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Instructies: Noteer voor elke stelling een X in het vakje onder het antwoord dat het meest van toepassing was in de afgelopen 

week. Kies slechts ÉÉN antwoord - als de toestand tussen twee waarden ligt, dient u de hogere waarde te kiezen. 

 

Speekselverlies 

Nooit 

(1) 

Zelden 

(2) 

Soms 

(3) 

Vaak 

(4) 

Bijna altijd 

(5) 

1. Ik maak me zorgen over 
overmatige speekselvorming 

2. Ik neem geneesmiddelen om het 

speekselverlies onder controle te 

houden 

3. Door het speeksel moet ik kokhalzen 
of lijk ik te stikken 

4. Door het speekselverlies voel ik me 

gefrustreerd of beschaamd 

5. Bij het wakker worden zie ik speeksel 

op mijn hoofdkussen 

6. Mijn mond moet worden gedept 

om speekselverlies te voorkomen 

7. Mijn speekselverlies is niet 
onder controle te houden 

 

Spraak: Indien u helemaal niet kunt spreken, kruis dan dit vakje aan   en ga verder op de volgende bladzijde bij Slikken 
 

 

Spraak 

 

Nooit 

(1) 

Zelden 

(2) 

Soms 

(3) 

Vaak 

(4) 

Bijna altijd 

(5) 

 

1. Mijn spraak is moeilijk te verstaan 

2. Ik herhaal mezelf om verstaan te worden 

3. Mensen die mij verstaan vertellen 

andere mensen wat ik zei 

4. Ik schrijf dingen op om te 

communiceren of ik gebruik 

hulpmiddelen zoals een computer 

5. Ik praat minder omdat het veel 

inspanning kost om te spreken 

6. Mijn spraak is langzamer dan normaal 

7. Het is voor mensen moeilijk om mij 
te verstaan 
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Slikken 

Nooit 

(1) 

Zelden 

(2) 

Soms 

(3) 

Vaak 

(4) 

Bijna altijd 

(5) 

1. Slikken is een probleem 

2. Ik kan makkelijker kauwen en 

doorslikken als mijn eten in stukjes is 

gesneden 

3. Ik ben overgeschakeld op zachte 

voeding om mijn eten goed te kunnen 

doorslikken 

4. Na het doorslikken moet ik kokhalzen 
of lijk ik te stikken 

5. Eten duurt langer 

6. Mijn gewicht neemt af omdat ik niet 

normaal kan eten 

7. Voedsel komt vast te zitten in mijn keel 

 

Domeinscore Speekselverlies (range 7-35): 

Domeinscore Spraak (range 7-35, 42 niet in staat om te spreken): 

Domeinscore Slikken (range 7-35): 

Totaal Score (range 21-112): 

 

 

 


