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Aanbevelingen

Suggesties als u last hebt om te 
slikken:
•  Eet vaak kleine maaltijden (bv. om de 

twee uur) in plaats van drie grote maal-
tijden.

•  Gebruik veel melkproducten, bv. pap, pud-
ding, yoghurt, milkshakes, enz.

•  Ga na op welke temperatuur u de maal-
tijden het best verdraagt. Hete drankjes 
of gerechten worden vaak minder goed 
verdragen dan gerechten op kamertem-
peratuur. Koude gerechten zoals ijs zijn 
heel aangenaam. 

•  Een scheutje room door vruchtensap 
roeren werkt verzachtend.

•  Spoel regelmatig (acht keer per dag) uw 
mond met water of kamillethee. Het is 
erg belangrijk dat uw slijmvliezen altijd 
vochtig blijven. Vermijd het gebruik van 
mondwater om uw mond te spoelen, want 
daardoor droogt uw mond nog meer uit.

Bij bestraling van het hoofd, de hals of 
het bovenste deel van de borstkas kan het 
slikken pijnlijk zijn. Dat komt doordat een 
deel van de keelholte of de slokdarm mee 
bestraald wordt.

Duur

Last om te slikken begint meestal rond de 
derde week van de bestraling en neemt 
geleidelijk toe. De pijn vermindert al enke-
le dagen na de behandeling. Na twee tot 
vier weken is de pijn volledig verdwenen. 

Last om te slikken
na radiotherapie
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Voeding die u beter kunt vermijden:
•  Hard en droog eten zoals noten, beschui-

ten, chips, onrijp fruit en rauwe groenten.
•  Scherpe kruiden zoals peper, curry, mos-

terd, paprika.
•  Fruit (sinaasappel, kiwi, pompelmoes) en 

vruchtensappen (sinaasappelsap, pom-
pelmoessap) kunnen te veel prikkelen. 

•  Koolzuurhoudende dranken (bv. spuit-
water) en alcohol.

Raadpleeg uw dokter of 
verpleegkundige

•  Als u plots meer last krijgt bij het slikken.
•  Als bij het slikken een branderig gevoel 

ontstaat.

Raadpleeg uw diëtist in geval van moei-
lijkheden met de voeding.
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