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Endoscopisch 
slikonderzoek
Flexibele Endoscopische Evaluatie van het 

Slikken (FEES)



Door middel van deze folder wil het Maasstad 

Ziekenhuis u informeren over het FEES onderzoek bij 

slikproblemen. Wij adviseren u deze informatie goed 

te lezen.

Wat is FEES?
Bij een Flexibele Endoscopische Evaluatie van het 

Slikken (FEES) wordt een klein slangetje (flexibele 

scoop) door de neus naar binnen gebracht. 

Het inbrengen hiervan wordt door de meeste 

patiënten goed verdragen. In tegenstelling tot 

röntgenonderzoek van de keel en slokdarm wordt u 

niet aan schadelijke straling blootgesteld.

Wat is het doel van het onderzoek?
Slikproblemen kunnen plotseling ontstaan of het 

slikken kan langzaam steeds moeilijker worden. In 

beide gevallen is het belangrijk om te onderzoeken 

wat er tijdens het slikken misgaat. Vanwege 

uw slikklachten wordt door de KNO-arts en de 

logopedist een FEES verricht. Hierbij wordt voor, 

tijdens en na het slikken de mondholte, de keel, 

de stembanden en het strottenhoofd van bovenaf 

bekeken.



Voorbereiding
Voor dit onderzoek is thuis geen speciale 

voorbereiding nodig.

Het onderzoek
Eerst wordt bekeken welk neusgat het beste 

doorgankelijk is voor de scoop. De KNO-arts brengt 

in dit neusgat de scoop in tot net boven het zachte 

gehemelte.

Vervolgens wordt u gevraagd wat te zeggen en een 

aantal keer te slikken. Dan wordt de scoop verder 

ingebracht tot net onder het zachte gehemelte. 

Wederom wordt u gevraagd te slikken; hierbij krijgt u 

meestal water, vla en ontbijtkoek.

Om de voeding/drank goed in beeld te krijgen, wordt 

soms gebruik gemaakt van een kleurstof.

Tijdens het onderzoek observeert de logopedist de 

slikactie. De logopedist kijkt of u zich niet verslikt en 

of er geen voeding in de keelholte achterblijft.
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Na het onderzoek
Wanneer tijdens het onderzoek geen aanwijzingen 

zijn gevonden voor een slikprobleem, kunt u alles 

weer veilig eten en drinken. Wordt er wel een 

slikstoornis vastgesteld, dan wordt er gekeken 

welke aanpassingen er op het gebied van eten, 

drinken en lichaamshouding nodig zijn.

Na het afsluiten van het onderzoek, wordt er 

meestal een vervolgafspraak gemaakt bij de 

logopedist waarin de bevindingen van het 

onderzoek nader worden besproken.

De uitslag
Door registratie van het onderzoek op een monitor 

is het mogelijk direct aan u te vertellen wat de 

oorzaak is van uw klacht en welke aanpassingen 

een positief effect voor u hebben op het veilig 

slikken.

Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen 

met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u 

contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van 

ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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