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Omgaan met
slikproblemen

EEN UITGAVE VAN HET NATIONA AL MS FONDS

Inleiding
Slikstoornissen komen vaak voor bij mensen met Multipele Sclerose (MS).
Meestal zijn de slikstoornissen niet ernstig. Bij het verslikken komt er eten of
drank in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm. Een normale reactie
hierop is, gaan hoesten. Door te hoesten kan het eten of de drank met de
luchtstroom weer uit de luchtpijp worden verwijderd.
Soms verdwijnt de hoestreflex. Dan verslik je je zonder dat je moet hoesten.
Het hoesten kan ook onvoldoende krachtig zijn om het eten uit de luchtpijp te
verwijderen. Als je tijdens het eten of drinken soms ademhalingsmoeilijkheden
hebt, of als je stem dadelijk na het slikken anders klinkt, moet je dit zo snel
mogelijk vertellen aan een arts of logopedist. Als je jezelf verslikt zonder dat
je moet hoesten, is het heel belangrijk dat het slikken snel nagekeken wordt.
Wanneer het voedsel niet uit de luchtwegen wordt verwijderd, loop je kans op
een longontsteking.

Tekst: drs. Bep Franke-Barendse
Uitgever: Nationaal MS Fonds

2

In deze brochure gaan we eerst in op het slikproces, daarna vertellen we
iets over de oorzaken van verslikken en wat de gevolgen kunnen zijn van
verslikken. We geven tips over wat je kunt doen bij verslikken en hoe je de
kans op verslikken kunt verminderen. Tenslotte gaan we in op de mogelijke
behandeling.
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Hoe slikken we?
Slikken is een ingewikkeld proces waarin de mond, de tong, de keel en de
slokdarm goed moeten samenwerken. Het vaste voedsel wordt eerst gekauwd
in de mond tot een voedselbrok. Daarna duwen we de voedselbrok met de
tong - de tong komt omhoog - naar achteren, naar de keelholte. Zodra het
voedsel in de keelholte komt, wordt de slikreflex opgewekt. We spreken van
een reflex, want het slikken gebeurt spontaan en verloopt automatisch. Bij de
slikreflex beweegt het strottenhoofd naar voren en omhoog. Daardoor wordt
de ingang van de slokdarm opengetrokken. We houden ook even de adem
in. De luchtpijp wordt afgesloten door het strotklepje. Dat is nodig omdat de
luchtpijp voor de slokdarm ligt. Tijdens het slikken glijdt het voedsel over het
strotklepje in de slokdarm. Vervolgens gaat de voedselbrok via de slokdarm
naar de maag.

Oorzaken van verslikken
Verslikken kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de spieren in
de mondholte minder goed werken: ze verslappen of worden juist stijver, of
ze voeren trager opdrachten uit en werken niet goed samen. Daardoor is het
moeilijk om een goede voedselbrok te vormen. Als de voedselbrok niet goed
gevormd is, verslik je je makkelijker.
Soms kan de tong de voedselbrok of het vocht onvoldoende onder controle
houden. De voedselbrok verdwijnt dan te snel in de keelholte. De slikreflex is
nog niet of wordt te laat opgewekt. Een goede slikreflex is nodig om veilig te
kunnen slikken.
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Een ander mogelijke oorzaak is een afname van de gevoeligheid in de mond.
Daardoor weet je niet goed waar het eten of de drank zich in je mond bevindt
en weet je ook niet zeker of je mond al leeg is. Ook dan kun je je sneller
verslikken. Door de verminderde gevoeligheid is het ook moeilijker om de
slikreflex op tijd op te wekken.
De voedselbrok wordt voortgeduwd door spieren die zich achter de brok
samentrekken. Dat gebeurt in een golfbeweging. Steeds als de brok een
beetje verder is, trekken andere spieren achter de brok zich samen. Dat noemt
men de peristaltiek. De peristaltiek in de mond en de keel zorgt ervoor dat
het voedsel of de drank in de slokdarm komt. Zonder goede peristaltiek kan
het eten te laat aankomen bij de ingang van de slokdarm. Die ingang is dan
alweer afgesloten. Het kan ook zijn dat voedsel of drank in de keel achterblijft.
Je loopt dan het risico dat je achtergebleven voedsel of vocht inademt. Op
die manier kan je je verslikken in voedsel of drank dat in de keelholte is
achtergebleven.

Soms kan door spierverlamming het
strotklepje de luchtpijp niet goed meer
afsluiten. Als gevolg daarvan sijpelt
er voedsel in de luchtpijp. Dat kan
ook gebeuren als de peristaltiek in de
slokdarm niet goed is. Het voedsel kan dan
terugvloeien naar de keelholte en in de
luchtpijp terecht komen.
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Wat zijn de gevolgen?
Bij eten denk je niet direct aan slikken, maar aan gezellige maaltijden met
vrienden of familieleden. Eten is een sociale gebeurtenis waar je veel plezier
aan kunt beleven. Omdat eten zo belangrijk is, kunnen slikproblemen heel
ingrijpend zijn voor de kwaliteit van leven. Een longontsteking is een gevreesde
complicatie bij slikstoornissen. Door een slikstoornis (ook wel dysfagie
genoemd) kan er voedsel in de luchtwegen komen. Voedsel in de luchtwegen
kan leiden tot een ontsteking (longontsteking of aspiratiepneumomie). Het is
niet zo dat voedsel of vocht in de luchtpijp altijd leidt tot een longontsteking.
Het kan ook zijn dat je minder gaat eten en drinken omdat je bang bent voor
verslikken, of omdat het slikken zo moeilijk gaat. Als je te weinig drinkt, kun je
uitdrogen. Wanneer je niet genoeg eet, daalt je lichaamsgewicht. Je conditie
gaat dan achteruit.

Wat kun je doen bij verslikken?
Het verslikken kan meer of minder ernstig zijn. Meestal gaat iemand hoesten,
soms krijgt iemand het benauwd en wordt hij of zij zelfs blauw door gebrek
aan zuurstof.
Blijf rustig als je je verslikt. Spuw het eten uit wat je nog in je mond hebt.
Adem rustig in door je neus en uit via de mond (bij inademen door je mond
kun je voedselresten inademen die nog in je mond zijn achtergebleven).
Probeer goed en krachtig te hoesten. Doe dit zolang als nodig is. Laat je
niet op je rug kloppen. Dat helpt niet. Ook het omhoog doen van je armen
helpt niet. Drink ook niet bij verslikken (omdat je je juist dan in drinken kunt
verslikken), maar wacht tot de hoestprikkel helemaal weg is.
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Maatregelen om gezond te blijven eten
Het is belangrijk, ook bij (beginnende) slikproblemen, om te proberen gezond
te blijven eten en te drinken. Hieronder volgen een aantal tips om de kans op
verslikken te verminderen.

•	Heel belangrijk is je houding bij het eten: ga rechtop zitten of leun een
klein beetje naar voren tijdens het eten en drinken.

•	Soms helpt het om de maaltijd te beginnen met iets koels. Wanneer je
gevoelig bent voor warmte, kan afkoelen de conditie van de zenuwen
verbeteren.

•	Concentreer je op het eten: kijk bijvoorbeeld geen televisie tijdens het eten.
•	Neem kleine happen of slokken. Wacht met de volgende hap of slok tot
het slikken klaar is. Spoel het vaste voedsel niet weg met een vloeistof.

•	Neem voldoende tijd.
•	Praat niet met eten of drinken in je mond.
•	Zorg dat je niet te moe bent. Rust indien nodig voor de maaltijd uit of
verdeel de maaltijden over meerdere kleinere porties.

•	Zorg voor een schone mond na het eten. Poets je tanden (na elke maaltijd).
•	Begin met het voedsel dat moeilijkst is om door te slikken, zoals sla en
soep. In de loop van de maaltijd kan vermoeidheid optreden waardoor het
risico op verslikken stijgt.

•	Maak eventueel gebruik van een koelpak voor de maaltijd.
•	Concentreer je goed op het kauwen, zorg dat alles goed fijn gemalen is
voor je het doorslikt.
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Als je het lastig vindt om samen met anderen te eten, kan je vooraf (alvast
wat) eten, en daarna toch met de anderen aan tafel zitten. Je kunt dan rustig
nog een paar happen nemen en hebt ook de tijd om te praten.
Droog vast voedsel en dunne vloeistoffen zijn vaak moeilijker om door te
slikken dan vochtig zacht voedsel. Soms is het prettig om de maaltijd te
beginnen met iets gepureerd. Als je moe bent, kun je misschien beter even
wachten met het drinken van een dunne vloeistof. Dunne vloeistoffen kunnen
ook dikker gemaakt worden met een verdikkingsmiddel. Experimenteer
ook eens met een keukenmachine voor de juiste consistentie (vast, zacht
of vloeibaar) van het voedsel. Vaak kan een favoriet gerecht zonder veel
smaakverlies worden fijngemaakt.

Behandeling
Logopedist
Het kan zijn dat een arts je doorverwijst naar een logopedist. De logopedist
onderzoekt het slikken tijdens eten en drinken. Voor het onderzoek naar het
slikproces bestaan speciale technieken zoals slikvideo (videofluoroscopisch
onderzoek, VFS of VSS) en fiberoptic endoscopic examination of swallowing
(FEES). Voor een slikvideo krijg je iets te eten of te drinken met een
contrastmiddel. Met behulp van röntgenopnamen kan het slikken op video
worden vastgelegd. Bij FEES wordt een kleine camera aan een dunne
flexibele buis bevestigd en via de neus ingebracht. Het slikproces kan met
de camera in beeld worden gebracht, in diverse omstandigheden. Deze
onderzoeksmethoden vinden meestal plaats in het ziekenhuis. Een logopedist
buiten het ziekenhuis kan het slikken testen met een slikonderzoek waarbij ze
de bewegelijkheid van de spieren en de gevoeligheid in mond en de keel test.
Ook het observeren van het slikken kan meer duidelijkheid geven.
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De logopedist kan ook therapie geven. De therapie bestaat uit adviezen voor
het aanpassen van de voeding, over de juiste houding bij het eten en over
mondbehandeling. Onder mondbehandeling vallen de spierspanning en de
gevoeligheid in de mond, het stimuleren van de slikreflex en het aanleren van
eventuele compensatietechnieken. Ook het oefenen van spiergroepen die
belangrijk zijn bij het slikken kan helpen om de kans op verslikken te verkleinen.
De logopedist kan hierbij technieken gebruiken zoals neuromusculaire
elektrostimulatie (NMES, prikkeling van zenuwen/spieren via elektrische
stroompjes) of biofeedback. Bij biofeedback krijgt iemand informatie over het
slikken via technische apparaten. De bedoeling is dat iemand daardoor leert
om bewust het slikproces te beïnvloeden. Soms kan een juiste ademhaling
of het bewust leren afsluiten van de luchtweg tijdens het slikken al voor
verbetering zorgen.

Diëtist
Wanneer de slikproblemen leiden tot minder eten of allerlei aanpassing in
de voeding, dan dreigt er een te kort aan voedingsstoffen. Een diëtist kan
nagaan of je toch nog de noodzakelijk voedingsstoffen binnenkrijgt.
Is dit niet het geval dan kan de diëtist een
voedingslijst opstellen en tips geven om
tekorten te voorkomen.

Medicijnen
Op de overgang tussen keelholte en
slokdarm zit in de slokdarm een
sluitspier. Bij slikproblemen die worden
veroorzaakt door spasmen van deze
kringspier kan botulinetoxine worden
gegeven. Botulinetoxine zorgt ervoor
dat de sluitspier zich ontspant.
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Sondevoeding
Als de slikproblemen leiden tot gevaarlijke situaties of ernstige ondervoeding,
kan sondevoeding gebruikt worden. Er zijn twee manieren voor het toedienen
van sondevoeding:

•

via een sonde die door de neus naar de maag gaat.

•	via een sonde die via de buikwand naar de maag gaat (Percutane
Endocopische Gastrostomie of PEG-sonde). De tweede manier wordt
toegepast als iemand sondevoeding gebruikt gedurende lange tijd. Na
het plaatsen van een PEG-sonde ben je niet altijd volledig afhankelijk van
sondevoeding. Soms wordt orale voeding (via de mond) gecombineerd
met sondevoeding, bijvoorbeeld als de slikproblemen ontstaan door
vermoeidheid.
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Notities
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