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Voorstellen 

Moderator:  Yvonne Brookman NVLF

Panel: Hanneke Kalf Radboudumc, Nijmegen

Caroline Bruggeman Nieuw Unicum, Zandvoort

Janet Krooshof Medisch Centrum Leeuwarden

Leonore Meilof Isala, Zwolle 

Mirjam Vonk Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Marissa van der Post Alrijne, Leiderdorp

Ellen ’t Hooft Daan Theeuwes Centrum, Woerden

Chatmoderatoren: Mirjam Vonk

Marissa van der Post
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Programma 

Introductie

Volumenormen en 
kwalificatieniveaus

Verslaglegging 

Vervolg 
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(pauze)

FEES door logopedisten?
Zo’n 20 jaar geleden, de eerste cursus in Nederland  
o.l.v. Susan Langmore.

https://www.langmorefees.comPagina 5
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FEES: Fiberoptische/flexibele 

endoscopische evaluatie van het slikken

6
Video ©Radboudumchttps://www.langmorefees.com
2022

Instrumentele beeldvorming

7

FEES:
• geen straling, dus 

kan zo vaak, zo lang 
als nodig

• kan ook bedside 
• kan met elke voeding
• kan ook worden 

ingezet als 
biofeedback

• kan ook door 
logopedist 
zelfstandig

Jeri Logemann (1942-2014)

Radiologisch en endoscopisch: complementair

Video ©Radboudumc

2022
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FEES veilig?
Invasief: inbrengen van de scoop kan vervelend of zelfs even pijnlijk zijn. 

2402 patiënten uit 23 Duitse ziekenhuizen1

Complicaties:
• 2% lichte complicaties: bloedneus (1,37%), verminderde alertheid (0,29%), 

bradycardie (0,25%) en laryngospasme (0,08%). 
• verdwenen binnen enkele minuten en zonder interventies (Dziewas et al., 2019).

Klinische winst:
• > 50% verandering in de voedingsstrategie, o.a. uitbreiding van orale intake.

8

1. Dziewas, R., Brinke, M. auf dem, Birkmann, U. et al. (2019). Safety and clinical impact of FEES – results of the FEES-registry. Neurological

Research and Practice, 1:16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7650078/
2022

In Nederland is FEES een voorbehouden 

handeling

Pagina 9 Figuur: Irma Adbegovic

• NVLF, Voorbehouden 
handelingen en de wet 
BIG. 2011.

• rijksoverheid.nl/onder
werpen/voorbehoude
n-handelingen/regels-
rondom-
voorbehouden-
handelingen

2022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7650078/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/regels-rondom-voorbehouden-handelingen
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Logopedist en FEES

Pagina 11

Landelijk afspreken in 
consensusdocument:

Beschrijven (H.3) 

Beschrijven (H.3)

Kwalificaties & volumenormen 
bedenken en voorstellen (H.4)

Beschrijven (H. 3) 

2022
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Doelen van consensusdocument

1. Aanmoediging van logopedisten om zich te bekwamen in zelfstandig gebruik FEES.
2. Borging dat logopedisten die FEES gebruiken bekwaam zijn.
3. Veiligheid van patiënt en patiëntgegevens gewaarborgd.

Hoe?
Werkgroep met de opdracht voor consensusdocument:
• Beschrijven van eisen aan goed gebruiken van FEES op basis van wet- en 

regelgeving en eigen ervaringen.
• Voorstellen van bekwaamheidsniveaus met volumenormen.

NB: bij volwassenen in een intramurale setting. 

Pagina 12 2022

Waarom volumenormen?

Voorwaarde: indien aantoonbaar bekwaam.
• Alleen met voldoende scholing en ervaring 

word en blijf je bekwaam.

Wat is voldoende?
A. Vergelijkbaar met eisen in buitenland
B. Consensus-based: klinisch realistisch

Pagina 13 2022
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Geschiedenis 

2017: start huidige werkgroep
Voor beschrijven eisen aan uitvoeren FEES, kwalificaties en volumenormen:
• Wet- en regelgeving en documenten uit VK, Duitsland en VS (bijlage 4)
• Inbreng 2 kno-artsen namens NVKNO
2019: 
• concept naar NVKNO: eisen nog zorgvuldiger beschrijven
• landelijke discussieavond met logopedisten
2020-2021:
• 1e pilot en vragenlijst (Marissa van der Post): wat doen logopedisten in Nederland?
2022:
• document aangepast en vastgesteld door verenigingsbestuur
• 2e pilot en vragenlijst (Ellen ‘t Hooft)

Pagina 14 2022

Kwalificatieniveaus 

Pagina 15

Basiskwalificatie
• Aan alle eisen en volumenormen voldaan? Bevoegd om 

zelfstandig FEES te doen.
• Hoe bevoegd blijven? Jaarlijkse volumenorm blijven halen.

Wanneer mag je er mee starten?

Startkwalificatie
Ervaring met slikstoornissen en FEES-cursus

Uitgebreide kwalificatie
Supervisor

2022
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Totstandkoming volumenormen 

17

Vergelijken

- Literatuurstudie

- Ophalen bij 
buitenlandse 
collega’s 

Eerste 
voorstel

Consensus-
document FEES 
augustus 2020

Pilot

- Enquête waarin 
haalbaarheid werd 
uitgevraagd

- Ervaringen 
werkgroep en 
collega’s 

• Overeenkomsten en verschillen in 
scholingseisen;

• Gehanteerde volumenormen;
• Eisen bij het uitvoeren van FEES.

Kwalificatieniveaus

18

Startkwalificatie

Ingangseisen:

1. Twee jaar zelfstandige werkervaring met diagnosticeren en behandelen van 
dysfagiepatiënten.

2. Ten minste drie dagen post-hbo scholing over orofaryngeale dysfagie gevolgd in de 
afgelopen vijf jaar.

3. Jaarlijks ten minste 20 dysfagiepatiënten zien, waarvan 10 met indicatie voor een FEES.

Let op! In het oude document was dit 20 dysfagiepatiënten met indicatie voor een FEES.
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Hoe haalt de logopedist de startkwalificatie?

19

Door het volgen van een FEES hands-on cursus, zodat waarna voldaan wordt aan de volgende competenties:

De logopedist:

- is op de hoogte van hygiëneprotocollen.

- kan beschrijven hoe een FEES moet worden uitgevoerd en hoe dit is geprotocolleerd in de instelling.

- kan beschrijven en demonstreren hoe het scopiëren wordt uitgevoerd.

- kan de belangrijkste anatomische landmarks benoemen en kan de belangrijkste afwijkingen herkennen.

- is op de hoogte van beoordelingsschalen om de ernst van penetratie/aspiratie en de mate van residu weer te 

geven.

Bewijslast

1. De logopedist heeft minimaal één keer succesvol een endoscopie op een medecursist uitgevoerd en dit is 

afgetekend  door de supervisor.

2. Certificaat van FEES hands-on cursus.

Basiskwalificatie (1) 

20

Hoe haalt de logopedist de basiskwalificatie FEES?

Protocollen

Uitvoering volgens hygiëne- en uitvoeringprotocol.

1. Scopiëren:

Zelfstandig en succesvol de larynx a vue scopiëren bij volwassen met bekende etiologie van dysfagie.

• 10 keer gezonde volwassen proefpersonen onder supervisie

• 10 keer patiënten onder supervisie binnen 10 maanden

Let op! Aanvulling op oude document: scopieën uitgevoerd als onderdeel van een bij- en nascholing 
tellen mee.
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2. Interpreteren:

Zelfstandig en correct, ten minste achteraf, FEES-beelden interpreteren.

o 20 bestaande FEES beelden (in eerste versie 25) van patiënten met slikproblematiek zelfstandig 
interpreteren met feedback achteraf van supervisor.

Let op! Aanvulling oude document: scopieën uitgevoerd als onderdeel van bij- en nascholing 
tellen mee.
Bij twijfel over anatomische afwijkingen, ontstekingen of andere pathologie, laat de logopedist de 
interpretatie over aan de arts.

3. Rapporteren:

Zelfstandig, met feedback van supervisor achteraf, verslag van de FEES-beelden.

o 20 (was 25) verslagen, interpretatie wordt besproken en afgetekend door supervisor.

Basiskwalificatie (2)

Met deze basiskwalificatie is de logopedist bevoegd om zelfstandig een FEES uit te voeren.

Hoe behoudt de logopedist de basiskwalificatie?

22

• Jaarlijks ten minste 20 keer zelfstandig succesvol larynx a vue scopiëren, waarvan 10 keer bij een 
volwassen patiënt met slikproblematiek.

• Jaarlijks ten minste 20 keer FEES-beelden, waarbij sprake is van slikproblematiek, zelfstandig 
correct interpreteren.

De logopedist neemt de bewijslast op in een portfolio.
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Uitgebreide kwalificatie 

23

Met de uitgebreide kwalificatie is de logopedist bevoegd zelfstandig 
FEES uit te voeren én collega’s in deze techniek te instrueren en superviseren.

Ingangseis
Minimaal twee achtereenvolgende jaren de basiskwalificatie FEES hebben.

Hoe haalt de logopedist de uitgebreide kwalificatie?
Tenminste jaarlijks collega’s trainen in het scopiëren en/of tenminste jaarlijks deelnemen aan 
supervisie/intervisie bijeenkomst. Nadruk ligt op leren scopiëren en interpreteren.

Hoe houdt de logopedist de uitgebreide kwalificatie? 
Door jaarlijks te blijven voldoen aan de eisen van de basiskwalificatie en de uitgebreide 
kwalificatie.

Tips & Valkuilen

24

o Hoeveel patiënten met dysfagie zie je per maand?

o Is er een (KNO-)arts in je instelling?

o Zijn er voldoende scopen aanwezig op je werkplek?

o Budget voor gebruik scopen? Hygiëneprotocol uit te voeren op je werkplek?

o Hoeveel logopedisten gaan een FEES uitvoeren (expertise behouden)?

o Heb je genoeg ruimte in je agenda om collega’s op te leiden én zijn er voldoende gezonde 
proefpersonen/patiënten?
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Aanbevelingen verslaglegging

26

1. Reden van Consult:
2. Observaties (indruk patiënt, beïnvloedende factoren): 
3. Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken:

velofaryngeale afsluiting;
tongbasis-activiteit;
farynxcontractie;
sensibiliteit van hypofarynx en larynx; 
locatie van speeksel (stase, viscositeit);
laryngeale functie.

4. Beoordeling slikactie met consistenties die relevant zijn voor de patiënt: 
- denk hierbij aan dun vloeibaar, dik vloeibaar, vaste voeding en samengestelde 
consistentie;
- leg vast welke producten en/of consistenties zijn aangeboden, zodat je bij 
herhaalonderzoek vergelijking met dezelfde producten en consistenties kunt maken.

Aanbevelingen verslaglegging (2)

27

5. Effecten logopedische strategieën tijdens slikactie:

6. Conclusie:
• de ernst van orofaryngeale dysfagie;
• beoordeling door bijvoorbeeld gebruik te maken van (gevalideerde) (ernst)schalen, zoals-

TOM, FOIS en/of PAS (zie bijlagen 1 t/m 3);
• beschrijving specifieke kenmerken van de stoornis.

7. Advies voor het behandelbeleid:
• Adviezen voor logopedische behandeling gericht op het aanpassen van consistenties 

(gerapporteerd volgens de IDDSI-classificatie), het toepassen van compensaties, het 
geven van specifieke instructies bij sliktraining, de opbouw van sliktraining en 
adviezen/suggesties met betrekking tot vervolgonderzoek.
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Aanbevelingen verslaglegging (wijzigingen)

28

Wijzigingen:

• Toevoeging aandachtspunt: welk soort producten zijn er gebruikt.
• Toevoeging PAS aan beoordelingsschalen, in de bijlage ook in het Nederlands.

Tips & Tricks:
• FEES afname kaart bij het uitvoeren.
• Formulier in elektronisch patiëntendossier (evt. als aanvinklijst + opmerkingen).

Vervolgonderzoek ‘FEES door logopedisten’

30

• 29 tot 37 vragen

• 15 minuten

• Invullen kan tot 1 december 2022

Help jij mee?!

https://www.survio.com/survey/d/S9C/FEESdoorlogopedisten


