
Algemene AAndAchtspunten
	 Een	patiënt	kan	dysfagie	hebben	bij	het	gebruik	van	vaste	voeding	
zonder	problemen	te	hebben	bij	het	gebruik	van	vloeistoffen	en	
omgekeerd...

	 Soms	heeft	een	patiënt	behoefte	aan	dranken	of	voedingsmiddelen	
van	verschillende consistenties.	Dit	kan	afhankelijk	zijn	van	het	type	
maaltijd,	het	tijdstip	van	de	dag	of	de	klinische	toestand.

	 Voor niveau 3 en 4	is	het	noodzakelijk	dat	dranken	en	gerechten	glad  
en homogeen zijn.

 Wanneer	voedsel	wordt	gemengd/aangelengd	kan	er	sprake	zijn	van	
smaakvervlakking.	Maak	gebruik	van	specerijen	en	kruiden	om	deze	
mogelijke	smaakvervlakking		te	compenseren.

	 Ondanks	dat	patiënten	niet	hoesten,	kunnen	ze	zich	tijdens	en	net	na	
de	maaltijd	verslikken.	In	geval	van	twijfel	neem	contact	op	met	de	
logopedist.

hOudIng
	 Om	het	risico	op	verslikken	te	beperken,	moet	de	patiënt	rechtop	zitten	
met	het	hoofd	licht	voorover	gebogen.	

	 Laat	de	patiënt	na	het	eten	zolang	mogelijk	rechtop	zitten,	minimaal	15	
minuten.	Bij	twijfel	vraag	de	logopedist	om	raad.

BelAngrIjk
	 Zorg	voor	voldoende	alertheid	bij	de	patiënt.

	 Vermijd	afleiding	(televisie,	gesprek,	lachen,	enz.)	bij	het	eten	of	drinken.

	 Geef	de	patiënt	voldoende	tijd	om	de	maaltijd	te	consumeren.

dYsFAgIe: 
een praktische interpretatie 

van de internationale  
terminologie Veilig

Verrijken
Ochtend
Middag
aVOnd

Variatie

hAp vOOr hAp, slOk vOOr slOk, veIlIg eten en drInken.
Aandacht voor voedingswaarde

Behoud de voedingstoestand van  
uw dysfagiepatiënten

Behoud of benader zoveel mogelijk de smaak 
van gewone voeding. 

Aandacht voor variatie 
Keuze & variatie in smaak en volume  
een voorwaarde voor therapietrouw

Aandacht voor de slikveiligheid 
Bespreek en communiceer over de voor  

uw patiënt juiste aangepaste consistentie drank of voeding
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Energie	1711	kcal
•	eiwitten	90,5	g	
•	vetten	68,1	g
•	koolhydraten	168,1	g
•	vezels	28,1	g	

energie 1484 kcal
• eiwitten 65,8 g 
•	vetten	64,4	g
•	koolhydraten	150,3	g
• vezels 16 g 

energie 1053 kcal
• eiwitten 37,3 g 
•	vetten	41	g
•	koolhydraten	128,1	g
• vezels 8,8 g 

Voor	het	verkrijgen	van	een	aangepaste,	glad	homogene	consisten-
tie	moet	het	voedsel/gerecht	worden	"aangelengd".	Het	totaal	te	
consumeren	volume zal toenemen.	Tegelijkertijd	zal	de	
voedingswaarde  afnemen.
Onderstaande	voedingswaarden	zijn	gebasseerd	
op		een	gemiddeld	voorbeeld	dagmenu	voor	
mannen	en	vrouwen	>	70	jaar.	(data	on	file)

Extra	aandacht	voor	het	verrijken	van	
consistentie	aangepaste	maaltijden	
kan	helpen	bij	het	waarborgen	van	de	
voedingswaarden.

een helder bindend 
verdikkingsmiddel 
voor	(heldere)	 
dranken	en	
gerechten

kant-en-klare  
"vocht-leveranciers" 
zoals	verdikt	sap	 
en	verdikt	water

in consistentie 
aangepaste 

"bijvoedingen" 
kant-en-klaar	of	
zelf	te	bereiden	

Dit	kan	worden	gerealiseerd	door	gebruikmaking	van:

maak gebruik van:

Dit	deel	van	de	folder	is	gemaakt	door	Nestlé	Health	
Science		en	is	geen	officiële	IDDSI-bron. ©	The	International	Dysphagia	Diet	Standardisation	Initiative	2016	@https://iddsi.org/framework
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VOEDSEL & DRANKEN CLASSIFICATIE EN TESTEN
Volwassenen & kinderen

TEST INFORMATIE voedsel
NIVEAu 7 - NORmAAL
Geen specifieke tests nodig

NIVEAu 7 - mAKKELIJK TE KAuWEN

NIVEAu 6 - ZACHT & KLEIN GESNEDEN

NIVEAu 5 - FIJNGEmALEN & SmEuïG

NIVEAu 4 - GLAD GEmALEN

NIVEAu 3 - DIK VLOEIbAAR

Volwassenen: stukjes ≤ 15 mm x 15 mm 
Baby’s en kinderen: stukjes ≤ 8 mm x 8 mm

Duw op het voedsel met een vork - het voedsel moet volledig 
“pletbaar” zijn en de oorspronkelijke vorm niet terugkrijgen.

Volwassenen: deeltjesgrootte ≤ 4 mm 
Baby’s en kinderen: deeltjesgrootte ≤ 2 mm

Voedsel behoudt zijn vorm op een lepel. Valt gemakkelijk van de lepel als 
deze (lichtjes) is gekanteld. Mag niet stevig of plakkerig zijn.

Voedsel ligt bovenop de vork. Loopt of druppelt niet continu door de  
tanden van een vork. 

Voedsel behoudt zijn vorm op een lepel. Valt gemakkelijk van een gekantelde 
lepel. Mag niet stevig of plakkerig zijn.

Na 10 seconden blijft een inhoud van ≥ 8 ml achter in de spuit.

Druppelt langzaam door de tanden van een vork.

Normaal alledaags voedsel met verschillende consistenties geschikt voor  
en afgestemd op de ontwikkeling en leeftijd  van de persoon.  
Vereist bijt- en kauwvermogen.

Normaal alledaags voedsel met zachte / malse consistentie geschikt voor  
en afgestemd op de  ontwikkeling en leeftijd  van de persoon.  
Vereist bijt- en kauwvermogen.

Zacht en vochtig, zonder dat er dunne vloeistof uit het voedsel 
lekt of druipt.

Vereist kauwvermogen.

Zeer zachte, vochtige stukjes, “prakbaar”. 

Vereist een minimaal kauwvermogen.

Glad homogeen zonder klontjes,  
niet plakkerig. 

Kan met een lepel worden gegeten. 

Vereist geen kauwvermogen.

Kan worden gegeten met een lepel of  
gedronken uit een beker. Kan niet met een 
vork worden gegeten, omdat deze consis-
tentie er langzaam doorheen druppelt. Het 
vereist inspanning door een groot rietje te 
drinken.
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Voedsel dat begint met een stevige, vaste textuur en verandert in een andere 
textuur wanneer het nat wordt of wanneer het wordt opgewarmd. Een minimaal 
kauwvermogen is vereist.

1.
Voeg 1 ml water 
toe aan een 
monster van  
15 mm x 15 mm  
en wacht  
1 minuut.

2.
Voer de IDDSI 
vorkdruktest uit.

Duimnagel 
wordt wit

INsTRUCTIes TesT CoNsIsTeNTIe veRaNdeReNde voedINg

TEST INFORMATIE
NIVEAu 4 - ZEER DIK VLOEIbAAR

NIVEAu 3 - DIK VLOEIbAAR

NIVEAu 2 - mATIG VLOEIbAAR

NIVEAu 1 - LICHT VLOEIbAAR

NIVEAu 0 - DuN VLOEIbAAR

Voedsel/drank ligt bovenop de vork. Loopt of  druppelt niet  
continu door de tanden van een vork. Behoudt zijn vorm op een lepel. 

Valt gemakkelijk van een gekantelde lepel. Mag niet stevig of plakkerig zijn.

Na 10 seconden blijft een inhoud van ≥ 8 ml  
in de spuit achter.

Na 10 seconden blijft een inhoud van 4 tot 8 ml  
in de spuit achter.

Na 10 seconden blijft een inhoud van 1 tot 4 ml  
in de spuit achter.

Na 10 seconden blijft een inhoud van < 1 ml in de 
spuit achter.

INsTRUCTIes voedselTesT

GLAD  
GEmALEN

ZEER DIK  
VLOEIbAAR

FIJNGEmALEN  
& SmEuïG

ZACHT &  
KLEIN GESNEDEN

EENVOuDIG  
TE KAuWEN

VOLWASSENE
4mm

KIND
2mm

Duimnagel 
wordt wit

Duimnagel 
wordt wit

Voedsel of drank is “drinkbaar” uit een 
beker, maar vereist inspanning om deze 
consistentie via een standaard rietje of 
speen te drinken.

Dikker dan water. Kan door een standaard rietje of speen 
stromen.

Stroomt als water. Stroomt gemakkelijk door elk rietje of speen. 

dRaNKeN
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1.
Verwijder 
de zuiger

2.
Bedek de spuitmond 
met uw vinger en vul 
10 ml

3.
Maak de spuit-
mond vrij en 
start de timer

4.
Stop op 10 
seconden

INsTRUCTIes vloeIsToFTesT 
lengte van de 10 ml schaal = 
61,5 mm

VOLWASSENE
15mm

KIND
8mm
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