo verlagen
• Geen vragen stellen of geen gesprek voeren als er voedsel of drank in de 

mond zit
• Niet laten drinken als er nog voedsel in de mond zit
• Opletten voor schrokken

Drinken:
• Niet zelfstandig laten drinken
• Niet laten drinken met een rietje
• Glas/kopje
• Beker
• Neusbeker
• Drank aanbieden met een lepeltje
• Alle vloeistoffen indikken tot ……………………….dikte 

      met ……………………. schepje(s) per beker
• Enkel gel-drankjes

Voedsel:
• Aangepast bestek
• Stootrand
• Bied een kleine hoeveelheid per lepel aan
• Bied een grote hoeveelheid per lepel aan
• In het midden van de tong aanbieden
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• Langs de beste zijde van de tong aanbieden: links/rechts
• Achteraan de tong aanbieden
• Lepeldruk
• Voeding afwisselen met drank(niet als er voedsel in mond zit!)
• Laat tussen elke hap hoesten en naslikken
• Controleer de mond vooraleer een volgende hap aan te bieden
• Geef duidelijke instructies (bv. mond openen, kauwen, slikken,…)

Na de maaltijd:
• Controleren of de mond leeg is
• Extra aandacht voor mondzorg
• 20 minuten rechtop laten zitten 

Slikmanoeuvres:
Deze slikmanoeuvres worden steeds aangeleerd onder begeleiding van een 
logopediste.
• Krachtig slikken
• 2x slikken
• Duw strottenhoofd omhoog en naar voor
• Adem beetje uit, houd adem vast tijdens het slikken en hoest na slik
• Adem in, houd adem vast tijdens slikken en hoest na slik

Houdingsaanpassingen:
• Hoofd naar beste zijde kantelen: links/rechts
• Hoofd naar aangedane zijde draaien: links/rechts
• Kin op borst tijdens slikken
• Kin naar boven tijdens slikken

Consistentieaanpassing:
• Gemixte voeding
• Gemalen voeding
• Malse voeding
• Gewone voeding
• Pap
• Korstloos brood
• Brood
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7. WELKE SLIKONDERZOEKEN KUNNEN ER BIJKOMEND 
GEBEUREN?

Soms is het aangewezen om een slikonderzoek door een arts te laten 
uitvoeren. Deze onderzoeken geven een duidelijker beeld van het 
slikprobleem. Er zijn twee onderzoeken:

Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES)
FEES is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een neus-, keel- en oorarts 
(NKO-arts). Een dunne, flexibele scoop met een camera wordt via de neus 
ingebracht tot in de keel. Het slikken van vloeistof (melk) en half-vaste 
consistenties (pudding) worden geëvalueerd. Hierna wordt er een gericht 
advies voor de slikproblematiek gegeven. Het onderzoek duurt ongeveer een 
kwartier.

Videofluoroscopic Evaluation of Swallowing (VFES)
Dit onderzoek wordt ook wel ‘slikvideo’ genoemd. Het gebeurt op de dienst 
medische beeldvorming en wordt uitgevoerd door een radioloog. Hierbij 
worden zeer veel röntgenfoto’s na elkaar opgenomen op het moment dat er 
contrastmiddel (barium) geslikt wordt. Bij patiënten met mogelijk gevaar voor 
aspiratie kan dit onderzoek een probleem zijn. Het wordt vooral toegepast bij 
slikproblemen ter hoogte van de slokdarm (bv. passageproblemen).
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8. WAT TE DOEN BIJ VERSLIKKEN?

Hoesten

• Moedig de persoon aan om diep in te ademen door de neus
• Stimuleer het hoesten

Slagen tussen schouderbladen

Bij volledige afsluiting kan het slachtoffer niet ademen, praten of hoesten. 
Doe dan het volgende:

•  Maak de mond leeg (kunstgebit, voedselresten)
•  Roep de hulp in van de verpleging, duw op de bel (rode alarmknop)
•  Start met slagen tussen de schouderbladen:

- Ga schuin achter het slachtoffer staan
- Buig het slachtoffer naar voren en houd uw hand voor de borstkas van het 
slachtoffer
- Geef met uw andere hand 5 stevige slagen tussen de schouderbladen (met 
de muis van uw andere hand)
- Controleer na iedere slag of de verstikking is opgeheven
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Greep van Heimlich

Helpt de methode van de 5 slagen niet, pas dan de Heimlich greep toe. 
Heimlich greep in stappen:

•  Ga achter het slachtoffer staan en sla uw beide armen om zijn of haar 
buik (tussen de navel en het onderste deel van het borstbeen). Laat het 
slachtoffer naar voren buigen

•  Maak met één hand een vuist, en pak deze met de andere hand vast
•  Plaats uw heup tegen het slachtoffer en trek maximaal 5 keer krachtig naar 

u toe. Als het object los komt, stopt u met de Heimlich greep

Komt het object niet los, wissel de Heimlich greep dan af met de 5 slagen. Als 
het slachtoffer niet meer reageert, leg hem of haar dan op de grond. Start 
met reanimeren.
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9. MEER INFORMATIE

www.dysphagiaonline.com
www.nutricia.nl
www.nestlenutrition.com/nutrition_healtcare/cancer_product.htm
www.112bhv.nl/heimlich-greep/

10. CONTACTGEGEVENS

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen aarzel dan niet om ze te 
bespreken met uw behandelende arts of met de verpleegkundigen van uw 
afdeling.

Bij problemen of vragen, tijdens of na uw hospitalisatie, kan u of uw familie 
ook telefonisch contact opnemen met de dienst logopedie:

Nele Cielen: T. 012 39 62 58
Brenda Jenné: T. 012 39 62 61
Kristel Vanhelden: T. 012 39 62 60

Of via het centrale nummer van het ziekenhuis, tel. 012 39 61 11.
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


