
Een smakelijke oude dag 
Eten, drinken en mondzorg op de oude dag 

 



In dialoog over eten , drinken en mondzorg op de oude dag 

Wat weet je al van slikproblemen?? 



› Focus 

› Spierkracht  

› Energie 

› Besef  

› Herkenning  

› Mobiliteit  

› Gebit 

› Audio visuele problematiek 

› Beperking  

› Medicatie 

› Bijkomende problematiek  

 

Van invloed op eten en drinken 
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› Wat is de betekenis van ‘eten’ voor jou? 

› Eten toen en nu? Ervaringen? 

 

› Wat als eten moeilijk gaat of niet meer lukt?  

 

› Wat als eten niet meer kan of mag? 

 

  

Betekenis van voeding 
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Hoe een eetsituatie er uit ziet en beleefd wordt is voor 
iedereen anders. 

https://www.bing.com/videos/search?q=mister+bean+aan+tafel&
&view=detail&mid=A7C91371C87CB1C9299DA7C91371C87CB1C
9299D&FORM=VRDGAR 

 

›Wat zijn de eetgewoonten van het gezin? De groep? 

›Welke smaken zijn voor jou belangrijk zijn? 

›Is mijn smaak jouw smaak? 

›Hoe is voeding bij jullie op de groep cultureel bepaald? 

 

 

›Kunnen we nog verwennen met voeding? 

 

 

Voeding, sfeer en smaakbeleving 
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›Proef , eet, 
beleef 

 

›Wat is 
verwennen voor 
jou? 

›Wat is 
verwennen voor 
de cliënt?  

 

›Waar kunnen we 
je ‘s nachts voor 
wakker maken? 

Verwennen met voeding 
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›Hoe kan je dit zien? 

›Wat kan je doen als het slikken 
moeilijker gaat? 

›Door wie wordt bepaalt of het eten 
onveilig of veilig is? 

›Wat kan je aanpassen op vraag van 
de cliënt? 

Het verloopt onveilig 
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›Hoe verloopt de mondzorg binnen 
jullie woning/ huis? 

›Wat is het verschil tussen gebit 
loze, gebitsdragers en personen 
met eigen gebit? 

›Wat kan mond zorg betekenen voor 
je algehele gezondheid en slikken in 
het bijzonder? 

 

Verzorgen van de ‘oude’ mond 
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›Wat kan en mag op gebied van 
voeding binnen Dichterbij?  

›Wie draagt 
eindverantwoordelijkheid? 

›Wat als we mening verschillen? 

 

 

 

›Multidisciplinaire aanpak. 

 

›Blijven kijken naar de situatie en 
bijstellen waar nodig. 

 

Verantwoordelijkheid voelen en nemen  
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›Veiligheid versus kwaliteit van leven 
rondom voeding een hele 
discussie?? of juist niet?? 

›BOPZ versus WGBO  

 

Kwaliteit van leven 
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›Protocol slikproblemen  intranet 

›Protocol mondzorg intranet 

›Document zachte voeding via de 
logopedist 

›Slikpaspoorten  individueel 
afspraken rondom voeding bij 
cliënten met slikproblemen 

›Multidisciplinaire 
aanpak/onderzoek/ advisering/ 
behandeling/ coaching  arts, 
diëtetiek, logopedist, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, 
groepsleiding en 
gedragsdeskundigen 

›Scholing cursussen, workshops 
afgestemd op individu 

›E-learning via leercentrum 

Dichterbij actief met voeding en 
mondzorg 
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