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Drink- en eetproblemen (1) 

•  Gaan samen met een belangrijke vermindering in kwaliteit van 
leven voor kind en ouders (verzorgers). 

•  Een ‘slikprobleem’, ‘voedingsprobleem’ of ‘eetprobleem’ is géén 
diagnose. 

•  Sommige ‘voedings- en eetproblemen’ zijn eigenlijk 
‘slikproblemen’ en ‘slikproblemen’ kunnen weer leiden tot 
‘voedings- en eetproblemen. 

•  Problemen vragen om diagnostiek op meerdere terreinen door 
verschillende disciplines. 

•  Belangrijke vraag: in welke ‘etappe(s)’ van het eten en drinken is 
er een probleem? 



Drink- en eetproblemen (2) 

Voorwaarden voor diagnostiek 

•  Onderzoek dient te worden afgestemd binnen een slikteam en/of 
voedings- en eetteam. 

•  De ideale samenstelling van het slikteam, voedings- en eetteam 
verschilt per instelling: ziekenhuis, revalidatiecentrum of andere 
categorale instelling. 

•  Het ideale team is niet multi- maar interdisciplinair! 



Drink- en eetproblemen (3) 

 
Vragen vanuit een interdisciplinaire invalshoek: 
 

•  Hypothese: wat is de verklaring voor de hardnekkige drink-, slik 
en voedingsproblemen? 

• Was de verrichte diagnostiek tot dusver adequaat? 

• Was de verrichte behandeling tot dusver adequaat? 

•  Zijn er nog alternatieven van diagnostiek en behandeling, vanuit: 
pre-logopedie, fysio/ergotherapie, diëtetiek, geneeskunde/
chirurgie en gedragswetenschappen? 



Drink- en eetproblemen (4) 

Verdere analyse van het probleem: 
 
•  Pre-logopedische aspecten, mondmotoriek en slikken, inclusief 

evaluatie d.m.v. X-slikvideo, FEES van orale, faryngeale en 
oesofageale fase 

•  Fysio/ergotherapeutische aspecten: conditie, houding, interactie 
ademhaling en voedselinname 

•  Diëtaire aspecten, inclusief vaststellen behoefte en beoordelen 
van de groei volgens curve (referentie) 

•  Verpleegkundige aspecten, materialen en instructie verzorging 
gastro- of jejunostomie 



Drink- en eetproblemen (5) 

 
 
Verdere analyse: 
 
• Gedragsmatige aspecten: 

ü ’vermijden en verkrijgen’… 
ü ’stapeling’… 
ü ‘negatieve conditionering’ 



Noonan Syndroom 

 
Often called a "hidden" condition, the person affected 
may have no obvious casual signs to the onlooker, but 
the problems may be many and complex……….  
 
 
 
 
                               (Wikipedia, Engels)  

                    



 Heart problems 

  
2/3 of people have one of the following heart defects: 
 
• Pulmonary Valvular Stenosis —(50%) 
• Septal defects: 

atrial —(10%) or ventricular —(less common) 
• Heart murmur 
• Cardiomyopathy 



Developmental problems 
  

  
• Clumsiness 
• Poor coordination 
• Motor delay 
• Learning disabilities 
• Speech and language delays 



Gastrointestinal problems 
 

• Failure to thrive as an infant 
• Decreased appetite 
• Digestive problems 
• Frequent or forceful vomiting 
• Swallowing difficulties 



Mouth and speech 

• Deeply grooved philtrum (top lip line) —(over 90%) 
• Micrognathia (undersized lower jaw) 
• High Arched palate 
• Dental problems 
• Articulation Difficulties 
• Poor tongue control 



Geneeskundig onderzoek bij ‘voedingsproblemen’ (1) 

 

• Onderzoek door specialist (kinderarts-MDL, 
kinderneuroloog, kindercardioloog, KNO-arts, 
kinderchirurg, thoraxchirurg, revalidatiearts of 
specialist verstandelijk gehandicapten (AVG ) 

• Deskundigheid is voorwaarde! 
  
 Wet BIG: ‘onbekwaam = onbevoegd’ ! 



Geneeskundig onderzoek (2): functie en anatomie 
mondkeelholte, slokdarm-maag 



Geneeskundig onderzoek (3): hiatus hernia oesophagii 
(HHO) 



Geneeskundig onderzoek (4) 

 
Anamnese, voorgeschiedenis 
   
•  Diagnose en co-morbiditeit 
•  Specifieke kenmerken ziektebeeld of syndroom (i.c. Noonan, 

CFC) in relatie tot de slik en voedingsproblemen  
•  Congenitale anatomische afwijkingen en disfuncties van het 

maagdarmkanaal  
•  Oraal- en overige motorische ontwikkeling en disfuncties 



Geneeskundig onderzoek (5) 

 
Anamnese, voorgeschiedenis (vervolg) 
 
•  Bevindingen van voorgaand medisch onderzoek naar de 

anatomie en functie van de mond, het slikken en functie 
maagdarmkanaal 

•  Frequentie en ernst van intercurrente (= tussentijds optredende) 
ziektes en infecties 

•  Ziekenhuisopname(n) met operatieve ingrepen 

•  Medicamenteuze behandeling (prokinetica, zuurremming)  
 



Geneeskundig onderzoek (6) 

  
 Huidige lichamelijke conditie en functioneren in relatie tot 
voedselinname, inclusief het slikken: 

 
•  Klachten en verschijnselen geassocieerd met de inname van 

voedsel zoals: verslikken, benauwdheid, kokhalzen, spugen, 
huilen en pijnklachten  

•  Recidiverende luchtweginfecties, antibioticabehoefte 

•  Ontlasting: frequentie, regelmaat, consistentie, kleur en geur, 
gebruik van laxantia  



Geneeskundig onderzoek (7) 

 Huidige lichamelijke conditie en functioneren in relatie tot het 
voedselinname (vervolg): 

 
•  Groeicurve: lengte, gewicht, schedelomtrek  
•  Activiteitsniveau en de inspanning die het verrichten van 

activiteiten kost •  Lichamelijk onderzoek: voedingstoestand, KNO-gebied, buik, 
neurologisch inclusief hersenzenuwen e.a.  •  Laboratoriumonderzoek: opsporen van infecties, ontstekingen, 
tekorten en gestoorde stofwisseling  •  Röntgenonderzoek: X-thorax, X-neusbijholten, X-slikvideo, X-
oesofagus-maag-darm, X-BOZ 

•  Functieonderzoek en endoscopisch onderzoek van oesofagus-
maag-duodenum 



Specifiek onderzoek naar functie en anatomie van 
mondkeelholte en maagdarmkanaal (1) 

• X-slikvideo*: orale verwerking van vloeistof en 
voedsel met hiervoor geschikt contrastmiddel, als 
onderdeel van pre-logopedisch onderzoek 

• X-oesofagus, maag en twaalfvingerige darm (‘X-
slikfoto’)*: oordeel van anatomie en de functie van 
slokdarm, maag en darm m.b.v. contrastvloeistof 



Specifiek onderzoek (2): X-slikvideo 

•  Stase halverwege oesofagus 

•  Tekenen van aspiratie 

•  (Er blijkt geen gefixeerde 
vernauwing te zijn: alleen te 
zien bij dynamische 
beeldvorming) 



Specifiek onderzoek (3): X-slokdarm-maag-duodenum 

  
 Voorbeeld van een  
 chirurgisch gecorrigeerde 
oesofagusatresie: 

 
•  Stase halverwege oesofagus 

•  Géén gefixeerde vernauwing 
 (te zien bij bewegende beelden) 

 
•  Distaal weer stase en 

vervolgens afloop van contrast 
naar maag 



Specifiek onderzoek (4): X-slokdarm-maag-duodenum 

  
 Wat ziet U: 

 
•  R.I.P. op 1/3 

•  Gefixeerde vernauwing 
 (bij bewegende beelden) 

 
•  Distaal 2/3 vlotte afloop van 

contrast naar maag 



Specifiek onderzoek naar functie en anatomie van 
mondkeelholte en maagdarmkanaal (5) 

•  Scopie keelholte tijdens slikken (FEES) 

•  24 uurs pH-meting van de oesofagus* 

•  Manometrie van de oesofagus* 

•  Scintigrafie van de maag (consistentie voeding: vloeibaar of 
vast) 

•  Oesofago-gastro-duodenoscopie* 



Specifiek onderzoek (6): 24 uurs pH- meting van de 
oesofagus voor aantonen van zure reflux 



Specifiek onderzoek (7): 24-uurs pH meting van de 
oesofagus 
(n.b. : spoort alleen zure pathologische reflux op!)  



Specifiek onderzoek (8): manometrie van de oesofagus 
 



Specifiek onderzoek (9):  
oesofagoscopie 

 
•  Oesofagoscopie: 

 oesofagitis graad II-III 
 

  
 
•  Vergelijk: normale 

oesofagusmaag-overgang 



Specifiek onderzoek (10):  
oesofagoscopie 

•  Stenose op 20 cm van de 
tandenrij 

•  Hiatus hernia oesophagii 
 

  
 



 
 
Chirurgische behandeling van therapieresistente reflux bij 
hiatus hernia oesophagii (HHO) en sfincterinsufficientie (1) 
 
 



 
 
Chirurgische behandeling van therapieresistente reflux bij 
hiatus hernia oesophagii (HHO) en sfincterinsufficientie (2)  
 
Fundoplicatie volgens Nissen het meest uitgevoerd 
Thans voorkeur voor laparoscopische ipv laparotomische fundoplicatie  
Naast positieve ook negatieve effecten van fundoplicatie! 



Gastrostomie: indicatie en realisatie 
 

•  Indicatie : indien voeding via nasogastrische sonde ongewenst is 

•  Realisatie:  
ü  Percutaan endoscopisch (PEG) 

ü  Chirurgisch: a. laparotomisch 
        b. laparoscopisch 
 
Elke methode heeft zijn voor- en nadelen!  



Gastrostomie: ‘Mickey button’ de ‘replacement 
gastrostomy device 



Samenvatting aspecten geneeskundig onderzoek (1) 

•  Checken anatomie en functie mond en mondholte, KNO-gebied, 
maagdarmkanaal in relatie tot CZS (o.a. hersenzenuwen) 

•  Optimalisering medicamenteuze behandeling: behandeling 
luchtweginfecties, gastro-oesofageale reflux, versterking andere 
orgaanfuncties bijv. long- en hartfunctie, afweer 

•  Optimalisering functie mond-keelgebied inclusief slikken  

•  Optimalisering functie van oesofagus en maag 



Samenvatting aspecten geneeskundig onderzoek (2) 

  
 Is er een indicatie voor chirurgische behandeling? 
 Voorbeelden: 

 
•  Mond-Kaakchirurgie: mond en palatum 
•  KNO-chirurgie: adenotomie, tonsillectomie, speelselklieren 
•  Gastro-enterologie: oprekken oesofagusstenose, gastrostomie  
•  Kinderchirurgie: fundoplicatie, gastrostomie 
•  Thoraxchirurgie: cardiochirurgie  
•  Neurochirurgie: drainage hydrocefalus 



Checklist van het geneeskundig onderzoek bij drink- en 
eetproblemen: 
 

• Welke behandeling werd tot dusver geadviseerd en uitgevoerd? 
•  Hoe is de evolutie van de problemen/afwijkingen? 
•  Is de verrichte diagnostiek nog actueel? 
•  Zijn de geneeskundige en chirurgische mogelijkheden optimaal 

benut? •  Zijn de pre-logopedische, diëtaire, fysio/ergotherapeutische en 
verpleegkundige mogelijkheden optimaal benut? •  Is er een indicatie voor gedragstherapeutische behandeling 
naast ondersteuning? 

 
⇨ Interdisciplinaire formulering van een stappenplan 

voor diagnostiek en behandeling 



 
 
 
 
 
Conclusie  
 
De sleutel tot de oplossing van een drink- en 
eetprobleem, óók bij een kind met een syndroom, 
is:  
 
 
Goede diagnostiek  
 
 
Goede besluitvorming 
 
 
Interdisciplinaire benadering  



 
 
 
 
 
Mijn dank voor uw participatie, heeft u nog vragen? 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   


