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   Observatieformulier bij “Eten en drinken bij dementie”    

Algemene informatie 

Datum observatie / observant  

Naam / geboortedatum / afdeling  

Medische diagnose / nevendiagnose  

Hulpvraag   

Aanvullende informatie (vooraf invullen) 

Bewustzijn  / conditie  

Gedrag / invloed van prikkels   

Omgangsadvies / instrueerbaarheid 

 

 

Status mond en gebit(sprothese)  

Gewichtsverloop  

Huidige consistenties  

Voorkeur voedsel / dranken  

Informatie m.b.t. eet- en drinksituatie 

Houding   

Zelfstandigheid / hulpmiddelen  

Observatiemoment (tijdstip en duur)  

Geobserveerde consistentie(s)  

Ruimte / omgevingsfactoren  

Opmerkingen  
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Fase 1     Voorbereidende orale fase 
voedselopname, voedsel kauwen, voedsel verzamelen tot bolus 

 Geen of verminderde initiatiefname 
 Apraxie 
 Problemen met herkenning voedsel, dranken en/of eetgerei (agnosie) 

 Afweergedrag bij eten en drinken (indien nodig invullen observatielijst afweergedrag) 
 Primitieve reflexen (bijt/zuigreflex) 
 Problemen met afhappen en/of l ipsluiting 

 Tongprotrusie 
 Te grote/te kleine hap/slok  
 Ontremd eten (proppen)  
 Voedsel/vochtverlies uit de mond (rechts/links) 

 Veel/weinig speeksel  
 Niet/te kort/te lang kauwen 
 Voedsel/dranken lang in de mond houden 
 Hamsteren 

 Geen bolusvorming 
 Opmerkingen 
 

 

 

Fase 2     Orale transportfase 
transport voedselbolus naar farynx 

 Vertraagde of geen slikinzet  
 Hoest voor slikinzet 

 Moet regelmatig meerdere keren slikken (> 2 keer) voordat bolus is weggeslikt 
 Voedselresidu in wangzak / onder- op de tong / tegen gehemelte/kaakrand (na slik en/of na maaltijd) l i/re 
 Opmerkingen 

 

 

 

 

Fase 3      Faryngeale fase 

slikreflex, velofaryngeale afsluiting, larynxheffing, larynxsluiting 

 Geen slikreflex 
 Onvolledige larynxheffing  
 Verminderde krachtige slikbeweging 

 Hoesten tijdens het slikken  
 Hoesten direct na het slikken  < 1 minuut 
 Borrelige stem na het slikken  
 Nasale regurgitatie 

 Vermoeden dat voedsel in de keel bli jft hangen 
 Vermoeden van pijn 
 Opmerkingen 
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Fase 4     Oesofageale fase 
Bij vermoeden van stoornissen in deze fase wordt arts ingeschakeld voor nader onderzoek 

 Na een paar happen stoppen met eten 
 Kokhalzen en/of overgeven tijdens/na maaltijd 
 Hoesten enige tijd na het wegslikken > 3 minuten 

 Reflux 
 Boeren 
 Vermoeden dat het voedsel niet zakt (ter hoogte van de slokdarm) 

 Vermoeden van pijn 
 Opmerkingen 

 

 

 

Conclusie 

 

 

 

 

Advies 

Denk hierbij aan: de consistentie, houding, hulp, hulpmiddelen, omgeving, inschakelen andere disciplines etc.  

 

          


