
Onderzoekingen omtrent het slikken. 

In no. 44, 45, 46 en ^; van de Deutsche Medicinische 
Wochenschrift maken M. Mendelsohn en H Gutzmann 
hun onderzoekingen omtrent het slikken in de verschil-
lende houdingen des lichaams openbaar. 

Patiënten bij wie, na een groote operatie aan de bo-
venkaak of de orbita, de) oppervlakte van het velum pala-
tinum zichtbaar werd, stelden de onderzoekers in de gele-
genheid de bewegingen van het velum bij het slikken niet 
alléén te zien, maar ook op een kymographion te registree-
ren, alsmede te photografeeren. Voorts maakten de onder-
zoekers gebruik van de X-stralen, om de physiologische 
bewegingen bij de slikbeweging waar te nemen ; pralinés 
gevuld m et'-2 gram Bismutum subnitricum, die op het 
Röntgenscherm eene diepzwartè schaduw afgeven, kon-
den op den weg van de monoholte naar den maag op het 
scherm gevolgd worden. De kracht waarmede het velum 
palatinum bij het slikken de afsluiting tusschen pharynx en 
neusholte bewerkt, werd met een manometer, die aan de 
met gecomprimeerde lucht gevulde neushojlte verbonden 
was, gemeten. Om vast te stellen met welke gedeelten van 
het slijmvlies van tong, palatum en pharynx de bolus bij 
het slikken in aanraking komt, werden oplossingen van 
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methyleenblauw geslikt, die de geraakte deelen sterk 
kleuren. 

In de eerste plaats bleek uit het onderzoek, dat de hou-
ding van het lichaam geen 'verandering brengt in de bewe- 
gingen van de slikactie. Of men er hij staat of ligt 
of zelfs het hoofd naar beneden laat hangen, steeds zijn 
de bewegingen van tong, velum, pharynx en epiglottis 
dezelfden. Of vaste of vloeibare stoffen ingeslikt worden, 
maakt evenmin een verschil. 

Het slikken heeft aldus plaats : De tong schuift den op 
het midden van haar rug liggenden bolus naar achteren, 
door eerst met haar punt en haar zijden, en vervolgens van 
voren naar achteren met haar rug tegen het harde en zachte 
gehemelte aan te drukken. Het zachte gehemelte wordt 
hierbij naar boven en naar achteren getrokken om de ver- 
binding van pharynx en neusholten af te sluiten ; zulks 
geschiedt met vrije sterke macht, beantwoordende aan een 
dr,ikking van gemiddeld 4-5 c.M. kwik. Hierbij komt de 
achterwand van den pharynx het velum tegemoet. Heeft 
de bolus de arcus palatini bereikt, dan volgt een hevige 
contractie van de arcusspieren, en terwijl de epiglottis zich 
omlegt en het osticum laryngis bedekt, wordt de bolus met 
groote snelheid („blitzartig”) in den oesophagus gezonden, 
en hier door onwillekeurige peristaltische bewegingen naai: 
de maag gebracht. 

De spijzen blijven bij het normale slikken in de mid-
dellijn, de zijdelingsche gedeelten van velum palatinum 
en pharynx worden er niet uoor geraakt. De vloeistoffen 
die men liet slikken lieten de sterkste tint achter in het 
midden van den rug der tong, in het midden van het pala-
tum en op de uvula ; de achterste arcus palatinus was wat 
minder gekleurd ; in den pharynx was de verkleuring ook 
minder intensief, wegens het snelle passeeren van de 
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spijzen, doch ook hier was zij precies in het midden. Eerst 
bij den ingang van den oesophagus werd de verkleuring 
weer sterker, hier passeert de bolus weer langzamer. 

De scherpte van het testgevoel blijkt in het midden van 
het palatum en van den pharynx veel sterker te zijn dan in 
de zijdelingsche deelen, hetgeen voor het juiste dirigeeren 
van den bolus van groote béteekenis is. Met de prikkel-
baarheid voor worgen is het juist anders om, deze reflex. 

wordt het sterkst verwekt door aanraking van de zijde-
lingsche gedeelten van den oralen pharynx van af de ach-
terste arcus palatini, terwijl in de middellijn velum en pha-
rynx er maar weinig op reageeren. 

De juiste' kennis, van de physiologische slikbeweging is 
van belang om, vooral bij ziekenverpleging, het verslikken 
te voorkomen, met zijn kwade gevolgen Dezen zijn niet te 
onderschatten. Niet alleén kan door verstikking onmid-
dellijk de dood volgen, maar ook de aspiratie van spijzen 
kan putride bronchitis of pneunomie tengevolge hebben ; 
de sterke verhooging van de bloeddrukking bij het uit-
hoesten kan hoofdpijn, aploplexie, haemoptoë verwekken 
bij daartoe gedisponeerde personen. Het habitueele ver- 
slikken doet den patiënt opzien tegen het innemen van 
voedsel en geneesmiddelen. 

De anatomische gebreken van velum of larynx die het 
het verslikken kunnen disponeeren, blijven hier buiten 
beschouwing. 

In de eerste plaats kan het verslikken plaats hebben als 
er tijdens het slikken een inspiratiebeweging_ gemaakt 
wordt, en wel voornamelijk als kruimelige, poede'rachtige 
of vloeibare stoffen geslikt worden, terwijl een vaste co-
haerente bolus Hint zoo licht van zijn weg afdwaalt. Ter- 
wijl deze inspiratiebeweging primair kan ontstaan dodr 
onoplettendheid of door dyspnoë tijdens het slikken, is zij 
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toch in de meeste gevallen een secundair verschijnsel, en 
wel het gevolg van een worg- of hoestprikkel, als de spij-
zen van.  den centralen weg afwijken en met de zijdelingsche 
gedeelten van de arcus palatini en den pharynx in aanra-
king komen. Dit heeft voornamelijk plaats als de slikkende 
persoon met het bovenlichaam een schuine houding heeft ; 
maar ook 'in liggende positie is er gevaar dat de spijzen 
zijdelings afdwalen, reflexen opwekken en zoo tot verslik-
ken aanleiding geven. 

Om het verslikken te voorkomen, geve men in de eerste 
plaats geen kruimelige of poederachtige spijzen of medi-
camenten. Men late den patient langzaam eten, niet spre-
ken of lachen, tijdens het kauwen en slikken, men late bij 
het slikken diep inspireeren ; de positie van het boven-
lichaam zij een verticale, waar dit niet mogelijk is zij ten 
minste het hoofd naar voren genegen. 

De eventueele gevolgtrekkingen uit dit onderzoek voor 
de tandheelkunde moge de lezer zelf maken. 

C. W. 


