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Door de afnemende werk ing van de spieren in het  hoofd-halsgebied kan er bij  
mensen m et  (bulbaire)  ALS een mom ent  komen waarbij  eten en dr inken op de 
gebruikelij ke m anier niet  m eer vanzelfsprekend zij n.  De problemen met  slikken 
en/ of kauwen kunnen toenemen in de loop van het  ziekteproces. 
De 
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 kan u t ips geven om  het  kauwen en slikken zo veilig m ogelij k 

(m et  m inder kans op verslikken)  te laten ver lopen. 
De 
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geeft  u t ips en adviezen over hoe u uw m aalt ijden kunt  aanpassen 

zodat  u volwaardige voeding tot  u kunt  blij ven nemen. Aanpassingen zij n 
vooral m ogelij k in de sam enstelling en de bereidingswij ze van het  voedsel. 
Bij  beginnende kauw-  of slikklachten kunt  u zachte voeding gebruiken. De 
kauwspieren blij ven daarbij  zolang mogelijk  geact iveerd. Wanneer het  kauwen 
moeizamer gaat , kan het  nodig zij n dat  uw voeding fijngem aakt  m oet  worden. 
Het  kan dan beter zijn over te stappen op gem alen voeding. Later kunt  u 
aangewezen raken op vloeibare voeding. 
Op dit  blad vindt  u prakt ische t ips over zachte, gemalen en vloeibare voeding. 
 %'&)(+*),.-0/�1!-)243�5)6

7)89����"�	:�����;�<� =>"����

• Eet  brood zonder korst ;  
• gebruik royaal boter of m argarine;  
• beleg met  smeerbaar beleg zoals jam , honing, pasta, st roop, sm eerkaas, 

sm eerworst , paté, leverkaas, salades, roerei, omelet ,  sandwichspread;  
• vervang brood eventueel door pap (bij  voorkeur pap m et  granen) , 

fruitontbij t ,  dr inkontbij t .  
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• Neem  bij  voorkeur een gebonden soep of gevulde soep. Deze leveren m eer  
voedingsstoffen dan heldere soep. Als vulling kunt  u soepballet j es, vis en 
goed gaar gekookte, fijngesneden groenten gebruiken;  

• kies zachte v leessoorten zoals gehakt ,  worst , f ij ngesneden varkens-  en 
kippenvlees;  

• verwerk vlees fijngesneden in ragout  of stoofschotel;  
• gebruik veel jus;  
• verm ijd hard bakken of fr ituren;  
• vervang vlees door vis, ei of kaas;  
• kook of stoom  de groenten goed gaar en prak ze eventueel fijn;  
• eet  zacht  gekookte aardappelen of aardappelpuree;  
• var ieer m et  stamppotgerechten;  
• eet  goed gaar gekookte r ij st , m acaroni;  
• neem zacht  fruit  zonder schil,  eventueel fijngemaakt  of gem ixt  met  

staafm ixer/ blender.  
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zie hierboven bij  Zachte voeding 
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• Voor het  malen van voeding kunt  u een staafm ixer, blender of 
keukenm achine gebruiken. 
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• Kies voor vleessoorten die goed te m alen zij n zoals gehakt , tartaar, kip of 

varkensvlees. Zorg dat  het  vlees goed gaar is en maak het  dan f ij n. Voeg 
bij  het  malen veel jus, bouillon of groentenat  toe omdat  het  anders te 
droog wordt . I n plaats van vlees kunt  u vis, ei (omelet , roerei) ,  tahoe of 
kaas (kaasragout  of geraspte kaas door de groenten)  gebruiken. 
Peulvruchten kunnen vlees vervangen. U kunt  hiervan bijvoorbeeld een 
gladde m aalt ij dsoep bereiden. I n combinat ie m et  pannenkoeken of brood 
zonder korst  is dit  een volwaardige vervanging. 

• U kunt  gebruik m aken van verse groenten, diepvr iesgroenten of groent en 
uit  blik of pot . Kies groenten die u goed fijn kunt  m aken zoals andijvie, 
bloemkool, broccoli,  biet jes, doperwten, spinazie, spruit jes, w it lof,  
wortelt jes. Kook de groenten vóór het  malen goed gaar. 

• Kook aardappelen goed gaar en prak ze m et  een vork tot  kruim  of maak er 
puree van. Samen met  de groenten kunt  u er een stam ppot  van maken. 

• Gebruik r ij st , macaroni, spaghet t i of m ie met  veel saus. 
• Fruit  kunt  u uitpersen, fijnmaken door een zeef of er met  blender fruitm oes 

van m aken. 
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Vervang brood door pap (bijvoorbeeld haverm out ,  Br inta, Bambix, gr iesmeel) , 
dr inkontbij t ,  fruitontbij t ,  v la, kwark of yoghurt  met  of zonder vruchten. 
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Zelf bereide m ixvoeding:  kook aardappelen en groenten goed gaar.  Kook of 
bak het  vlees zacht  en snij d het  in kleine stukjes. Doe het  vlees in een 
mengbeker, voeg 100 m l bouillon toe en pureer het  mengsel m et  een 
staafm ixer of keukenmachine. Voeg aan het  gepureerde v lees de zacht  
gekookte groenten en aardappelen toe. Pureer alles opnieuw. Voeg een klont je 
(dieet )margarine of boter  toe en verdun eventueel met  bouillon tot  geschikte 
dik te. Op smaak brengen met  kruiden, specerij en en zout .  
I n plaats van deze m aalt ijd kunt  u ook een m aalt ij dsoep m aken die u goed 
pureert . 
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Baby-  en k leutermaalt ijden kunnen een geschikte alternat ieven zij n. U kunt  
deze sm akelij ker maken door toevoeging van zout , kruiden, een klont je boter 
of een scheut je room. 
Maalt ij dsoep uit  blik of diepvr ies zijn ook geschikt . Pureer deze m et  behulp van 
mengbeker of staafm ixer. 
Er zijn kant -en-klare m ixvoedingen te koop. Vraag uw diët ist  meer informat ie.  
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Gebruik dagelij ks m inim aal twee glazen vruchtensap of vruchtenmoes, bij  
voorkeur (vers geperst )  vruchtensap met  vruchtvlees omdat  dit  veel vezels 
bevat .  Vers fruit  kan in een blender of staafm ixer tot  een gladde vruchtenm oes 
gemaakt  worden. 
 
Voor recepten zie www.dysphagiaonline.com . Na aanm elding bij  de site kunt  u 
de link met  ‘Recepten voor personen met  slikstoornissen’ vinden in de linker 
kolom. 
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-  A. Masselink en M.Welr ing-Teunissen, Moeilij k slikken m aar smakelij k  eten. 
Aan te vragen via moeilij kslikken@sensire.nl of telefoonnummer 0314 35 62 00 
-  Th. Spier ings, Als eten even m oeilij k is,  I SBN 978-90-8724-040-0 
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