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Informatie over het FEES-onderzoek 

 

In overleg met u en uw (huis-)arts is besloten het FEES-onderzoek uit te voeren. 

De term FEES staat voor Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken.  

De flexibele endoscoop is het instrument waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit instrument 

bestaat uit een lange dunne slang met op het uiteinde een lampje en een kleine camera. 

 

1 Flexibele Endoscoop, Optim 

Bij het onderzoek gaat de logopedist met de endoscoop via de neus naar binnen. Wanneer de 

endoscoop ter hoogte van de keelholte is zal gekeken worden naar hoe het slikken verloopt. Hiervoor 

zal u gevraagd worden een aantal keer te slikken (met en zonder eten of drinken). Daarnaast kan er 

gevraagd worden wat klanken te zeggen, of bepaalde opdrachten uit te voeren tijdens het slikken. De 

logopedist zal u hier tijdens het onderzoek in begeleiden.  

De camera in de endoscoop neemt het gehele onderzoek op. Deze opnames worden na het onderzoek 

samen met u bekeken, waarbij uitleg wordt gegeven over hoe het slikken gaat en welke adviezen 

worden gegeven rondom het eten en drinken. Desgewenst kunnen de opnames naar u toegestuurd 

worden, of kunt u de opnames op een usb-stick meenemen. 

Tijdens het onderzoek zijn er altijd 2 logopedisten aanwezig. Een logopedist hanteert de endoscoop, 

de andere logopedist zal u begeleiden tijdens het onderzoek. 

Het onderzoek doet geen pijn, wel kan het inbrengen van de endoscoop via de neus wat vervelend 

zijn. Wanneer de endoscoop eenmaal ter hoogte van de keelholte is, hebben de meeste mensen er 

geen last van. 

Er wordt een uur gepland voor het uitvoeren van een FEES-onderzoek. Binnen dat uur wordt het 

onderzoek uitgevoerd en worden de resultaten met u besproken. Voorafgaand aan het onderzoek 

wordt nogmaals rustig uitgelegd wat er gaat gebeuren. 

 

Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaande informatie, neem dan contact op met de logopedisten 

van BrabantZorg regio Meierijstad middels logopedie.veghel@brabantzorg.eu of 0413-388492. 
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