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Willem Bongers maalt chips.
Tussendoortje voor s avonds.
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Voeding malen voor mensen met
slikproblemen kan in veel gevallen veiliger,
smaakvoller en gevarieerder. Bij Atlant

Maaltips van Atlant

1) Denk niet licht over het malen van

voeding. Foutjes kunnen verstrekkende

gevolgen hebben.

2) Leid medewerkers op, laat ze aan de hand

van recepturen de voeding malen.

3) Maal de gerechten afzonderlijk, zodat de

specifieke smaak ervan zoveel mogelijk

behouden blijft. Laat de cliënt bepalen

of het eten al dan niet op het bord

gemixt wordt.

4) Kies voor een ‘multidisciplinaire’ aanpak

waarbij geledingen uit zorg en acilitair

betrokken zijn.

5) Verkies de groentesnijmachine - bij Atlant

gebruiken ze de Kitchen Aid - boven de

staafmixer. Dat zorgt voor een betere

smaak en minder risico’s.

6) Sommige gerechten laten zich moeilijk of

niet malen zoals doperwten en gekookte

aardappelen (“ie slaat het zetmeel eruit”).

Zelf Malen vergroot eetplezier en veiligheid

SLIKPROBLEMEF
VEREISEN
PRECISIET

.

maakten ze er een project van.



1
Het malen van voeding voor mensen met
slikproblemen is precisiewerk. Wie daar licht
over denkt, gaat makkelijk in de fout. Dat
kan leiden tot te grote stukjes in de voeding.
Cliënten verslikken zich en er komen mogelijk
voedselresten in de longen terecht. Een
longontsteking kan het gevolg zijn.

We zijn aanwezig in woonzorgcentrum de
Berghorst van Atlant in Apeldoorn. Plaats van
handeling is de ruimte waar de trainingen Zelf
Malen plaatsvinden.

Wifiem Bongers (hoofd eten en drinken), Eline
Kerkdijk (logopedist) en Loes van Dusseldorp
(onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker)
verzorgen een presentatie.

Patatje of pepernoten

Drie jaar geleden ging het project Zelf Malen bij
Atlant van start. In eerste instantie ten behoeve
van cliënten met de ziekte van Huntington. Later
werden ook andere doelgroepen betrokken.

De basis was gelegd door SWZ Zonhove in Son
dat recepturen ontwikkelde. Atlant ging daarmee
verder aan de slag. Nieuwe recepturen werden
toegevoegd, zodat mensen met slikproblemen
veel vaker mee kunnen eten met de groep.

Kerkdijk: “Cliënten met de ziekte van
Huntington waren in het verleden voornamelijk
aangewezen op alternatieve gerechten, zoals pap
ofvia. Brood konden ze vaak niet meer eten. De
behoefte aan meer variatie was groot.”

Daarnaast willen mensen met slikproblemen
graag met de groep mee-eten. Nu er meer
geschikte recepturen zijn, kan dat. Kerkdijk:
“Ze hebben nu veel meer het gevoel dat ze erbij
horen. Daarnaast zijn veel genietmomenten,
die verloren gingen, weer terug. Zo kunnen
mensen bijvoorbeeld weer een patatje of
pepernoten eten.”

Prima groentesnijmachine

Wanneer mensen met slikproblematiek vlees
aten was dit in het verleden vaak eenzijdig. Ze
kregen poelet van varken, kip of rund. Gemengd,
met altijd zo’n beetje dezelfde smaak. Een tikje
saai toch wel.

“Nu is het aanbod van gemalen gerechten veel
groter, blijven de verschifiende onderdelen van
de maaltijd apart zichtbaar op het bord en is ook
de smaak vooruitgegaan”, zegt Bongers.

De smaakwinst is deels toe te schrijven aan het
gebruik van de groentesnijmachine Kitchen Aid.

Kerkdijk daarover: “Een staafmixer plet het
eten, een groentesnijmachine snijdt het in kleine
stukjes. Dat zorgt voor een verschil in smaak ten
gunste van de snijmachine.”

Hoe is dat mogelijk? Bongers: “Dat weet ik
niet, maar het is zo. Het is daarom jammer dat
ze in de zorg op veel plaatsen nog steeds voeding
malen met de staafmixer.”
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Drie etappes

De groentesnijmachine heeft meer voordelen: hij

kan grotere hoeveelheden aan en de kans dat er

te grote stukjes in de voeding terechtkomen is bij

juist gebruik minimaal, zegt Bongers. Het malen

van de voeding gebeurt overigens in twee of drie

etappes die elk een vastgelegd aantal seconden

in beslag nemen.

Tussendoor worden de stukjes, die blijven

hangen, met een spatel naar beneden geveegd

zodat ook die worden gemalen. “Bij de

staafmixer blijft veel meer hangen achter het

mes waardoor je al snel te grote stukjes in de

voeding krijgt. Zeer riskant.”

Chips malen

Intussen brengt Bongers een snijmachine in

gereedheid om er een zakje chips in te malen.

Hij mengt de chips met warme bouffion om

het geheel smeuïg te maken. De timer wordt

ingesteld op drie maalsessies van 20, 20 en

60 seconden.

Daarna proeven we de vloeibare substantie.

Niet knapperig, maar smaakt beslist naar chips.

Lekker tussendoortje ‘5 avonds voor de tv.

De training Zelf Malen is gebaseerd op

een zogenoemde PRI (Prospectieve Risico

Inventarisatie). Deze vond voorafgaand aan de

scholing plaats.

Verschifiende disciplines waren

daarbij aanwezig, zoals diëtist, logopedist,

zorgmedewerkers, hoofd eten en drinken en de

regisseur kwaliteit. De analyse bracht zaken aan

het licht waar men rekening mee moet houden

om het zelf malen veilig uit te voeren. Bongers:

“Bijna alle risico’s zijn uitgesloten.”

“BIJ DE STAAFMIXER BLIJFT VEEL MEER
HANGEN ACHTER HET MES, WAARDOOR
JEALSNELTEGROTE STUKJES IN DE
VOEDING KRIJGT. ZEER RISKANT.”

Koks on Tour

In de film Eten en Drinken, Puur genieten, vertelt Atlant
over het belang van eten en drinken en hoe ze mensen
daarvan zoveel mogelijk puur laten genieten. Dat gebeurt
met Koks on Tour, waarin een kok en het hoofd voeding langs
de locaties gaan met steeds weer een ander thema, zoals
vergeten groente, vis of amuses. Ook maakt men duidelijk
dat medewerkers worden getraind in het malen van voedsel,
zodat mensen met slikproblemen ook alle smaken kunnen
blijven ervaren. Zoek op Youtube.com op ‘Atlant koks on tour

Leren proeven

Meer dan 90 zorgmedewerkers van Atlant zijn

inmiddels getraind op het gebied van voeding

malen. Aanvankelijk was men sceptisch: alweer

een cursus, kost veel tijd en gemalen voeding

smaakt toch niet, dachten ze.

Die houding veranderde snel. Kerkdijk: “Ze

zijn nu vooral enthousiast over de smaak. We

hebben ze ook leren proeven, zodat ze daar

meer aandacht voor krijgen.” Inmiddels volgen

ook andere medewerkers van Atlant de training.
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Vijf stadia

Als het gaat om de consistentie van het eten onderscheidt
Atlant vijf stadia:

1) Gewone voeding. Dit wordt zo lang mogelijk verstrekt.
2) Zachte voeding. Als eten moeilijker gaat, wordt de maaltijd

geprakt en gesneden.

3) Gemalen voeding. De stukjes zijn maximaal vier millimeter.

0 Homogene voeding. De stukjes zijn maximaal
twee millimeter.

5) Sondevoeding. Als homogene voeding niet meer lukt.

Ongecontroleerde bewegingen

De logopedist is een belangrijke schakel in het
proces. Zij bepaalt welke problemen er spelen
bij de cliënt op het gebied van eten en drinken
en zij stelt een slikadvies op. Bij cliënten met
de ziekte van Huntington bijvoorbeeld komen,
zoals gemeld, veel slikproblemen voor.

Kerkdijk: “Door ongecontroleerde
bewegingen van de tong kan bijvoorbeeld het
eten direct achter in de keel terechtkomen
waardoor het nog niet gekauwd is. Door
homogene of gemalen voeding aan te bieden
hoeft men eigenlijk niet meer te kauwen en
neemt de kans op verslikken af.”

Er speelt nog meer. Hoe dikker je het eten
of drinken maakt, hoe trager het achter in de
keel komt. Des te meer tijd de cliënt heeft om te
slikken. “Bij sommige mensen bestaat de kans
dat eten eerder achter in de keel zit dan dat
het sliksignaal de hersenen bereikt. Ook daar
houden we rekening mee.”

MEER DAN 90
ZORGMEDEWERKERS VAN
ATLANT ZIJN INMIDDELS
GETRAIND OP HET GEBIED VAN
VOEDING MALEN


