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Inleiding

 Slikken doen we honderden, neen duizenden keren per dag: telkens wanneer 

we speeksel inslikken, eten en drinken. Daarbij durven we ons wel eens verslikken. 

Maar waar dat voor de meeste mensen een onschuldig ongelukje is, is dat verslikken 

bij anderen verbonden met ernstige gezondheidsproblemen. Verslikken wordt dan een 

slikstoornis.

De gevolgen van zo’n slikstoornissen zijn talrijk en zijn vaak bijzonder ingrijpend op zowel 

medisch-fysisch als sociaal vlak. Mensen bij wie slikken moeilijk is gaan minder eten en 

vermageren, vaak zonder dat zelf te beseffen. En als eten pijnlijk wordt, geldt dat ook 

voor samen eten. Mensen met slikproblemen zijn gauw geneigd restaurant- of familie-

bezoek te mijden, bang dat ze zich zullen verslikken in het openbaar. 

Een juiste behandeling van slikstoornissen stelt hoge eisen aan de betrokken hulp- en 

dienstverleners. Immers, elke patiënt, elk klinisch probleem vereist een persoonlijke 

aanpak. 

Dat noodzaakt een intense samenwerking tussen de verschillende disciplines. Gelukkig 

zien we dat steeds meer organisaties kiezen voor een multidisciplinaire revalidatie wat 

patiënten en hun omgeving zeker ten goede komt.

Daarnaast blijven vele voorzieningen, scholen en (revalidatie-)ziekenhuizen waar men-

sen met slikproblemen  verblijven, worstelen met medische en ethische vragen waar 

niet alleen zij, maar ook de samenleving mee geconfronteerd worden. Die samenleving 

kijkt dus mee naar de behandeling van slikproblemen en spreekt zich daar soms ook 

formeel over uit.  

Zo werd in 2006 een zorgvoorziening veroordeeld voor het tragische overlijden van 

één van zijn patiënten ten gevolge van slikproblemen. Om begrijpelijke reden nemen or-

ganisaties maatregelen om herhalingen van zo’n veroordeling te voorkomen, wat dan 

weer gevolgen heeft voor de dagelijkse praktijk van logopedisten, verpleegkundigen en 

andere hulpverleners. Patiëntenverenigingen signaleerden deze ontwikkeling en vroe-

gen om overleg en soepelheid.

Het ontwikkelen van een humaan en werkbaar beleid is dus niet vanzelfsprekend, maar 

wel noodzakelijk om al wie betrokken is bij de zorg voor en ondersteuning van mensen 

met slikproblemen een handelingskader te bieden.
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Inleiding
Geconfronteerd met de vele vragen, bezorgdheden en signalen, namen een aantal hulp-

verleners het heft in handen. Ze richtten een Vlaamse werkgroep ‘slikproblemen’ op 

die de ‘problemen van slikken’ in al zijn aspecten en vanuit verschillende perspectieven 

benaderde. De resultaten van al dat overleg en debat bundelden ze in een “reflectie-

instrument slikproblemen”. 

Dit instrument ligt nu voor u.

Het instrument wil een bescheiden maar concrete, praktijkgerichte bijdrage leveren 

aan een optimale behandeling van en omgaan met slikstoornissen. Dat doet het door u 

te helpen de aanpak van slikproblemen in uw organisatie en in uw dagdagelijkse praktijk 

zo goed mogelijk in beeld te brengen. De werkgroep had nooit de intentie te komen 

tot een bepalend referentiekader over slikproblemen, maar wil eerder een spiegel voor  

houden en een hulpmiddel aanreiken waarmee u met collega’s de dialoog  over slikpro-

blemen kan stimuleren.

Veel succes ermee!
Namens de werkgroep Slikproblemen

Stichting M.M. Delacroix

AZ Maria Middaleres

Centrum Ganspoel

UZ Leuven

Huntingtonliga

Borgerstein vzw

Mané  vzw

Nationaal MS Centrum Melsbroek

Sint- Gerardus

Paramedisch Centrum Bree

 

Ondersteund door SEN vzw

Inleiding



 Het reflectie-instrument over slikproblemen levert een bescheiden maar concrete bij-

drage tot een zo goed mogelijk  beeld van de aanpak van slikproblemen in je organisatie en in je 

dagdagelijkse praktijk. Voorwaarde is wel dat je dit instrument als een hulpmiddel beschouwt, 

niet als een bepalend referentiekader. Hou dus rekening met de uitgangspunten van het instru-

ment en neem vooraf de tijd om kennis te maken met het reflectie-instrument.

 Voor een goed gebruik van het reflectie-instrument en een weloverwogen evaluatie van 

het slikbeleid in je organisatie kunnen de acties niet zonder het gesprek over slikproblemen. De 

opgenomen acties zijn niet bedoeld om “etiketjes” te plakken. 

Wel om aan de hand van good-practices het slikbeleid van je organisatie te interpreteren en 

te evalueren.

Het reflectie-instrument:

Eerst lezen, dan doen

REFLECTIE – instrument
      rond slikproblemen

4    wil je sensibiliseren voor het belang van het uitwerken van een visie en beleid 
 rond slikproblemen in je organisatie

4 wil de sterke en zwakke punten over slikproblemen in je organisatie identificeren

4 wil je uitdagen tot het opmaken van een actieplan over slikproblemen

4 wil je alertheid verscherpen wanneer je geconfronteerd wordt met slikproblemen

4 vergroot je inzicht in het omgaan met slikproblemen 

4 stimuleert je om met je team/organisatie een open gesprek te voeren over slikproblemen 

4 biedt je geen pasklare antwoorden of procedures die je moet volgen, 
 wel aanbevelingen en tips

4 is een soort spiegel voor je eigen reflectie over slikproblemen

4 spoort je aan tot samenwerking met collega’s van je eigen voorziening 
 of van andere organisaties

	 Het reflectie-instrument is opgebouwd als een lijst met aandachtspunten en acties 

die jouw kijken naar en denken over slikproblemen kan ondersteunen. De lijst is samenge-

steld uit 23 acties onderverdeeld in 4 delen, die in de praktijk beschouwd worden als good-

practices  voor het omgaan met slikproblemen.

 Het eerste deel gaat over de aanmelding/anamnese/screening waarbij informatie 

centraal staat. Men dient informatie te verzamelen over het slikprobleem van de cliënt via 

gegevens van de cliënt zelf, doktersverslagen, observatie van familie en verzorgers, enz. . Ee
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 Op basis van de verzamelde informatie dient het slikprobleem bepaald te worden (deel 2) 

om vervolgens over te gaan tot handelen (deel 3). Ten slotte geven we reflectiemogelijkheden 

voor het geval dat er geen compromis mogelijk lijkt of als de verschillende partijen zich niet aan 

het gemaakte compromis kunnen houden (deel 4).

 Het gebruik van het reflectie-instrument  resulteert in een momentopname. Het regelma-

tig toepassen van het reflectie-instrument  in een team/organisatie kan ertoe bijdragen dat het 

beleid betreffende slikproblemen verbeterd kan worden. 

Waarom? 
Met het instrument kan snel een foto gemaakt worden van een beleid over slikproblemen 

in een team/organisatie. 

Voor wie?
Het reflectie-instrument rond slikproblemen is bestemd voor alle organisaties, ongeacht of 

ze al een uitgewerkte visie rond slikproblemen hebben.  

Opbouw
Het instrument bevat 22 acties onderverdeeld in 4 delen.

1. Aanmelding / anamnese / screening 

2. Vaststellen van het slikprobleem

3. Actie 

4.	 Wat als het niet werkt?

Let op!
1.	 Het gebruik van het reflectie-instrument  is niet bedoeld om jouw klinische alertheid te vervan-

gen, maar wel om het beleid van je team/organisatie inzake slikproblemen te verscherpen.

2.	 Met het reflectie-instrument  kan géén diagnose van slikproblemen gesteld worden. Wel 

worden problemen over het beleid inzake slikproblemen in kaart gebracht.

3.	 Het toepassen van het reflectie-instrument resulteert niet in een score die eenduidig aan-

geeft óf er sprake is van slikproblemen, hoe ernstig de situatie is en welke aanpak aangewezen 

is. De complexiteit van slikproblemen laat niet toe dat een beslissing gebaseerd wordt op een 

eenvoudige optelsom. 

4. Het bestaan van het reflectie-instrument  lost niet alle problemen op. Onvoldoende overleg, 

communicatieproblemen en tal van andere moeilijkheden die inherent zijn aan slikproblemen  zul-

len met het gebruik van het reflectie-instrument  niet plots verdwijnen. Het instrument  wil en 

kan een bescheiden, maar concrete bijdrage leveren aan het optimaliseren van een beleid 

inzake slikproblemen in je team/organisatie.

Eerst lezen, dan doen

REFLECTIE – instrument
      rond slikproblemen

Eerst lezen, dan doen



Gebruik
Stap 1	 	 Vooraleer je start met het invullen van de vragenlijst neem je eerst de tips en   

   aanbevelingen per onderdeel grondig door.

Stap 2  De teamleden vullen de vragenlijst individueel in: ze kennen aan elke actie een score

 toe, naarmate dat ze vinden dat het team / de organisatie deze actie uitvoert.

• Nooit            1

• Soms           2

• Vaak, maar zonder gemeenschappelijke methode     3

• Vaak, met een gemeenschappelijke methode      4

• Altijd           5

Als een actie niet van toepassing of niet relevant is in de context, 

noteert de respondent ‘NVT’.        

Als de respondent geen mening heeft, noteert hij ‘GM’. 

Stap 3	  De verantwoordelijke verzamelt de invulbladen en berekent de gemiddelde score per actie.

Stap 4 	 	 De resultaten worden weergegeven en besproken in het team.

Stap 5   Er wordt gezamenlijk  een actieplan opgesteld met verbeterpunten voor de toekomst.   

   Er worden  prioritaire verbeterpunten geselecteerd en de te ondernemen acties   

   worden in detail uitgewerkt. 

 

NOOt! 			Het belangrijkste is het gesprek  dat ontstaat rond slikproblemen.  Niet de score die wordt behaald.  
• Een lage score betekent niet dat je het slecht doet.   Deze score  kan er op wel wijzen dat    
 er nog verbeterpunten zijn binnen de organisatie zijn als het over slikproblemen gaat. 

• Een gemiddelde score kan erop wijzen dat er al een goed beleid en een goede visie is uitgewerkt   
 rond slikproblemen, maar dat er nog een aantal punten zijn die verbeterd kunnen worden.  

• Een hoge score wijst er wellicht op dat er op een zeer goede en doordachte manier met 
 slikproblemen wordt omgegaan. 
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DEEL 1
Aanmelding •anamnese • screening
 aaNbeVeLiNgeN eN tipS:
4 Bij een aanmelding komt de informatie van verschillende kanalen. Er is aandacht voor zowel de  

 schriftelijke als de mondelinge informatiedragers (verslaggeving, verhalen van huisgenoten, …) 

4 Gebruik een duidelijk gestructureerd aanmeldingsformulier.

4 De verzamelde informatie wordt besproken met de cliënt. 

4 Verslagen van verschillende disciplines zijn belangrijk (dokter, logo, thuiszorg, personeel,   

 diëtist…). Immers, deze verschillende disciplines hebben informatie over verschillende 

 eetsituaties in verschillende contexten.  

4 Er zijn een aantal cruciale intakevragen over consistentie, aanpassingen, longontstekingen, 

 nutritie (verhouding inname/gewicht)… .

4 Vergeet niet om de familie te bevragen en in te lichten.

4 Een goed verslag voor doorverwijzing  bevat volgende elementen: 

  - voorgeschiedenis rond slikproblemen

  - advies voor verpleging (aandachtspunten, aanpassingen materiaal, menu – aanpassingen)

  - advies voor familie (verslag zonder medische, technische termen)

4 Indien je geen of onvoldoende informatie hebt, zoek/verzamel ze.

4 Schakel de sociale dienst in om verslagen met de familie te bespreken. Dit maakt voor hen de  

 drempel lager om vragen te stellen. 

4 Je kan contactbladen gebruiken om de familie te informeren. Deze contactbladen bevatten   

 items over waar en wanneer de informatie is doorgegeven aan familie.

4 Inventariseer verslikaccidenten (frequentie, aard, context,…).

4 Je hebt een uitgeschreven visie en procedure over slikproblemen die voor iedereen 

 raadpleegbaar is.

4 Organiseer ervaringsmomenten. Deze momenten maken het voor

 de betrokkenen vaak duidelijker. Enkele voorbeelden:

  - laat iemand ervaren wat verslikken is door te snel drank toe te dienen 

  - laat iemand ervaren hoe het voelt om te eten in een ligstoel,…  Gebruik



DEEL 1
Aanmelding •anamnese • screening
 
VrageN            SCOreS

Bij een aanmelding hechten wij er belang aan dat de informatie van verschillende kanalen komt.

Er is bij intake / aanmelding in de instelling een duidelijk zicht op slikproblemen 
uit het verleden en/of risicofactoren voor mogelijke slikproblemen.

Wij hebben een visie op slikproblemen en werken met een vaste procedure .

Wij delen onze identificatieprocedure en visie mee aan cliënten en familie en zorgen ervoor 
dat personeel op de hoogte is.

Het is duidelijk aan wie en via welke weg een eventueel slikprobleem gemeld moet worden.

Alle disciplines die in contact komen met de cliënt delen verantwoordelijkheid.

Personeel / mantelzorgers herkennen signalen .

Bij doorverwijzing is er een duidelijk beeld over de hulpvraag van de cliënt of zijn vertegenwoordiger.

Nooit		➜1			 Soms ➜2			 Vaak			– meth.	➜ 3			 Vaak  + meth.	➜	4						 Altijd	➜	5				
	
Niet Van Toepassing	➜	NVT	 Geen Mening	➜	GM
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DEEL 2
Vaststellen van het slikprobleem
aaNbeVeLiNgeN eN tipS

•  Houd rekening met verschillende factoren bij het vaststellen van slikproblemen:

  - De fysiologie 

  - De omgevingsfactoren in de persoon zoals : verkeerde sliktechnieken, cognitieve mogelijkheden 
   en beperkingen, …

  - De omgevingsfactoren buiten de persoon zoals: familie, omgeving , lawaai, verkeerd materiaal, begeleiding …

•  Ga in dialoog met de familiale context (o.a. in functie van informatie-uitwisseling). 

  Het is belangrijk dat zij horen hoe ernstig de situatie is.

•  Zorg dat de vaststellingen duidelijk zijn voor alle betrokkenen.

  VrageN          SCOreS

Wij houden rekening met verschillende factoren bij het vaststellen van slikstoornissen. 

Er gebeuren op systematische wijze diagnostische onderzoeken 

(observaties, test, gesprekken,…) door logopedist en experten . 

Het is de behandelende geneesheer die een adviserend besluit stelt na het samenleggen 

van alle paramedische en medische onderzoeksresultaten. 

Het is duidelijk bij wie je terecht kan voor welk onderzoek. 

Alle informatie van gesprekken en onderzoeken wordt geregistreerd en bijgehouden. 

Het is voor de cliënt/ omgeving duidelijk welke gevolgen er mogelijks worden gekoppeld 

aan informatie uit de onderzoeken.	

Nooit		➜1			 Soms ➜2			 Vaak			– meth.	➜ 3			 Vaak  + meth.	➜	4						 Altijd	➜	5				

Niet Van Toepassing	➜	NVT	 Geen Mening	➜	GM

DEEL 2 

Vaststellen van het slikprobleem



DEEL 3  

DEEL 3
Handelen
aaNbeVeLiNgeN eN tipS

•  In een advies of een voedingsfiche staat zowel informatie over de voeding als over de houding , 

  het materiaal, de consistentie en begeleiding. Het is belangrijk om zo concreet mogelijk te   

  zijn. Het moet duidelijk zijn wie eindverantwoordelijke is voor de fiche.

•  Er wordt informatie gegeven over:

  - Wat medisch verantwoord is en wat niet

  - Wat mogelijke risico’s zijn

  - Welke handelingen het personeel doet m.b.t. de voeding

  - Welke informatie er van de familie doorgegeven mag worden aan de vrijwilligers

  - Hoe veranderingen in het handelingsplan worden doorgegeven.

•  Vrijwilligers ondertekenen een formulier om discreet om te gaan met cliëntinformatie.

•  Vrijwilligers houden zich aan de afspraken van de voorziening.

•  Noteer kleine incidentjes omdat ook zij iets kunnen betekenen.

•  Iedereen herkent signalen die wijzen op een slikprobleem.

•  Het personeel is voldoende opgeleid om met slikstoornissen om te gaan. 

•  Herverdeel personeel tijdens de middagpauze over verschillende groepen, naargelang de   

  eetsituatie in de verschillende groepen

•  Pauze tussen soep en hoofdmaaltijd zorgt ervoor dat de cliënt even kan rusten. 

VrageN              SCOreS 
Bij het opstellen van het handelingsplan (slikadvies, voedingsfiche) beschouwen 

we de verschillende partners als evenwaardig.  

 

Cliënt en familie worden goed geïnformeerd over alle aspecten van het slikprobleem 

en krijgen de ruimte om bewuste keuzes te maken. 

 

Alle betrokkenen worden op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken. 

 

Veranderingen worden multi -disciplinair besproken en gecommuniceerd 

naar alle betrokkenen.
 

Alle betrokkenen zijn in staat om het slikadvies om te zetten in de praktijk.	

Nooit		➜1			 Soms ➜2			 Vaak			– meth.	➜ 3			 Vaak  + meth.	➜	4						 Altijd	➜	5				

Niet Van Toepassing	➜	NVT	 Geen Mening	➜	GM

Ha
nd

el
en

Ha
nd

el
en



Ha
nd

el
en

DEEL 4
Wat als het niet werkt? 
aaNbeVeLiNgeN eN tipS:
• Er wordt gestreefd naar eensgezindheid. Dit wil zeggen dat:

  - iedereen gehoord wordt

  - iedereen de afspraken kent

  - iedereen zich aan de afspraken houdt

  - nieuwe afspraken op een duidelijke en logische plaats worden bijgehouden 

  - de informatie – overdracht duidelijk is 

• Als er geen consensus mogelijk is , worden er wel beslissingen genomen. 

• Als organisatie geef je ook aan als er iets niet kan. 

• Wees steeds eerlijk tegen cliënt en familie.

VrageN            SCOreS 
Er wordt veel aandacht besteed en belang gehecht aan het ontwikkelen 

van een interne consensus. 

 

Als consensus tussen organisatie en cliënt/familie moeilijk is, 

evalueren we het afgelegde parcours.

 

Als afspraken niet worden nageleefd, gaan we zo snel mogelijk na hoe dit komt .

 

Er wordt creatief omgesprongen met organisatorische aspecten. Nooit		➜1			 Soms ➜2			 Vaak			– meth.	➜ 3			 Vaak  + meth.	➜	4						 Altijd	➜	5				

Niet Van Toepassing	➜	NVT	 Geen Mening	➜	GM

DEEL 4

W
at als het niet w

erkt? 



Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: S

te
un

pu
nt

 E
xp

er
tis

en
et

w
er

ke
n 

(S
E

N
), 

vz
w

 - 
E

LI
A

E
R

TS
S

TR
A

AT
 2

0 
– 

21
40

 A
N

TW
E

R
P

E
N

, w
w

w
.s

en
vz

w
.b

e

S t e u n p u n t
E x p e r t i s e
N e t w e r k e n

SEN
voor wie mensen met een handicap ondersteunt
www.senvzw.be erkend en gesubsidieerd door 


