
  

 

SAP 11903 

Slikproblemen 

Informatiebrochure voor patiënten en familie 

Beste  
 

Bij uw familielid werden slikproblemen door de logopedist vastgesteld. Met deze  
brochure willen  wij u hierover  informeren. Op de binnenzijde van deze brochure 
vindt u een  overzichtstabel van voedingswaren die veilig zijn naargelang de ernst 
van de slikstoornis. 
 
Deze voedingswaren worden onderverdeeld in verschillende slikmenu’s. Vraag 
steeds aan het zorgteam welk slikmenu voor uw familielid van toepassing is. De dieet-
code werd in overleg met de logopedist en diëtist toegekend en wordt op regelmatige 
basis geherevalueerd. 
 
Om het maaltijdgebeuren zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u vriendelijk  
de instructies aandachtig door te nemen en in acht te nemen tijdens het toedienen van 
voedsel en/of vocht. 
 

Instructies 

1. Zorg ervoor dat mond en kunstgebit proper zijn bij het begin, controleer ook nadien 
of alles weggeslikt is. Moedig aan om de mond te reinigen met de tong. 

2. Houding tijdens de maaltijd = rechtop = hoek 90°. Laat de persoon ook na de maal- 
tijd nog een 10-tal minuten rechtop zitten.  

3. Voer geen gesprekken tijdens het eten: spreken en slikken gaan niet samen. 
4. Geef voldoende tijd om te slikken. Bied geen volgende hap aan als de mond niet 

volledig leeg is. Enkele malen slikken op één hap kan helpen om de voedselresten 
weg te werken. 

5. Vermijd het gebruik van tuitbekers of rietjes. 
6. Indien indikken aangewezen is: verdikkingsmiddel werkt pas na 1 à 2 minuten  

roeren. Opgelet voor klonteren. Bij verslikken: vraag om op te hoesten. 
7. Wacht na het verslikken voldoende lang tot de hoestreflex geluwd is. 
8. Verwijder voedsel als de persoon er niet zelf in slaagt. 
9. Laat de persoon met slikproblemen niet alleen als u als drinken/eten geeft. 
 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

Hoe indikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef de persoon niets te eten of te drinken zonder toestemming van de logopedist 

of de verpleging. 

Het is mogelijk dat u de persoon gedurende een bepaalde periode geen eten of 
drinken mag geven. 

 

© Az Damiaan vzw, augustus 2015. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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