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           HERKENBAARSHEIDSYSTEMATIEK  
BIJ SLIKPROBLEMEN (VILENTE PIETER PAUW)  

 

Doel 
Het voorkomen van slikaccidenten door het gebruik van buttons met 2 verschillende  kleuren en 
de naam van bewoner erop. De kleur rood geeft aan dat een cliënt niets oraal mag 
eten/drinken. De kleur blauw geeft aan dat een cliënt aangepaste consistenties oraal mag 
eten/drinken. 

 
Doelgroep 
Teamleiders, verpleegkundige, verzorgende, zorgassistent, woonassistent, helpende, 
activiteitenbegeleiding, vrijwilligers, familie, overige betrokken disciplines, arts en logopedist. 
 
Aandachtspunten 

• In het verpleeghuis zijn veel cliënten die aanpassingen van het eten en drinken nodig 
hebben. Niet alle cliënten komen in aanmerking voor een button. De cliënten die in 
aanmerking komen voor een button zijn: 
-  cliënten met een neus/maag- of PEG-sonde, die niet zelf aan kunnen geven    
   dat zij niets mogen eten en drinken 
-  cliënten die niet zelf aan kunnen geven dat het eten of drinken van niet  
   aangepaste consistenties gevaar op kan leveren 

• De arts en logopedist bepalen wie voor een button in aanmerking komt. 
• De button heeft een signaalfunctie. De medewerkers worden op deze wijze attent 

gemaakt dat er risico is op een slikaccident. Dat een bewoner een button draagt, 
garandeert niet dat hij of zij zich niet kan verslikken. Alertheid blijft daarom te allen 
tijde geboden. 

• Alle medewerkers en vrijwilligers van Pieter Pauw dienen op de hoogte te zijn van de 
betekenis van de buttons. Hiervoor zal een folder ontwikkeld worden. Deze folder moet 
op iedere afdeling ter inzage zijn voor personeel, vrijwilligers en familie. 
Vrijwilligers krijgen allen een folder uitgereikt. 

• Bij iedere nieuwe medewerker zal uitleg gegeven worden over de buttons door de 
dagverantwoordelijke. 

• Bij iedere nieuwe vrijwilliger zal uitleg gegeven worden over de buttons door de 
vrijwilligerscoördinator. 

• Voor het huidige personeel en de huidige vrijwilligers zullen workshops georganiseerd 
worden voor uitleg over de buttons. 

• Als een cliënt de button tijdelijk niet draagt, is de persoon die de button afdoet 
verantwoordelijk voor de orale inname van de cliënt. 

• Het verplegend/verzorgend personeel is verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
nieuwe button bij de logopedist wanneer de button zoek is geraakt of beschadigd is. 

• Op iedere verpleegafdeling liggen 2 reservebuttons, van beide kleuren één. Deze 
buttons kunnen tijdelijk gebruikt worden als de button zoek geraakt is of beschadigd is, 
totdat de logopedist weer aanwezig is.  

• Als een cliënt en/of diens vertegenwoordiger besluit geen toestemming te geven voor 
het gebruik van de button, dient dit in het zorgdossier vermeld te worden. 
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Voorbereiding 

• Personeelsleden hebben, door middel van klinische lessen over slikken, kennis 
opgedaan van de signalen van verslikken. 

• De verzorgende/verplegende overlegt met de arts bij een vermoeden van een 
slikprobleem. 

• De arts vraagt de logopedist in consult. 
• De logopedist doet onderzoek naar de slikproblemen en geeft adviezen, zoals 

bijvoorbeeld het in aanmerking komen voor een button. 
• De logopedist doet schriftelijk verslag aan de arts. 
• De logopedist bespreekt de adviezen met de contactverzorgende en noteert de 

adviezen in het zorgdossier. 
 
Uitvoering 

• Adviezen van de logopedist ten aanzien van aangepaste consistenties, houding, 
mondverzorging en dergelijke worden uitgevoerd. 

• De contactverzorgende bespreekt, in overleg met de arts, de slikproblematiek en het 
verslikgevaar met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger/familie. 

• De contactverzorgende vraagt om toestemming voor het gebruik van de button bij de 
cliënt en/of diens vertegenwoordiger/familie. 

• De logopedist verstrekt de folder en de button aan de contactverzorgende. 
• De contactverzorgende zorgt ervoor dat de familie/vertegenwoordiger de folder 

ontvangt. 
• Het gebruik van de button wordt gerapporteerd in het zorgplan, het medische dossier 

en het logopedische dossier. 
• De teamleider informeert zijn/haar team in de teambespreking over het gebruik van de 

button van de bewoner met slikproblemen. 
• De dagverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het dragen van de button. 
• De button wordt de hele dag gedragen. 
• De button wordt ’s nachts in de la van het nachtkastje bewaard. 
• In het zorgdossier wordt beschreven wanneer de slikfunctie wordt geëvalueerd door de 

logopedist. 
• Tijdens iedere evaluatie van de cliënt in het MBB wordt het buttongebruik vermeld 

door de contactverzorgende. 
 
Nazorg 

• Als de cliënt de button om welke reden dan ook niet meer hoeft te dragen, neemt de 
logopedist de button in. 

• De logopedist vermeldt dit in het zorgdossier en in het logopedische dossier. 
• De logopedist brengt vervolgens de arts op de hoogte van de reden van het niet meer 

dragen van de button. 
• De contactverzorgende stelt de familie/vertegenwoordiger op de hoogte wanneer de 

cliënt geen button meer draagt. 
 
Verslaglegging 

• De logopedist noteert de adviezen met betrekking tot het slikken in het zorgdossier. 
• Melding van het gebruik van de button wordt door de logopedist in het zorgdossier en 

in het logopedisch dossier gedaan. 
• In het zorgdossier schrijft de logopedist wanneer de slikfunctie wordt geëvalueerd. 
• In het individuele zorgplan wordt het gebruik van de button opgenomen. 
• De logopedist vermeldt in het zorgdossier en in het logopedische dossier wanneer een 

bewoner om welke reden dan ook geen button meer hoeft te dragen. 
• De arts legt het buttongebruik en het stopzetten ervan vast in het medisch dossier. 
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Verantwoordelijke(n) 
Verpleegkundige, verzorgende, arts en logopedist zijn verantwoordelijk 
 
Referenties 
Richtlijn Slikproblemen 
Beleidsnotitie Eten en Drinken 
Richtlijn Eten en Drinken 

 
 

 


