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VOORWOORD

Beste,

Wij bieden u deze folder aan naar aanleiding van de slikproblemen die u of uw 
familielid momenteel ondervindt.
Met deze folder willen we u informeren over slikken en slikproblemen.
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NORMALE SLIKFUNCTIE

1. Orale fase:
 Voedsel wordt in de mond gebracht, gekauwd en in het 

midden van de tong verzameld.

2. Transportfase
 Met een golvende beweging van de tong wordt het voedsel 

naar de keel gebracht en de slikreflex wordt uitgelokt.

3. Faryngeale fase
 Het zachte verhemelte sluit de neusholte af, de stembanden 

sluiten en het strottenhoofd beweegt omhoog waardoor het 
strotklepje de luchtpijp afsluit.  Het voedsel wordt naar de 
slokdarm getransporteerd.

4. Oesofageale fase
 Het voedsel wordt via de slokdarm naar de maag gebracht.
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SLIKPROBLEMEN (= DYSFAGIE)

• Verslikken
• Speekselverlies
• Voedselverlies uit de mond
• Moeite met het bewegen van de tong of met het kauwen
• Ongevoelige of overgevoeligheid van de tong
• Moeite met inzetten van de slikbeweging
• Achterblijven van voeding in de mond of keel
• Passagestoornissen:  het voedsel ‘zakt’ niet goed

OORZAKEN

• Neurologische stoornissen zoals herseninfarct, ziekte van Parkinson, MS, 
spierziekten, …

• Ouderdom:  de spieren werken, door het ouder worden, minder krachtig en het 
gehele slikproces verloopt langzamer

• Kanker:  door het wegnemen van structuren in het hoofd/halsgebied.  Daarnaast 
kunnen spieren stijf en minder gevoelig worden door bestraling
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GEVOLGEN

• Vermijden van voedsel
• Ondervoeding en uitdroging
• Sociaal isolement, aangezien ze minder deelnemen aan sociale gebeurtenissen 

omdat daar veelal gedronken en gegeten wordt

BEHANDELING

Wanneer men slikstoornissen vermoedt, zal de logopediste langskomen om dit nader 
te bekijken.  Op basis van dit onderzoek kan er beslist worden om:

• Therapie te starten:  Hierbij gaat men actieve oefeningen geven voor het verbeteren 
van de mondmotoriek en de slikfunctie

• Compenserende strategieën aan te wenden:  Er worden dan aanpassingen 
gedaan op vlak van houding, aanbrengen van een bepaalde manier van slikken en 
eventueel aanpassen van het dieet
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TIPS VOOR DE OMGEVING

Omgeving

• Zorg dat het rustig is. Zorg voor weinig afleiding
• Neem voldoende tijd.  Wacht even tot de vorige hap/slok volledig weg is. U biedt 

best niet te snel een volgende hap/slok aan
• Stimuleer om zo zelfstandig mogelijk te eten

Houding

• Zo normaal mogelijke houding
• Liefst: zittend, goed recht
• Hoofd lichtjes naar voor gebogen

Aanbieding

• Niet te veel, niet te weinig
• Plaats het eten midden op de tong
• Haal de lepel met een horizontale beweging uit de mond, zo wordt een actieve 

lipbeweging gestimuleerd
• Niet laten doordrinken. Stop even na elke slok
• Geen tuitjes op bekers.  Hiermee giet men vaak te ongecontroleerd en er is 

onvoldoende stimulatie van de lippen en de tong, wat verslikken uitlokt

Voedselkeuze

Wanneer men zich snel verslikt tijdens het drinken, dikt men best vloeistoffen in
Brood kan eventueel licht gedrenkt worden in wat drank (koffie, thee, …).  Laat de 
patiënt echter niet drinken wanneer er brood in de mond zit
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WANNEER MEN ZICH TOCH 
VERSLIKT

• Blijf rustig.
• Laat de persoon uitspuwen wat hij/zij nog in de mond heeft.
• Buig het bovenlichaam zoveel mogelijk naar voor.
• Stimuleer de persoon om alles op te hoesten.

WAT DOET U BETER NIET?

Op de rug kloppen of de armen opheffen, dit verergert het alleen maar.
Drinken. Wacht hiermee tot men volledig terug op plooi is.

VRAGEN?

Als u toch nog met vragen zit, kan u steeds contact opnemen met:
Silvy Van Dijck, logopediste
op het nummer 014/ 71 28 57 of silvy.vandijck@azmol.be
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


