
Slikscreening na CVA  
(of andere patiënten bij wie het starten van orale voeding mogelijk onveilig is) 
 
         datum: 
(naam patiënt) 
           verpleegkundige: 
 
 
Volg de instructie en kruis de pijlen aan zodat de genomen stappen zichtbaar zijn: 
 
 
                 ja 
 
 
 
 
                   nee  
 
 
 
Slikscreening deel 1:  
Neem een beker water en geef de patiënt een heel klein beetje water, bijv. van dessertlepel; minimaal 3x.  
 
Resultaat: 
 
 
                  ja 
 
 
 
 
 
                   nee  
 
 
Slikscreening deel 2: 
Laat de patiënt (zelf) enkele grotere slokken nemen of een bekertje water achter elkaar laten leegdrinken. 
 
Resulaat: ja 
                 

             
 
 
                 nee 
        nee                                ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                                                                  ja 
                                                                                                  
 
 
 
               
                  
                                                        
                                                     nee, ook niet 
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= milde slikstoornis

= ernstige slikstoornis

niet onderzoekbaar

Orale voeding 

Voeding per 
sonde 

 

bij verbetering slikscreening uitvoeren 

 
 

           patiënt verslikt zich met name  
           bij grotere slokken 

patiënt verslikt zich niet in grote slokken en kan ook 
een bekertje water leegdrinken 
maar 
heeft wèl een facialisparese (scheve mond)? 

slikken is veilig genoeg voor dik vloeibaar, maar is 
de patiënt ook voldoende belastbaar voor 
volledige orale intake?  

• orale voeding: start met gemalen voeding 
(acute fase) of desgewenst gewone 
voeding (post-acute fase) 

• logopedist i.c. ivm facialisparese 

 

 

• npo en voeding per 
sonde 

• logopedist i.c. 

= géén slikstoornis

 

orale voeding: normaal 

• orale voeding: start met dikglad vloeibaar 
• logopedist i.c.  

 
 

 
• npo en voeding per sonde (of eerst vocht 

per infuus voor max 24 uur  
• logopedist i.c.  

patiënt verslikt zich fors, al bij kleine beetjes 
water? 
of patiënt krijgt het water niet weggeslikt en 
moet heftig hoesten en alles uitspugen? 
of patiënt laat ondanks aansporing het 
water uit de mond lopen? 

 niets per os (npo) en voeding per sonde  
(of vocht per infuus voor max 24 uur) 

Uitgangshouding: de patiënt zit (enigszins) actief.  
Is de patiënt is te moe of te suf om iets te kunnen 
drinken? 
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