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Shortcard veilig eten en drinken 

 

 Ga na of er actuele adviezen zijn opgenomen in het zorgdossier 

en pas deze toe 

 De logopediste is de enige die advies opstelt/aanpast 

 Zorg dat de cliënt/bewoner altijd goed rechtop zit tijdens het 

eten/drinken 

 Let erop dat het hoofd niet achterover hangt, maar iets naar 

voren 

 Biedt eten/drinken van voren aan 

 Neem de tijd 

 Geef geen eten en drinken tegelijk, het mengen van vast 

voedsel en vloeistof vergroot de kans op verslikken 

 Geef kleine hapjes en stukjes 

 Zorg ervoor dat er geen voedselresten achterblijven in de 

mond; evt 2 keer laten slikken en na de maaltijd de mond 

schoonmaken 

 Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding tijdens de maaltijd 

 Bij verslikken:   

 Stop met eten/drinken geven 

 Laat voorover buigen en uithoesten 

 Niet tussen de schouders slaan 

 Roep hulp in! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

Titel: veilig eten en drinken Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: TL verpleeghuiszorg Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 15 augustus 2016 Pagina 3 van 10 

 

 
 
 
Doel 
 
Het veilig laten verlopen van eet- en drinksituaties van cliënten. Eind 2001 is de 
multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor 
verpleeghuisgeïndiceerden verschenen, die hierin behulpzaam kan zijn. 
Binnen PREZO kan een schakel gelegd worden naar D 1.3 Thuiszorg en  D1.5 
intramurale zorg (veilige woon- leefsituatie),  
D4.1.4 (eten en drinken) en D4.3 (smakelijke maaltijden), V1.1 (deskundigheid), 
V2.2.1 (voldoende en bekwame medewerkers) en V2.4 (preventiebeleid en 
veiligheid) 
 
Verantwoording 
 
Uitgangspunt in alle zorg is zorg op maar voor iedere cliënt. Voor de uitvoering van 
de zorg is het  essentieel dat het belang van vocht en voeding bij alle disciplines 
bekend is en gedragen wordt. Vanuit deze opvatting is een “team veilig eten en 
drinken” ontstaan dat verantwoordelijk is voor: 

- Het scheppen van voorwaarden 
- Het verstrekken van informatie 
- Deskundigheidsbevordering 
- Het procedureel vastleggen van omgang met slikproblemen 
- Het inventariseren van knelpunten 

 
Werkwijze 
 
Binnen St. Franciscus bestaat het teamveilig eten en drinken uit de volgende 
disciplines: 
- Specialist ouderengeneeskunde 
- Logopedist 
- Diëtist 
- Verpleegkundige en/of Teamleidster 
- Verzorgende 
- Medewerkster groepsverzorging 
- Ergotherapeut, adviserend 
Het team veilig eten en drinken komt zn 1 keer per jaar bij elkaar. 
 
Taken betrokken disciplines: 
 
Specialist ouderengeneeskunde 
- Verzamelt gegevens over gezondheidstoestand, medische voorgeschiedenis, 

medicijngebruik of vraagt deze na bij de huisarts 
- Diagnosticeert slikstoornissen op basis van deze gegevens, de gegevens uit het 

MDO en van observaties van de verzorging. Zo nodig vraagt hij ook het oordeel 
van de huisarts na. 

- Beoordeelt op basis van de verkregen informatie of en welke disciplines worden 
ingeschakeld. 
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- Dit volgens de gebruikelijke afspraken eventueel in overleg met de huisartsen 
- Dient geïnformeerd te worden door de overige disciplines, over het verloop van 

de behandeling, de onderzoeksresultaten en wat anderen opvalt bij de bewoner 
- Dient door de verzorging te worden geïnformeerd als zich verschijnselen bij een 

bewoner voordoen die kunnen wijzen op slikstoornissen. 
 

Logopedist 
- Doet onderzoek binnen 1 week na ontvangst aanvraag. Bij spoedvermelding de 

eerstvolgende werkdag. De specialist ouderengeneeskunde doet in dat geval 
telefonisch een aanvraag. 

- Diagnose: ernst van de dysfagie, mogelijke oorzaak slikstoornis, welke fase van 
de slikbeweging de stoornis zich bevindt, beperkingen voor de patiënt. 

- Behandeling: training functies, compensatie. 
- Geeft advies over de consistentie, de gewenste houding, de aanbieding van het 

eten en drinken. 
- Geeft de vereiste consistentie aan in de voedingsconsistentiematrix. 
- Advies aan verzorgenden: mondeling en in zorgdossier. 
- Advies en voorlichting aan de cliënt en zo nodig mantelzorger. 
 
Diëtist 
- Doet onderzoek binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag. Bij spoed de 

eerstvolgende werkdag. De specialist ouderengeneeskunde doet in dat geval 
telefonisch een aanvraag. 

- Diagnose: ziektebeeld; inventarisatie voedsel- en vochtinname; 
voedingstoestand, gewicht en gewichtsverloop; energiebehoefte; ernst van de 
slikstoornis en veilige consistentie (uit onderzoek logopedist); wensen bewoner 
omtrent zijn voeding. 

- Behandeling: optimaliseren van de voeding en vochtinname in een consistentie 
die veilig is voor de bewoner, zonodig aangevuld met dieetpreparaten. 

- Advies aan verzorgenden: mondeling en in zorgdossier, eventueel schriftelijk 
dieetadvies. 

- Vraagt zo nodig dieetonkostenvergoeding aan bij de ziektekostenverzekeraar.  
- Advies aan bewoner: mondeling en schriftelijk. 
 
Ergotherapeut 
- Doet onderzoek binnen 1 week na ontvangst van de schriftelijke aanvraag en 

geeft een voorlopig advies, beschreven in zorgmap. Bij spoedvermelding de 
eerstvolgende werkdag. De specialist ouderengeneeskunde doet in dat geval 
telefonisch een aanvraag. 

- Indien er aanpassingen aan de (rol)stoel nodig zijn, worden deze in eerste 
instantie geprobeerd op te lossen met middelen die voorradig zijn vanuit het depot 
van Sint Franciscus. Indien er geen geschikte voorzieningen aanwezig zijn, 
worden aanpassingen aangevraagd bij de verstrekkende instantie (gemeente). Bij 
spoedvermelding worden aanpassingen met spoed op proef aangevraagd indien 
mogelijk.  

- Indien er hulpmiddelen nodig zijn, worden deze ingezet vanuit Sint Franciscus 
zelf of, indien mogelijk geleend bij de ergotherapie. Indien het geschikte 
hulpmiddel niet aanwezig is, wordt in overleg met teamleider dit hulpmiddel 
besteld. 
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Indien dit op rekening komt van Sint Franciscus, volgt eerst afstemming met de 
raad van bestuur. 

- Zonodig wordt met de cliënt of verzorgende het hulpmiddel uitgeprobeerd/ 
geoefend.  

- Evaluatie van gegeven adviezen na 2 weken met cliëntbegeleider. 
 
Verzorgende 
- Signaleert slikproblemen en meldt dit in de zorgmap en aan de teamleider op de 

afdeling. Vult vervolgens een signaleringsformulier in en verstuurt dit naar de 
specialist ouderengeneeskunde. 

- Signaleert de intake aan de hand van de score voedingslijst. 
- Heeft weet van welke bewoner slikproblemen heeft. 
- Weet welke voedingsconsistentie de bewoner heeft  zorgdossier en 

overdrachtmap. 
- Weet in welke houding de patiënt mag eten  zorgdossier en overdrachtmap. 
- Weet welke sliktechnieken geadviseerd zijn. 
- Past genoemde adviezen toe. 
- Weet wat te doen bij verslikken. 
- Is verantwoordelijk voor de juiste consistentie. Dwz. houdt in de gaten of de 

verstrekte voeding ook daadwerkelijk de geadviseerde consistentie heeft. 
- Bewaakt een goede mondverzorging. Stimuleren de patiënt dat hij na elke 

maaltijd zijn mond spoelt en zijn tanden poetst. Of geven zelf 3 x daags een 
goede mondverzorging. 

- Alleen gediplomeerden mogen zelfstandig bewoners helpen met het geven van 
eten en drinken. Leerling verzorgenden mogen onder toezicht helpen en dan 
alleen wanneer betreffende problematiek in theorie, in de opleiding, behandeld is 
en de module met een voldoende is afgesloten. 

- Geven feedback over de adviezen verstrekt door de overige disciplines. 
 
Verpleegkundige/Teamleidster (ZN; als cliëntbegeleider dit zelf niet kan) 
- Informeert de medewerkers op de afdeling over de specifieke problemen van de 

bewoner. Geeft door waar de medewerkers van de afdeling op moeten letten met 
betrekking tot veilig eten en drinken, omgevingsfactoren en hulpmiddelen. 

- Is de persoon aan wie slikproblemen gemeld worden.  
- Zorgt er voor dat het eet- en drink-signaleringsformulier ingevuld wordt en geeft 

dit door aan de specialist ouderengeneeskunde. 
- Evalueert met de therapeuten de adviezen zoals gepland via het afsprakenblad. 
- Bewaakt evaluatieafspraken en verwerkt de wijzigingen. 
- Mede verantwoordelijk voor de hulpmiddelen op de afdeling. 
 
Familie 
- Wordt voorgelicht door de cliëntbegeleider en eventueel betrokken disciplines, 

over de slikproblemen en de adviezen. 
- Wordt verteld wat de risico’s zijn van het geven van eten/drinken aan mensen met 

slikproblemen. Als het om anderen (met slikproblemen) dan hun eigen familie 
gaat wordt geen eten en drinken gegeven. 
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Vrijwilligers/ weekendhulpen 
- Mogen geen eten en drinken geven aan mensen met slikproblemen. 
- Dienen door de afdeling ingelicht te worden over welke bewoners slikproblemen 

hebben. 
 

 
Procedure omgaan slikproblemen binnen Sint Franciscus 
- Verzorgend personeel / groepsverzorgende / weekendhulp signaleert 

slikproblemen: hoesten tijdens het eten, eten loopt uit de mond, lang over het 
eten doen, stem klinkt borrelig na het slikken, onvoldoende intake, 
gewichtsverlies, resten in de mond, toename van een reeds bekend slikprobleem. 
De (groeps-) verzorgende maakt daarvan een notitie in het zorgdossier.   

- Het slikprobleem wordt altijd gemeld aan de teamleider van de afdeling:  
           - bij onvoldoende intake 
                                - meerdere keren verslikken in een week 
                                - toename reeds bekend slikprobleem  
                                - ernstig verslikincident  
- De teamleider zorgt ervoor dat het eet- en drink-signaleringsformulier ingevuld 

wordt en geeft dit door aan de verpleeghuisarts. De verpleeghuisarts informeert 
de huisarts van de bewoner.  

- Onderzoek specialist ouderengeneeskunde. 
- De specialist ouderengeneeskunde geeft het signaleringsformulier samen met de 

aanvraag door aan de logopedist, ergotherapeut en /of de diëtist. 
- Onderzoek en advies logopedist en diëtist binnen 1 week na ontvangst van de 

aanvraag. Bij direct noodzakelijk advies belt de specialist ouderengeneeskunde  
rechtstreeks naar de betreffende discipline en wordt de eerstvolgende werkdag 
advies gegeven. 

- Advies logopedie, ergotherapeut en diëtist wordt in de zorgmap en in Ysis 
(formulier logopedist, ergotherapeut en/of diëtist) genoteerd. Dit advies is 
bindend. 

- Verzorgenden voeren de adviezen uit en geven feedback over de gegeven 
adviezen in de praktijk.  

- 1 week nadat de adviezen gegeven zijn evalueren de betrokken disciplines 
(logopedist, verpleging/verzorging, diëtist en eventueel de ergotherapeut) het 
verloop. De therapeut plant daarvoor met de verzorgende een afspraak. Deze 
afspraak wordt vastgelegd in de agenda van de afdeling. 

- Indien nodig wordt het advies aangepast door de betrokken disciplines. 
- Terugkoppeling in het eerstvolgende MDO. 
Bij nieuwe opnames wordt het advies van het ziekenhuis overgenomen, tot het 
slikteam haar advies heeft gegeven. 
 
Procedure omgaan met slikproblemen/eerste hulp bij verslikken 
Zie Vilans kickprotokollen. 
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Voedingsmatrix         
 
consistentie 
 

Zonder stukjes Met weinig stukjes Met veel stukjes 

A Dun 
 

- water  - druivensap 
- thee  - wijn 
- koffie  - bier 
- frisdrank - roosvicee  
- bouillon  - melk 
- ranja  - heldere soep 
gezeefd    
- appelsap     
   

 - heldere soep  
  met groente/   
  vlees/ vermicelli  
-heldere soep met 
kruiden 

B Vloeibaar 
(siroopdikte) 

- karnemelk - heldere jus 
- chocolademelk  - licht 
geb.soep gezeefd 
- yoghurtdrank  - gebonden gezeefde 
soep 
- drinkpap - sinaasappelsap 
- nutridrink  - ananassap 
- fortimel  - dubbeldrank 
- cubitan   - heldere jus  
- fortifresh  - tomatensap 
- ensini   
- resource  
   thickened drink  
- ongeklopte    
   slagroom 
   

- sinaasappelsap  
  met vruchtvlees 
- zelfbereide gemalen   
  griesmeelpap 
 
- licht gebonden soep 
met  
   kruiden 
- heldere jus  

Zelf bereide:  
- rijstepap  
- gortenpap  
 
 
 

C Dik vloeibaar 
(vladikte)  
 
 

- yoghurt  - gemixte compote 
- gladde custardpap- en+ drank 
- vla en pudding - mixmaaltijd 
- roomijs zonder  - bloempap 
  stukjes  - nutrixpap 
- schenkstroop - tomatenketchup 
- honing  - fritessaus 
- geklopte slagroom - mosterd 
- gladde saus - geweekt brood 
- advocaat - geweekte cake 
- forticrème  
- mayonaise  
- appelmoes uit blik 
 

zelfgemaakte:    
- griesmeelpap 
- brintapap 
- beschuitenpap 
- bambix 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vruchtenyoghurt 
   en vruchtenkwark 
   met stukjes  
- vla en pudding met 
   stukjes of garnering  
- vruchtencompote 
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D Gemalen 
1 broodmaaltijd 
 
 
 
 
 
 
 
2 warme maaltijd 
 
 
 
 
3 diversen 

 
- appelstroop  
- chocoladepasta 
- smeerkaas 
- leverpastei/ paté  
   zonder vulsel 
- pindakaas 
   zonder stukjes 
 
 
 
 
 
 
- zacht slagroom 
   gebak zonder 
   nootjes 
- zacht kwark     
   gebak 
 

 
- basterdsuiker 
 
 
 
 
 
 
 
- gemalen groente 
- aardappelpuree 
- stamppot 
(individueel opletten 
met keeltjes en rauwe 
andijvie stamp) 
- omelet 
 
 
 

 
- wit – en bruinbrood  
   zonder korst 
- leverpastei/ pate   
   met vulsel 
- pindakaas met nootjes 
- jam (met stukjes) 
 
 
- gemalen vlees 
- gestoofde vis 
- omelet met vulsel 
 
 
- gemalen salades b.v. 
   ei-, huzaren-, zalm 
- zacht rijp fruit b.v. 
   aardbeien, banaan,  
   peer 

E Zachte  
   voeding 
 
 

 - leverworst  
- tonijn uit blik 
 

- rijp fruit,  
- goed gare zachte     
   groente  
- goed gare, gekookte   
   aardappelen 
- zacht vlees (gehakt 
producten, wildhachee, 
kipfilet 
 

Versie: februari 2005 

 
Scholing 
Scholing voor medewerkers wordt meegenomen in e-learningprogramma. 
Vrijwilligers en weekendhulpen geven geen eten aan cliënten met gevaar op 
verslikking. 
 
Algemene adviezen bij slikproblemen 
- Overleg altijd met de verzorgende wat er gegeten of gedronken mag worden. 
- Zorg ervoor dat men altijd goed rechtop zit tijdens het eten en drinken (ook in 

bed). 
- Let erop dat het hoofd niet achterover hangt, maar goed rechtop, of zelfs iets naar 

voren gebogen. 
- Zorg dat er kleine hapjes en slokjes genomen worden. 
- Let op bewust 2 keer slikken zodat er geen voedselresten achter blijven. 
- Zorg ervoor dat de mond na de maaltijd altijd schoongemaakt wordt. 
- Laat iemand wanner hij zich verslikt voorover buigen en uithoesten. Ga niet 

tussen de schouders slaan. 
- Haal hulp als iemand het benauwd krijgt. 
 
Het protocol is in werking getreden op 11-04-2005. Bij evaluatie in juli 2016 zijn er 
enkele wijzigingen aangebracht. Het aangepaste protocol gaat per 1 september 2016 
in. Evaluatie 2 jaarlijks. 
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Signaleringsformulier slikproblemen 
 
Naam bewoner:                                                       Datum 
Afdeling:                                                                 Ingevuld door: 
Geboorte datum: 
 
Gesignaleerde probleem 

 verslikken          houdt het eten lang in de mond 

 verlies van voedsel of drinken uit de mond   opent mond niet voldoende 

 etensresten blijven in de mond                    eten blijft in de keel hangen 

 te snel eten                                               afvallen 

 anders:  
 
Het probleem speelt zich af sinds: 

 korter dan een week        1 maand      langer dan 1 maand 
 
Bij welke maaltijd:     

 ontbijt          namelijk: 

 middageten          namelijk:                                       

 avondeten            namelijk: 

 tussendoortje       namelijk: 

 drinken                namelijk: 
 
Welke consistentie:  

 normale  voeding    zachte voeding   gemalen        mixvoeding 

 dunne drank           drank verdikt: siroopdikte         drank verdikt: vladikte 
 
Hulp: de bewoner at of dronk 

 zelfstandig                                 werd geholpen 
                                                                 
Er werd gebruik gemaakt van  

 mes en vork   kleine lepel   grote lepel   aangepast bestek    

 noppenbord    bordenrand      

 tuitbeker        heidibeker     rietje  

 anders:  
 
Houding bewoner 

 zittend in bed        liggend in bed       in een rolstoel      op gewone stoel 

 houding is slecht    houding is matig   houding is optimaal  
 
Hoe was de lichamelijke gesteldheid 

 moe    verkouden   ziek    normaal gezond 

 onvoldoende alert      afgeleid  
 
Gedrag 

 apathie   sombere stemming     agressief    onrustig   

 weigert te eten  eet beter bij sommige verzorgenden of familie 
 
Gewichtsverloop  

 Huidige gewicht ….  

 Gewicht 1 maand geleden ….    

 Gewicht 6 maanden geleden… 
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SCORE VOEDINGSLIJST 
 

Score 
 

Slecht 
(beslist ontoereikend) 

Matig 
(onvolwaardige voeding) 

Goed 
(volwaardige voeding) 

Broodmaaltijden  geen melkproducten 

 geen fruit of vruchtensappen 

 1 à 2 sneetjes brood of 1 à 2 
keer pap per dag 

 geen kaas of vleeswaren  

 1 à 2 melkproducten 

 1 à 2 keer per week fruit/ 
vruchtensappen 

 2 sneetjes brood of 2 pap 

 brood besmeerd met halvarine 

 1 keer kaas of vleeswaren 

 3 melkproducten 

 dagelijks fruit of 250 ml 
vruchtensap 

 4 sneetjes brood of 2 à 3 pap 

 brood besmeerd met halvarine 

 2 keer kaas of vleeswaren 

 2 keer zoet beleg 
 

Warme maaltijd cliënt laat regelmatig de gehele 
warme maaltijd staan 

cliënt laat onderdelen van de warme 
maaltijd staan of eet enkele dagen 
per week geen warme maaltijd 

cliënt gebruikt een volledige warme 
maaltijd: 

 evt. soep 

 1 portie vlees of vervanging 

 2 à 3 groentelepels groente 

 2 aardappelen of vervanging 

 nagerecht 
 

Vochtintake < 1000 ml vocht per dag 1000 – 1500 ml vocht per dag > 1500 ml vocht per dag 
 

Toelichting Een dergelijke voedselinname leidt 
tot een tekort aan energie, vitamines 
en mineralen. 
De voedingstoestand loopt 
gevaar!! 

Een dergelijke voedselinname leidt 
op termijn tot tekorten aan vitamines 
en mineralen. 

Deze voeding levert voldoende 
voedingsstoffen om aan een normale 
voedingsbehoefte te voldoen 
 
 

 

De aanbevolen hoeveelheid vocht voor ouderen is 1700 ml per dag 
 
 
 
 


