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Met de Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES)

onderzoeken we waarom u moeilijk slikt of zich vaak verslikt. De KNOarts en de logopedist voeren het onderzoek uit. De KNO-arts brengt een
slangetje met een lichtbron en camera(scoop), door de neus naar de
keelholte. Via de keel bekijken we de stembanden en het strottenhoofd
van bovenaf, vóór en na het slikken.

Voorbereiding




Heeft u slikproblemen bij specifiek voedsel? Wilt u dit dan meenemen?
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
Meld vóór het onderzoek aan de doktersassistente als u:
- allergisch of overgevoelig bent voor eiwitten
- bekend bent met neusbloedingen
- bekend bent met hartproblemen
- bekend bent met nierproblemen

Het onderzoek





U meldt zich bij de balie.
De logopedist stelt u een aantal vragen over uw slikklachten en doet een kort
logopedisch onderzoek.
De KNO arts brengt de scoop via de neus naar binnen.
De logopedist biedt u vervolgens een beetje blauw gekleurd water aan. Hierdoor is goed
zichtbaar waar het water naartoe gaat.





Hierna biedt de logopedist u magere yoghurt aan in verschillende hoeveelheden.
Daarna krijgt u wat brood of het door u meegenomen eten.
De logopedist kijkt hoe het slikken verloopt.

Na het onderzoek bespreken de KNO-arts en de logopedist de bevindingen met u.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Weer thuis
De blauwe vloeistof wordt niet door het lichaam afgebroken. De dag na het onderzoek kan
hierdoor uw urine of ontlasting groen kleuren. Dit is normaal en u hoeft hier geen actie op te
ondernemen.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie Oost
T
020 599 30 40 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
kno@olvg.nl
P4
polikliniek behandelkamers Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West
T
020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 22B
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West
T
020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
kno@olvg.nl
Route 12

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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