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ZGT Slikteam 
 
U bent recent door uw huisarts of medisch specialist aangemeld bij het ZGT Slikteam. 
In deze folder leest u meer over het ZGT Slikteam. 
  
Het ZGT Slikteam werkt met een zogenaamde 

‘One-Stop-Poli’; u wordt op één dagdeel voor 

verschillende onderzoeken ingepland en als 

afronding volgt een eindgesprek met de KNO-

arts en logopedist. 
 
Het ZGT Slikteam is gespecialiseerd in het 
onderzoeken van slikproblemen. Wij zien 
zowel kinderen als volwassen met zeer 
uiteenlopende slikklachten. 

 

De slikklachten die we onderzoeken 

verschillen per patiënt. U kunt bijvoorbeeld 

denken aan verslikken in vocht of voedsel of 

het hebben van een brokgevoel of 

vocht/voedsel dat niet goed wil passeren. Ook 

doen we onderzoek bij patiënten met 

slikklachten op basis van een spierziekte of 

na een beroerte of na radiotherapie in het 

halsgebied. Mocht u rolstoel gebonden zijn, 

dan is dat geen belemmering om door ons 

team gezien te worden. 

 
Vragenlijsten 
Via het secretariaat van de polikliniek KNO 

heeft u diverse vragenlijsten gekregen. Wij 

vragen u deze vooraf in te vullen. 

 

In principe start u met een intakegesprek bij 

de logopedist. Dit gebeurt op de afdeling 

dagopname. Uw slikklachten worden 

uitgebreid besproken. Tevens worden 

slikproeven afgenomen met dun vloeibaar en 

vaster voedsel. De ingevulde vragenlijsten 

kunt u bij de logopedist afgeven.  

 
Daarna meldt u zich bij de polikliniek KNO 
voor een slikscopie met de KNO-arts en de 
logopedist. Bij dit onderzoek gebruikt de 
KNO-arts een fiberscoop. Deze wordt via de 
neus tot in de keel ingebracht, zodat wij via 

de camera mee kunnen kijken tijdens het 
slikken (zie SLIKSCOPIE/FEES). 

 
Het derde onderzoek, de slikvideo, wordt bij 
de polikliniek radiologie afgenomen. De 
logopedist is hierbij aanwezig. Op zijn/haar 
aanwijzingen worden opnames onder 
röntgendoorlichting gemaakt terwijl u een 
slok neemt of een hap voedsel doorslikt. Het 
kan zijn dat er ter plekke ook 
slikcompensaties worden beoordeeld (zie 
SLIKSCOPIE/FEES). 

 

Na afloop van deze onderzoeken worden de 

gegevens door het Slikteam verwerkt. U moet 

even wachten op de uitslag. 

 

Uitslag 
Tijdens het eindgesprek met de KNO-arts en 

logopedist wordt de uitslag met u besproken. 

Zij maken hierbij onder andere gebruik van 

de gemaakte opnames. U krijgt advies over 

de eventuele behandelmogelijkheden voor uw 

slikklachten. Dit kan een behandeling met 

medicijnen zijn, nog vervolg onderzoek of 

(kortdurende) sliktherapie bij de logopedisten 

van ZGT. 

 
Vragen 
Slikklachten kunnen ingrijpende gevolgen 

hebben in uw dagelijks leven. We zijn ons 

hiervan zeer bewust. Heeft u vragen, dan 

kunt u deze altijd stellen en wij zullen ze zo 

goed mogelijk proberen te beantwoorden. 
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SLIKSCOPIE/FEES  

(F.E.E.S. betekent: Fiberoptische 

Endoscopische evaluatie van het slikken). 

 

Bij dit onderzoek wordt het slikken bekeken 

via een dun slangetje met een camera dat via 

uw neus tot in de keelholte gebracht wordt. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 

KNO-arts en de logopedist. Tijdens het 

onderzoek zit u rechtop, zodat u zo goed 

mogelijk kunt eten en drinken. U krijgt wat te 

drinken en wat te eten, vermengd met een 

blauwe kleurstof. U krijgt bijvoorbeeld water, 

appelmoes en brood aangeboden. 

 

Via de camera kunnen we dan zien hoe het 

slikken verloopt. Wanneer u de neiging heeft 

om te kuchen of te hoesten, moet u dit niet 

tegenhouden. Het onderzoek duurt ongeveer 

15 minuten. 

 

SLIKVIDEO 

Bij dit röntgenonderzoek wordt onder 

doorlichting een video-opname van uw kauw- 

en slikbeweging gemaakt. Tijdens dit 

onderzoek wordt een contrastvloeistof 

gebruikt. Dit middel zorgt ervoor dat het 

gebruikte eten en drinken zichtbaar wordt 

tijdens opname. We kijken specifiek naar de 

slikfases in de mond, keel en slokdarm. 

 

De video-opname vindt plaats op de afdeling 

radiologie. De logopedist en een radiologie-

assistent voeren het onderzoek uit. 

Gedurende het onderzoek is uw bovenlichaam 

deels ontbloot. U mag uw T-shirt of hemd 

aanhouden. Sieraden en bril dient u af te 

doen. 

 

Tijdens het onderzoek zit u zo goed mogelijk 

rechtop zodat u in een goede houding kunt 

slikken.  

 

 

 

 

De logopedist zal u eten en drinken aanreiken 

vermengd met wat contrastvloeistof. 
Ook kan het zijn dat u instructies krijgt 
tijdens het kauwen of slikken. 

 

Via de video opname kunnen we dan zien hoe 

het slikken verloopt. Wanneer u de neiging 

heeft te kuchen of te hoesten, moet u dit niet 

tegenhouden. Het onderzoek duurt ongeveer 

15 minuten. 

 

Let op 
 U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden 

voor deze onderzoeken. U kunt ’s 

morgens gewoon ontbijten en eventuele 

medicatie innemen. 

 

 Indien u allergisch bent voor 

voedingsmiddelen, kleurstoffen en/of  

contrastmiddel dient u dit bij het 

intakegesprek te melden. 
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze folder 

vragen, neem dan contact op met de afdeling 

KNO via telefoonnummer 088 708 33 50. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 

kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 

mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 

persoonlijke gegevens checken, of 

bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 

voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 

informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/hulp-bij-inloggen/

