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Logopedie bij ouderen

https://www.youtube.com/watch?v=tawvh8gO_8U



Slikken

> 800x per dag 40 spieren

en 5 
hersenzenuwen

een slikbeweging 
duurt < 2 seconden

eten en drinken

speeksel

we denken er niet bij na



Ademen/praten en slikken



De slikbeweging

Verloopt in fasen



Fase 1

Voorbereidende 
orale fase



Fase 2

Orale 
transport fase



Fase 3

Faryngeale
fase



Hoe werkt slikken

https://youtu.be/NQT7oDH_kKU



Jong versus oud(er)
Zoek de verschillen

https://vimeo.com/60944584



Verslikken

Komt bij iedereen wel eens voor…



Verslikken
Ø Gebeurt onverwacht: bijvoorbeeld bij haastig eten, praten of lachen tijdens het eten/drinken

Ø Meestal is dat snel opgelost door te hoesten 
Ø Hoesten is een heel gezonde reactie! 

Zo voorkom je dat het voedsel of het drinken in de luchtweg terechtkomt



Prevalentie slikstoornis
• Direct na een beroerte heeft 40-70% van de 

mensen een slikstoornis. Bij een derde 
daarvan is de slikstoornis langdurig of zelfs 
blijvend.

• Bij 73-100% van de mensen met ALS en de 
ziekte van Huntington.

• Bij 33% van de mensen met Parkinson.

www.moeilijkslikken.nl



Gevolgen 
§ Onvoldoende voedingsintake, waardoor: 

§ onbedoeld gewichtsverlies
§ ondervoeding of vochttekort 

§ Hoesten en benauwdheid door verslikken:
§ met een risico op longontsteking bij mensen met een verminderde weerstand 

§ Afhankelijkheid van zachte of vloeibare voeding, of zelfs sondevoeding, 
dit heeft sociale en emotionele gevolgen



Behandeling slikstoornissen

De rol van de logopedist



Wat is makkelijk en 
wat is moeilijk om te 

eten/drinken?

Slikrevalidatie Slikcompensatie

= moeilijke voeding = makkelijke voeding

Hoofddoel: voldoende en veilige intake van vocht en voeding



Aanpassen houding

q Kin-naar-borst: 
ü veel gebruikt 
ü eenvoudig

q Naslikken: 
ü makkelijk toe te passen
ü vermindert residu in de mond-keelholte



Consistentie aanpassen
o Dikker = meer kans op residu
o Dunner = meer kans op verslikken

NB: eten/drinken is een grote inspanning voor 
mensen met een slikprobleem



Normaal
Zacht en 

kleingesneden
Fijngemalen 
en smeuïg

Glad-
gemalen
Dik-

vloeibaar

Zeer 
dik-

vloeiba
arDik-

vloeibaar
Matig 

vloeibaar

Licht vloeibaar

Dun vloeibaar0
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Indeling van 
Consistenties
naar IDDSI



Tips



Vragen?

f.m.degroot@westfriesgasthuis.nl

Bedankt voor uw aandacht!


