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Inleiding

In België is 12% van de 70-plussers ondervoed en 
loopt 45% een risico op ondervoeding. Dat blijkt 
uit cijfers van de opsporingscampagne van Nutri-
Action (2013). Ondervoeding bij ouderen heeft 
fysieke en psychologische gevolgen die leiden tot 
een sneller verlies van autonomie en mobiliteit. 
De levenskwaliteit van de ouderen vermindert, 
 waardoor de kosten en zorgvraag stijgen.  1 

Het is dan ook van maatschappelijk belang om een beleid uit te werken dat 

ondervoeding voorkomt. Maar preventie is meer dan alleen het voorkomen. Het 

gaat ook over vroegtijdig opsporen (screenen) en in veel gevallen over vroeginter-

ventie (vroeg behandelen) om erger te vermijden.  2 

Ben je verbonden aan een Vlaams lokaal dienstencentrum (LDC) of werk je er? En 

ligt preventie van ondervoeding je na aan het hart? Neem dan rustig dit draai-

boek door. Het biedt ondersteuning aan organisaties en hulpverleners om een 

nieuw, gepast preventiebeleid in het lokale dienstencentrum te ontwikkelen en 

te integreren. Of om het bestaande voedingsbeleid te verbeteren.

Het 7-stappenplan helpt je om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te werken 

en zoomt in op drie thema’s: maaltijden, maaltijdomkadering en zorgtoeleiding. 

Het beleid en de acties richten zich op de bezoekers van het dienstencentrum, om 

ondervoeding te voorkomen en goed gevoede ouderen hun goede voedingsstatus 

te laten behouden.
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Dit draaiboek is een toepassing van de methodiek voor het uitbouwen van een 

gezondheidsbeleid in zorg- en welzijnsorganisaties. Een gezondheidsbeleid, in-

clusief voedingsbeleid, werkt via verschillende strategieën (‘educatie’, ‘omgevings-

interventies’, ‘afspraken en regels’ en ‘zorg en begeleiding’) op de verschillende 

niveaus van de organisatie (van de bezoeker tot de omgeving buiten de voorzie-

ning). Infosessies over gezonde voeding zijn niet voldoende om de voedingsge-

woonten van je bezoekers te veranderen. Omgekeerd volstaat het niet om alleen 

te zorgen voor een evenwichtig aanbod. Naast educatie is het dus ook nodig om 

aandacht te besteden aan interventies in de voorziening (bijvoorbeeld via het 

aanbod van gezonde maaltijden) en maak je best afspraken en regels. Meer info 

over een gezondheidsbeleid en de schematische voorstelling van de 4 strategieën 

en 4 niveaus, is te vinden op www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn/loka-

le-dienstencentra.

Als lokaal dienstencentrum kan je zelfstandig aan de slag met dit draaiboek. 

Maar je kan ook een beroep doen op een procesbegeleider via het project ‘pro-

cesbegeleiding preventie binnen zorg en welzijn’  . Dit project kadert binnen de 

nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’. 

Ben jij ondervoeding mee een stapje voor?

http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn/lokale-dienstencentra
http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn/lokale-dienstencentra
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ONDERVOEDING

In België is 12% van de 70-plussers ondervoed en 
loopt 45% een risico op ondervoeding. Het is een 
veel voorkomend probleem in alle delen van de ge-
zondheidszorg. In ziekenhuizen en woonzorgcentra 
liggen de cijfers hiervan nog hoger.1

Ouderen lopen een groter risico op ondervoeding dan volwassenen. Zowel 

fysiekverouderen (bv. minder eetlust, een snellere verzadiging, een trager 

verteringsstelsel),gezondheidsproblemen (bv. verminderde eetlust, mond- of 

gebitsproblemen, voedingsproblemen zoals allergieën, interactie met medicatie), 

sociale factoren (bv. financiële toestand, gebrek aan sociaal vangnet) als psychisch 

welbevinden (bv. depressie) spelen hierin een rol. Deze obstakels om voldoende 

en gezond te eten zijn mogelijke oorzaken en risicofactoren voor ondervoeding. 

Ondervoeding wordt gekenmerkt door een tekort aan de nodige voedingsstof-

fen.Ondervoeding kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsklachten 

zoalsversneld verlies van spiermassa (sarcopenie), vertraagde wondgenezing, 

dalingvan weerstand, verminderde spierkracht of een verhoogd risico op compli-

caties bij een operatie. Zo kan ook een persoon met overgewicht toch een risico op 

ondervoeding hebben. Soms is dat het begin van een vicieuze cirkel die moeilijk 

te doorbreken is. Die klachten hebben fysieke en psychologische gevolgen die 

leiden tot een verminderde levenskwaliteit van de ouderen, o.a. door sneller 

autonomieen mobiliteitsverlies. Naast een verminderde levenskwaliteit van de 

ouderen gaat dit gepaard met een toename in de kosten en de zorgzwaarte. 3,4

Dus ook al neemt de energiebehoefte bij de meeste mensen af bij het ouder 

worden, het wordt vaak moeilijker om voldoende te eten en te drinken om aan 

de energiebehoefte te voldoen. Om de strijd met ondervoeding aan te gaan, is 

het noodzakelijk om goede voeding te voorzien voor ouderen, rekening houdend 

met het verouderingsproces en de veranderende leefgewoonten. Het is dan ook 

belangrijk om op frequente basis kleine porties voeding te voorzien die goede 

bronnen zijn van de nodige vitaminen, mineralen, eiwitten en energie (koolhy-

draten en vetten). De maaltijden moeten mooi gepresenteerd worden en lekker 

smaken.Er kan gebruik gemaakt worden van natuurlijk energierijke producten

ONDERVOEDINg 6     

GEWICHTSVERLIES
OF

lage inname
OF

lage bmi
OF

maldigestie /  
malabsorptie

OF

Spierverlies

ziekte / inflamatie
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zoals noten en volle melkproducten. Ook het verrijken van maaltijden is een 

mogelijkheid, zoals het toevoegen van room of olie en boterhammen dubbel be-

leggen. Voeding makkelijk eetbaar maken is ook een goed idee, denk aan zachte 

groenten, puree en smoothies. Meer tips vind je in de maaltijdgids. Op oudere-

leeftijd wordt het afgeraden om restrictieve diëten te blijven volgen, omdat die-

het risico op ondervoeding kunnen vergroten. Een dieet dat rechtstreekse effecten 

heeft op het welzijn zoals aangepaste voeding voor allergieën en intoleranties of 

een diabetesdieet kan wel in een aangepaste vorm.

Wat is ondervoeding?
Het Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) omschrijft ondervoeding 

als een staat waarin er sprake is van minstens een waarneembaar (fenotypisch)

kenmerk in combinatie met minstens een oorzakelijk (etiologisch) criterium. De 

fenotypen zijn gewichtsverlies, lage BMI en spierverlies. De etiologische criteria-

zijn verminderde voedingsinname, malabsorptie, maldigestie, ontstekeing en 

ziekte. De ernst van de ondervoeding wordt bepaald door de ernst van het fenoty-

pe.(5) De definitie van ondervoeding en hoe dit op te sporen is terug te vinden in 

deel 5: Zorgtoeleiding.
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Waarom preventie van ondervoeding?
Preventie van ondervoeding is makkelijker en rendabeler dan het behandelen 

van ondervoeding. Goed gevoede ouderen kunnen langer zelfstandig functio-

neren,hebben minder last van bovengenoemde gezondheidsklachten en lopen 

minder risico op ondervoeding en de bijhorende gezondheidskosten. De focus 

van dit draaiboek ligt op preventie van ondervoeding, de behandeling ervan 

wordt slechts kort aangehaald.

Wil je ondervoeding tegengaan? Bied dan voor alle oudere bezoekers gepaste 

voeding (aangepaste consistentie, voeding verrijken … zie deel 3: Maaltijdgids) 

in een aangepaste omkadering (zie deel 4: Maaltijdomkadering). Goed gevoede 

bezoekers hebben baat bij de algemene richtlijnen rond gezonde voeding voor 

ouderen, met persoonlijke aanpassingen indien nodig (voorkeuren, kauwmoge-

lijkheden).

Vermoed je van een bezoeker dat hij/zij een risico op ondervoeding loopt?  Pas 

detips en extra richtlijnen voor verrijking toe of geef ze mee, in afwachting van 

een individueel opgesteld voedingsplan. Bekijk het hele maaltijdgebeuren en pak 

ook de aspecten van maaltijdomkadering aan. Verwijs de bezoeker door naar de 

huisarts of een diëtist(e) voor een screening en voedingsadvies.
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toelichting gebruik 
 draaiboek

Waarom een voedingsbeleid uitwerken?
Als lokaal dienstencentrum zorg je ervoor dat mensen zo lang mogelijk in goe-

degezondheid zelfstandig kunnen leven. Een uitgewerkt voedingsbeleid helpt 

hierbij.

Voor wie is het voedingsbeleid van 
toepassing?
Het beleid en de acties richten zich op de bezoekers van het dienstencentrum, om 

ondervoeding te voorkomen en goed gevoede ouderen hun goede voedingsstatus 

te laten behouden. De uitvoerders van het beleid zijn de professionele medewer-

kers en de vrijwilligers van het lokale dienstencentrum.

omschrijving draaiboek
Het draaiboek bevat een stappenplan om een kwaliteitsvol preventief ondervoe-

dingsbeleid uit te werken. Dit zijn alle stappen op een rijtje:

Stap 1  Creëer draagvlak

Stap 2  Breng de beginsituatie in kaart

Stap 3  Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Stap 4  Werk acties uit

Stap 5 Voer acties uit

Stap 6  Evalueer en stuur bij

Stap 7  Veranker in het kwaliteitsbeleid

In het draaiboek gebruiken we onderstaande 
markeringen en symbolen.

 Bijlages en verwijzingen 

 Voorbeelden

 Goede praktijkvoorbeelden  
en tips

markeringen  
en symbolen
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Wat zou een draaiboek zonder informatie zijn? We houden het bij drie delen.

 >  De ‘maaltijdgids’ is bedoeld om richtlijnen te geven rond het opstellen 

van menu’s en het bereiden van maaltijden voor ouderen. Hij bevat prak-

tische richtlijnen voor gezonde voeding

 > Het deel ‘maaltijdomkadering’ beschrijft zaken die (on)rechtstreeks 

invloed hebben op het maaltijdgebeuren en de voedingsinname van 

bezoekers. Denk onder andere aan kauw- en slikproblemen, dementie en 

smakelijke presentatie.

 >  Het stuk over ‘zorgtoeleiding’ beschrijft hoe en wanneer je het best door-

verwijst naar professionals in de buurt.

Het draaiboek en de bijbehorende materialen kan je downloaden op:                     

www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn/lokale-dienstencentra

http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn/lokale-dienstencentra
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P.17 Inleiding

P.19 Stap 1: Creëer draagvlak

P.24 stap 2: Breng de  beginsituatie 
in kaart

P.27 stap 3: bepaal prioriteiten en 
doelstellingen

P.30 Stap 4: Werk acties uit

P.33 Stap 5: Voer acties uit

P.36 Stap 6: Evalueer en stuur bij

P.39 Stap 7: Veranker in het 
 kwaliteitsbeleid

P.41 Bijlagen stappenplan

 stappenplan
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Inleiding

Een gezondheidsbeleid uitrollen doe je niet in één-
twee-drie. Het is een intensief proces dat enige tijd 
in beslag neemt. Maar geen nood: dit stappenplan 
biedt de nodige ondersteuning. Stap voor stap 
evolueer je van losse acties naar een samenhan-
gend beleid. Van de situatieschets tot de evaluatie: 
je staat er niet alleen voor!

Het stappenplan is chronologisch opgesteld, maar is zo ontworpen dat je overal 

kan instappen, in om het even welke stap. Zo creëer je een draagvlak in stap 

één, maar gegevens uit stap twee kunnen je ondersteunen om een draagvlak 

te creëren. Deze stappen kunnen dus naast of door elkaar lopen. Ook staat 

bijvoorbeeld de evaluatie van het proces pas vermeld onder stap zes, maar in 

realiteit is dit belangrijk in elke stap. De evaluatie loopt dus als een rode draad 

doorheen het stappenplan. Waar je begint, hangt af van de huidige situatie. Het 

is wél belangrijk dat je alle zeven stappen in het proces meeneemt, zodat je geen 

kostbare informatie mist. Als je een stap hebt voltooid, betekent dat niet dat de 

vorige stappen geen aandacht meer verdienen. Zie het stappenplan vooral als een 

leidraad. De verschillende stappen helpen je op weg. 
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Even alle stappen op een rijtje: 

Stap 1  Creëer draagvlak

Stap 2 Breng de beginsituatie in kaart

Stap 3 Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Stap 4  Werk acties uit

Stap 5  Voer acties uit

Stap 6  Evalueer en stuur bij

Stap 7  Veranker in het kwaliteitsbeleid 

Door deze 7 stappen in een cyclische beweging te doorlopen ontstaat een kwali-

teitsvol preventief gezondheidsbeleid dat gedragen wordt door de onderneming. 

1
creëer 

draagvlak

2
breng de begin
situatie in kaart

3
bepaal prioriteiten  
en doelstellingen

4
werk  

acties uit

5
voer  

acties uit

6
evalueer  

en stuur bij

7
veranker in het  
kwaliteitsbeleid
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Stap 1: Creëer draagvlak

Om een preventiemethodiek rond ondervoeding 
te implementeren binnen het lokale dienstencen-
trum, is het belangrijk om iedereen mee te krijgen 
en draagvlak te creëren. Want met steun krijg je 
zoveel meer gedaan! 

 Overtuig directie en 
 beleidsmedewerkers  

Overtuig medewerkers, centrumleider, administratief personeel en vrijwilligers 

van hoe belangrijk preventie van ondervoeding is. Alleen dan heeft dit echt kans 

op slagen. Informeer ook de lokale gezondheidsambtenaar en seniorenconsulent.

 >  Maak gebruik van cijfers en wetenschappelijke evidentie over de proble-

matiek, over de kosten die uitgespaard kunnen worden door preventie, 

over de effectiviteit van interventies. Gebruik de motiverende PowerPoint 

in bijlage 2.2 met argumenten en cijfergegevens. Licht ook de voordelen 

voor bezoekers − zoals tevredenheid − toe.

 >  Zoek aansluiting bij zaken waar de voorziening al op inzet zoals de  

buurtanalyse en bij overlegmomenten die al plaatsvinden zoals de  

centrumraad of het overleg omtrent de meerjarenplanning.

 >  Ga op zoek naar goede voorbeelden. Wat hebben andere gelijkaardige 

voorzieningen al bereikt? In dit draaiboek worden al enkele goede prak-

tijken vermeld, vul aan met goede voorbeelden van andere gelijkaardige 

voorzieningen.

 >  Benadruk dat werken aan dit voedingsbeleid ter preventie van ondervoe-

ding kan samengaan met de reguliere opdrachten van de voorziening. 

 >  Onderteken een engagementsverklaring die door de volledige organisa-

tie gedragen wordt. Vul het sjabloon ‘Engagementsverklaring’ in bijlage 

2.3 aan met specifieke afspraken van je dienstencentrum en laat de 

centrumleider de engagementsverklaring ondertekenen.

 >  Gebruik het thema om huidige samenwerkingsverbanden te verstevigen of 

nieuwe aan te gaan. Bijvoorbeeld met gezondheidsspecials in de omgeving.



P.19 — stappenplan

P.19 — stappenplan

 Stel een werkgroep samen en 
stel een  coördinator aan 

Stel een themateam (voedingsteam) van enthousiaste en gemotiveerde mede-

werkers (beroepskrachten en vrijwilligers) samen en stel een themacoördinator 

(voedingscoördinator) aan die het proces in goede banen leidt. Om succesvol te 

implementeren heb je een heterogeen team nodig (verschillende functies, taken, 

ervaring in de werking van het LDC) dat deze implementatie ondersteunt. Denk 

goed na over wie er zeker in het team moet zitten, en hoe de rollen en taken ver-

deeld worden. Doorloop samen de volgende stappen van het traject.

 >  Zoek medewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) met verschillende 

functies om te betrekken en de werkgroep mee samen te stellen. Zo zorg 

je ervoor dat het beleid een antwoord biedt op hun (verschillende) noden. 

Maak een onderscheid tussen mensen die alleen in de werkgroep zetelen 

wanneer het relevant is en de vaste leden. Probeer mensen met de nodige 

deskundigheid omtrent (onder)voeding te betrekken.

 >  Enkele voorbeelden van functies om uit te nodigen voor de werkgroep: 

centrumleider, vrijwilligers, seniorenconsulent, gezondheidsambte-naar, 

keukenmedewerker of cateraar. Afhankelijk van het onderwerp de nodige 

zorgverleners in de buurt: diëtist, logopedist, ergotherapeut, zorgkundige, 

verpleegkundige, (huis)arts, kinesitherapeut, psycholoog/maatschappe-

lijk werker.

 >  Zorg ervoor dat alle leden van de werkgroep met dezelfde bril naar de 

doelgroep kijken in functie van het thema ondervoeding. Gebruik hier-

voor de gevormde visie (zie ‘Visie’).

 >  Stel een trekker aan die het proces in goede banen leidt, de voedingscoör-

dinator.

 >  Bepaal een duidelijke taakomschrijving voor de voedingscoördinator en 

de leden van het voedingsteam. In bijlage 2.4: ‘Functieprofielen werk-

groep’ vind je een eerste aanzet voor de taakomschrijvingen die aange-

past kunnen worden aan je eigen dienstencentrum. 

 >  Zorg voor een mandaat van het bestuur voor de werkgroep.

 >  Houd een eerste vergadering met het voedingsteam, de voedingscoördi-

nator en de procesbegeleider (indien je via het project procesbegeleiding 

werkt).

 >  Bekijk of het mogelijk is om enkele afgevaardigde bezoekers te laten 

deelnemen. Zo creëer je mede-eigenaarschap en gaat het onderwerp 

ondervoeding ook bij de bezoekers leven.

Creëer een positieve sfeer tijdens de 
eerste bijeenkomst van de werkgroep. 
Zorg voor een hartelijk en persoonlijk 
ontvangst. Voorzie eventueel een gezond 
hapje en/of drankje zoals een smoothie. 
Bedank alle aanwezigen al voor hun tijd en 
engagement.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips
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 >  Stel een vergaderprotocol op. Zorg ervoor dat de vergaderingen met het 

voedingsteam vlot verlopen. Leg vergaderingen vast voor de komende pe-

riode. Bepaal de data en frequentie van de werkgroepvergaderingen, waar 

ze plaatsvinden en wie de locatie enz. regelt. Bespreek wie de agenda 

opmaakt, wie de verslagen maakt en waar de verslagen worden bewaard. 

Gebruik een gestructureerd sjabloon voor het opstellen van het verga

derverslag en de werkgroepagenda. In bijlage 2.5: ‘Voorbeeld sjabloon 

vergaderverslag’ vind je een eerste aanzet, wat je kan aanpassen voor je 

eigen LDC. Houd er rekening mee dat niet iedereen even vertrouwd is met 

het deelnemen aan vergaderingen.

 >  Als het samenstellen van een werkgroep moeilijk is, zet dan de uitwerking 

van het beleid op de agenda van bestaande overlegmomenten. 

 Visie   

Wat is de visie en het gewenste langetermijnperspectief van het dienstencentrum 

op preventie van ondervoeding? Is dit een gedeelde visie onder de personeelsle-

den? Sluit deze aan bij de visie en missie van het LDC, of staat die op zich? 

Bedenk waar je naartoe wil met het voedingsbeleid en werk een visie uit.

 >  Formuleer een gemeenschappelijke visie op een voedingsbeleid  

(zorgtoeleiding, de maaltijden* zelf en maaltijdomkadering), rekening 

houdend met de visie en missie van het lokaal dienstencentrum en het 

welzijn van de bezoekers.

 >  Beschrijf de visie bondig, duidelijk, toekomstgericht en inspirerend.

 >  Voorkom een lange uitgeschreven tekst die weinig in het oog springt. 

Probeer je visietekst om te zetten in krachtige boodschappen of beelden 

en vat dit samen op een pagina. Maak het aantrekkelijk zodat het de 

aandacht van bezoekers en medewerkers lokt.

De visie kan gaandeweg veranderen en bijgewerkt worden indien nodig.

*Bied je geen warme maaltijden aan? Denk dan aan het aanbod van eten en drin-

ken in de cafetaria of tijdens een activiteit. 

  

Lees het boek ‘Kus de visie wakker’ van 
Hans van der Loo, Jeroen Geelhoed en 
Salem Samhoud. Dit boek beschrijft een 
inspirerende methodiek om een visie 
te ontwikkelen en betrokkenheid te 
realiseren in een organisatie. Het is een 
inspiratiebron met praktijkvoorbeelden en 
relevante literatuur.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

 “We streven naar klantgerichte kwalitatie-
ve zorg, met aandacht voor goed gevoede 
en tevreden bezoekers. We hechten 
belang aan gezonde voeding voor ouderen 
in een aangepast kader.”

Voorbeeld  
visie 
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 Communiceer naar alle  
betrokkenen via bestaande 
communicatiekanalen

Communiceer vanaf de start regelmatig met alle betrokkenen (bezoekers, me-

dewerkers, vrijwilligers, partners …) over de plannen om het voedingsbeleid ter 

preventie van ondervoeding te implementeren en blijf dit consequent doen. Geef 

updates over de voortgang van het project om draagvlak doorheen het hele pro-

ces te behouden, betrokkenheid te verhogen en weerstand te verlagen. Gebruik 

bestaande en/of nieuwe communicatiekanalen zoals een nieuwsbrief, website, 

bestaande overlegmomenten, infosessies, een kick-offmeeting … 

Probeer goed te luisteren naar feedback en gebruik die om je voedingsbeleid te 

verbeteren.

 >  Organiseer een infosessie voor alle medewerkers (incl. vrijwilligers). 

Gebruik de motiverende PowerPoint met argumenten en cijfergegevens 

in bijlage 2.2.

 >  Deel goede praktijken van andere gelijkaardige voorzieningen.

 >  Organiseer een informatiedag of infosessie rond het voedingsbeleid voor 

de bezoekers.

 >  Neem je plannen op in de nieuwsbrief/het huiskrantje van het lokaal 

dienstencentrum en geef gezondheid een plaatsje op de website.

 >  Breng het (onder)voedingsbeleid aan als item op de personeelsvergade-

ring.

 >  Geef een brief mee aan bezoekers waarin je hen informeert over het voe-

dingsbeleid.

 >  Hang affiches rond gezonde voeding en aandacht voor ondervoeding op 

in de gangen en leefruimtes. Kijk op www.gezondleven.be/themas/voe-

ding voor inspiratie en materialen.

 >  Gebruik de aanwezige communicatiekanalen of overlegstructuren. Je kan 

de communicatiemogelijkheden van het LDC in kaart brengen met de 

denkoefening in bijlage 2.6: ‘Oefening communicatiemogelijkheden’.  

 >  Overtuig bezoekers en vrijwilligers 
op een creatieve manier om naar de 
infosessie te komen.

 >  Maak een mooie, persoonlijke uitno-
diging. Benadruk het belang van hun 
inbreng en samenwerking en de meer-
waarde voor de bezoekers. Speel in 
op hun noden of problemen waarmee 
vrijwilligers en bezoekers geconfron-
teerd worden.

 >  Organiseer meerdere infosessies op 
verschillende tijdstippen, bijvoorbeeld 
één in de namiddag en de andere op 
een avond. Zo kiezen vrijwilligers en 
bezoekers zelf welk moment hen het 
beste uitkomt.

 >  Voorzie een gezond hapje en/of drank-
je dat aangepast is aan ouderen, met 
een aangepaste textuur bijvoorbeeld.

 >  Koppel de infosessie aan een activi-
teit: een spelnamiddag, wandeling, 
filmvoorstelling, keukenbezoek …

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

http://www.gezondleven.be/themas/voeding
http://www.gezondleven.be/themas/voeding
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Nog enkele aandachtspunten bij het creëren van een 
breed draagvlak

 >  Zoek steun bij zoveel mogelijk mensen, op verschillende niveaus. Vraag 

inbreng van externe organisaties waar je mee samenwerkt. Denk bijvoor-

beeld aan thuiszorginstanties die bij de bezoekers aan huis komen en 

signalen kunnen opvangen van voedingsproblemen.

 >  Peil naar motivaties en weerstanden om de methodiek te implementeren.

 >  Overtuig leidinggevenden, sleutelfiguren én werknemers om hun schou-

ders te zetten onder het voedingsbeleid.

 >  Verhoog de betrokkenheid van je bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. 

Geef inspraak, voorzie feedbackmogelijkheden en koppel ideeën terug.

 >  Bekrachtig inspanningen (van bezoekers, personeel en andere) in de 

goede richting, ook de kleine.

 >  Creëer inzicht in de verschillende functies binnen het LDC en het belang 

van samenwerken. Organiseer een uitwisselingsdag. Help bijvoorbeeld 

als centrumleider tijdens de maaltijdbedeling en neem als vrijwilliger 

eens een kijkje nemen in de keuken. Belicht zo hoe iedere functie betrok-

ken is bij het voedingsgebeuren in het dienstencentrum. Bekom erken-

ning voor elkaars functie en taken.

Resultaat op het einde van stap 1 

Er is draagvlak binnen de organisatie en groen licht van het management. Onder-

voeding staat op de agenda van een overlegstructuur/werkgroep en medewerkers 

en vrijwilligers zijn hiervan op de hoogte.

 Vul het eerste deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1: ‘Implemen-

tatiechecklist’.

Bijlage 2.1 Implementatiechecklist – stap 1
Bijlage 2.2 Motiverende PowerPoint
Bijlage 2.3 Sjabloon engagementsverklaring 
Bijlage 2.4 Functieprofielen werkgroep
Bijlage 2.5 Voorbeeld sjabloon  
vergaderverslag
Bijlage 2.6 Oefening communicatie- 
mogelijkheden 

bijlages en 
verwijzingen
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stap 2: Breng de  
beginsituatie in kaart

Ga goed van start door het huidige beleid van de 
voorziening in kaart te brengen. Breng naast de 
huidige situatie ook de omgevingsmogelijkheden, 
de wensen en behoeften van medewerkers en lei-
dinggevenden in kaart. 

 Breng het huidige  
beleid in kaart met  
de gezondheidsmatrix 

Je start niet van nul. Het is belangrijk om te weten wat je al gerealiseerd hebt rond 

ondervoeding. Ieder lokaal dienstencentrum heeft al bepaalde regels en afspra-

ken of onderneemt al eens een actie. Het is niet de bedoeling om dit overboord te 

gooien, maar om erop verder te bouwen. 

Om zicht te krijgen op het huidige voedingsbeleid maak je gebruik van de 

gezondheidsmatrix. Het invullen van de matrix zal inzicht geven in de sterke en 

zwakke punten van het huidige voedingsbeleid in het LDC, evenals de kansen en 

de bedreigingen. Aan de hand van de gezondheidsmatrix kan je in een oogopslag 

zien of je verschillende acties al een samenhangend beleid vormen, en op welke 

strategie of niveau er nog verbetering mogelijk is. 

De gezondheidsmatrix is een beleidsinstrument, een kader om gezondheidsac-

ties uit te werken en helpt bij het:

 >  in kaart brengen van de beginsituatie;

 >  ontdekken van eventuele hiaten voor een kwaliteitsvol voedingsbeleid; 

 >  benoemen van nieuwe acties die noodzakelijk zijn voor een kwaliteits-

volle werking en samenhang. 

Met de gezondheidsmatrix zet je in op een mix van strategieën (kolommen), 

namelijk educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begelei-

 >  Je kan ook een bevraging houden 

bij de bewoners en ze bepaalde 
onderwerpen laten scoren met punten 
of smileys. Denk aan de kwaliteit van 
de maaltijden, de inrichting van de 
eetruimte enzovoort.

 >  Bekijk het voedingsbeleid zo breed 
mogelijk. Denk er bijvoorbeeld ook 
aan om ook de aanwezigheid van 
aangepaste hulpmaterialen, de kwa-
liteit van maaltijden met aangepaste 
consistentie, het aantal vrijwilligers en 
mantelzorgers betrokken bij de maal-
tijden, wanneer de maaltijden vallen, 
enzovoort in kaart te brengen.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips
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ding. Die strategieën pas je toe op verschillende niveaus: patiënt/cliënt/bewoner/

bezoeker, de voorziening zelf, en de omgeving buiten de voorziening.

Het gebruik van de vier strategieën op de verschillende niveaus (rijen) verzekert 

een kwaliteitsvolle werking, duurzame resultaten en dus gezondheidswinst. Aan 

de basis van deze mix ligt het Ottawa Charter met de actiestrategieën voor ge-

zondheidsbevordering (Bangkok, WHO 2005). Meer informatie over de gezond-

heidsmatrix vind je in bijlage 2.7: ‘Gezondheidsmatrix ’ en op de website   

www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn.

Vul de matrix in met het voedingsteam. Baseer je op de ervaringen van de 

voedingsteamleden, maar haal ook informatie uit verslagen of casussen. Vraag 

indien gewenst input van medewerkers buiten het voedingsteam, bijvoorbeeld 

tijdens de centrumraad. Gebruik de richtvragen in bijlage 2.7: ‘Gezondheids-

matrix’. Geef in het voedingsteam per onderdeel aan hoe tevreden jullie zijn over 

de invulling van dit deel in het lokaal dienstencentrum. Dit kan bijvoorbeeld met 

een kleurcode rood-oranje-groen of met smileys ☹ .

ingevulde matrix voor het thema onder-
voeding vind je in bijlage 2.7 
‘gezondheidsmatrix’. Pas aan op maat van 
het dienstencentrum.

Voorbeeld 

BEZOEKER
VOORZIENING 

(= alle bezoekers, medewerkers en de 
leefomgeving binnen de voorziening)

OMGEVING BUITEN 
voorziening (bv. familieleden, 

mantelzorgers, gemeentebestuur, 
dienstencentra in de buurt, lokale 

beroepskringen en-verenigingen ...)

EDUCATIE

OMGEVINGS
INTERVENTIES

AFSPRAKEN EN 
REGELS

ZORG EN 
 BEGELEIDING

gezondheidsmatrix lokale dienstencentra

© Vlaams Instituut Gezond Leven

http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn
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Resultaat op het einde van stap 2
De werkgroep heeft een duidelijk zicht op de beginsituatie van het huidige voe-

dingsbeleid en de omvang van ondervoeding in het dienstencentrum. 

vul het tweede deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1 ‘implemen-

tatiechecklist’.

Bijlage 2.1: Implementatiechecklist – stap 2 
Bijlage 2.7: Gezondheidsmatrix (uitleg + 
sjabloon + ingevuld voorbeeld)

Richtlijnen voor maaltijden en recepten 
aanpassen: zie deel 3 Maaltijdgids.
Richtlijnen competenties maaltijd-
bedeling en dergelijke: zie deel 4 
 Maaltijdomkadering.
Tips omtrent zorgtoeleiding vind je in 
deel 5.

bijlages en 
verwijzingen
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Stap 3: Bepaal prioriteiten 
en doelstellingen

Als je een duidelijk zicht hebt op de beginsituatie 
op het vlak van preventie van ondervoeding in het 
lokaal dienstencentrum, kan je prioriteiten en doel-
stellingen bepalen. 
Brainstorm over alle mogelijke onderdelen van een 
goed voedingsbeleid. Geef de onderwerpen/idee-
en vanuit de brainstorm een prioriteit en deel ze in 
volgens moeilijkheidsgraad (makkelijk/uitdagender) 
en termijn (kort/lang). Formuleer de geselecteerde 
doelstellingen SMART.

 Brainstormen over ideeën  
voor doelstellingen 

Laat je inspireren door de ingevulde gezondheidsmatrix. Brainstorm over alle 

mogelijke onderdelen van een goed voedingsbeleid. Genereer zo ideeën voor 

doelstellingen. Er zijn verschillende brainstormtechnieken die je kan gebruiken 

om onderwerpen en ideeën te bekomen. Het is belangrijk en interessant om 

zoveel mogelijk input te krijgen van alle deelnemers van het voedingsteam om 

daarna samen de prioriteiten te bepalen. De ideeën moeten in eerste instantie 

niet uitgewerkt of haalbaar zijn. In bijlage 2.8: ‘Brainstormtechnieken’ vind je 

enkele creatieve brainstormtechnieken die je hiervoor kan gebruiken.
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 Prioriteiten bepalen 
 

Houd een stemming om de meest populaire én prioritaire ideeën te selecteren. 

Stel hierbij de vragen ‘Waar gebeurt nog het minst rond, wat is nog het minst 

uitgewerkt?’, ‘Waarvoor is er het meest motivatie, draagvlak?’ en/of ‘Waar is het 

meest nood aan, wat loopt het moeilijkst?’. 

Schrijf bijvoorbeeld alle ideeën op aparte post-its en laat iedereen zijn top 3 

kiezen door zijn naam 3 keer op een post-it te schrijven. Selecteer uit de post-its 

met de meeste stemmen het aantal doelstellingen dat je wil aanpakken. Het 

aantal hangt af van de wensen van het centrum, de termijnplanning en het aantal 

mensen dat meewerkt. Houd rekening met de 3 thema’s van ondervoeding (maal-

tijdzorg, maaltijdomkadering en zorgtoeleiding) en de gevormde visie. Geef bij 

de keuze van je prioriteiten de voorkeur aan acties die bewezen impact hebben, 

die betaalbaar en eenvoudig uit te voeren zijn. Kies voor een mix van prioriteiten 

op korte en lange termijn. Een snelle succeservaring geeft namelijk de nodige 

energie om de langtermijnacties tot een goed einde te brengen. De gezondheids-

matrix (ingevuld in stap 2) kan je gebruiken in deze stap, ze geeft je zicht op wat er 

ontbreekt en waar de prioriteiten liggen.

*zie deel 5 Maaltijdomkadering – Ongestoorde maaltijd (protected mealtimes)

KORTE TERMIJN LANGE TERMIJN

EENVOUDIG Bv. bezoekers informe-
ren a.d.h.v. affiches

Bv. jaarlijkse gezond-
heidsdag organiseren

UITDAGENDER Bv. dagelijks fruit(com-
ponent) als dessert op 
de menu voorzien

Bv. systeem voor het 
aanpassen van maaltij-
den naar persoonlijke 
voorkeuren 

Voorbeeld 
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 Doelstellingen formuleren 
 

Zet de geselecteerde ideeën om in concrete doelstellingen. Omschrijf verschillen-

de doelstellingen die afgestemd zijn op je visie (stap 1). Sta stil bij de formulering, 

hoe concreter uitgewerkt je doelstelling is, hoe gemakkelijker deze in stap 4 in het 

actieplan past. Formuleer daarom de doelstellingen SMART:

 >  Specifiek – De doelstelling is eenduidig en kan je niet anders interpreteren

 >  Meetbaar – Ik kan meten of de doelstelling bereikt wordt

 >  Acceptabel – De doelstelling is aanvaardbaar voor de doelgroep en/of 

management

 >  Realistisch – De doelstelling is haalbaar en realistisch (let op stel je ver-

wachtingen niet te hoog of te laag)

 >  Tijdsgebonden – Ik heb de tijdsspanne aangegeven waarin ik de doelstel-

ling wil bereiken

Probeer per thema (maaltijdzorg, maaltijdomkadering, zorgtoeleiding) minstens 

1 doelstelling te formuleren om zo op de verschillende facetten van ondervoeding 

in te spelen. 

Betrek verschillende partijen bij de keuze van de doelstellingen. Zo worden ze 

nadien makkelijker aanvaard. Als je beslist hebt wat de prioriteiten en doelstel-

lingen zijn is het belangrijk deze te communiceren naar alle betrokken partijen. 

Vergeet hierbij zeker de directie niet. 

Resultaat op het einde van stap 3 
De werkgroep heeft de belangrijkste bevindingen en resultaten van de nulmeting 

besproken, de prioriteiten als basis voor het actieplan bepaald en bijbehorende 

doelstelling SMART geformuleerd.

Vul het derde deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1 ‘implementa-

tiechecklist’.

Voorbeelden van doelstellingen

 >  Algemeen: Tegen het einde van dit 
jaar is het voedingsbeleid opgenomen 
in het kwaliteitsbeleid van de voorzie-
ning.

 >  Algemeen: Bij lancering van het pro-
ject is elke medewerker in ons LDC op 
de hoogte van de projectdoelstelling 
en van zijn/haar rol hierbij.

 >  Maaltijdzorg: Na 6 maand is het 
aandeel fruit in de menuplanning 
toegenomen met x%.

 >  Maaltijdomkadering: Tegen datum is 
onze eetzaal heringericht.

Voorbeeld  

Bijlage 2.1: Implementatiechecklist – stap 3
Bijlage 2.8: Brainstormtechnieken
Aanbevelingen en inspiratie voor werkpun-
ten vind je terug in de praktijkrichtlijnen 
deel 3-4-5.

bijlages en 
verwijzingen
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Stap 4: Werk acties uit

Is de beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioritei-
ten bepaald en de doelstellingen opgesteld? Tijd om 
alles wat tastbaarder te maken en aan concrete acties 
te denken. Gebruik de ingevulde gezondheidsmatrix 
(stap 2) en je opgestelde doelstellingen (stap 3) om 
een gevarieerde mix van acties te verkrijgen. Defini-
eer ze zo concreet mogelijk en zet ze in het actieplan.

 Brainstormen over acties 
 

Er zijn verschillende brainstormtechnieken die je kan gebruiken om ideeën voor acties 

te bekomen. Het is belangrijk en interessant om zoveel mogelijk input te krijgen van 

alle deelnemers van het voedingsteam om daarna de gewenste acties te selecteren. In 

bijlage 2.8: ‘Brainstormtechnieken’ vind je enkele creatieve brainstormtechnieken die 

je hiervoor kan gebruiken. Zijn er in de brainstorm over doelstellingen ook suggesties 

voor acties bedacht (stap 3)? Bekijk of je deze kan koppelen aan de geselecteerde 

doelstellingen. 

Houd een stemming om de meest populaire en prioritaire acties te selecteren. Schrijf 

bijvoorbeeld alle acties op aparte post-its en laat iedereen zijn naam schrijven op 

zijn top 3. Selecteer uit de post-its met de meeste stemmen het aantal acties dat je 

wenst aan te pakken. Het aantal hangt af van de wensen van het dienstencentrum, de 

termijnplanning en het aantal mensen dat meewerkt. 

Probeer per opgestelde doelstellingen (stap 3) een mix van acties te voorzien. Gebruik 

de ingevulde gezondheidsmatrix (stap 2 en bijlage 2.7: ‘Gezondheidsmatrix’) om de 

lege of nog onvolledige vakjes aan te vullen en de acties in te delen volgens strate-

gieën (educatie, omgevingsinterventies, regels en afspraken, zorg en begeleiding ) 

en niveaus (bezoeker, LDC en omgeving rondom LDC). Zo weet je op welk vlak je nog 

eventueel bijkomende acties moet bedenken. Je kan een strategie beperkt of meer 

uitgebreid uitwerken. Bijvoorbeeld op het vlak van educatie kan je gaan van het 

uithangen van affiches tot het organiseren van een vorming.

Organiseer een kick-off van het ini-
tiatief tijdens het personeelsfeest/ 
opendeurdag/…
Organiseer een interne vorming over 
het thema voor alle medewerkers en 
 vrijwilligers.
Organiseer een tussentijds overleg met 
het themateam en de themacoördinator.
Communiceer over het initiatief op 
alle niveaus (bezoekers, medewerkers, 
 partners …).

Voorbeelden  
van acties
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 Actieplan 
 

Zodra het duidelijk is welke acties je zal uitvoeren bundel je ze in een overzichte-

lijk actieplan. In bijlage 2.10 ‘oefening opstellen actieplan met sjabloon’ vind je 

een inspirerende methode om alle acties ingepland te krijgen en een sjabloon.

Voor iedere actie wordt bepaald wie ze uitvoert, wanneer ze wordt uitgevoerd, 

hoe erover gecommuniceerd wordt, en hoe ze geëvalueerd en opgevolgd wordt.

Onderstaande vragen helpen je bij het opstellen van een actieplan.

1  Wat wil je bereiken? Formuleer je doelstelling aan de hand van het 

SMART-principe (stap 3)

2  Welke veranderingen kunnen worden doorgevoerd die zullen leiden tot 

een verbetering? Bekijk welke acties nodig zijn per doelstelling om het 

beoogde doel te bereiken

DOELSTEL-
LING 

SMART

A
ACTIES

Opgemaakt 
a.d.h.v. gezond-

heids-matrix

B
TAAK-

VERDELING
Wie voert de 

actie uit? 

C 
TIMING

Wanneer wordt 
de actie uitge-

voerd?

D 
UITWERKING 

ACTIE

E 
COMMUNI-

CATIE
Hoe, aan wie, 

wanneer?

F 
(OPVOLGING) 

EVALUATIE
Hoe evalueren? 

Wie meet & 
wanneer? Hoe 

resultaten delen?

Tegen datum 
is onze eetzaal 
heringericht.

Richtlijnen 
uitschrijven 
(afspraken en 
regels)
Uitvoeren wer-
ken om eetzaal 
aantrekkelijk en 
toegankelijk te 
maken (omge-
vingsinterventie)

Uitschrijven: 
voedingsteam;
Voorleggen 
aan directie: 
voedings- 
coördinator
Uitvoering 
werken: logistieke 
dienst

Datum

Datum

Datum 

Brainstorm + 
aftoetsen alle 
medewerkers
Voorleggen 
aan directie ter 
goedkeuring
Uitvoering 
werken

Opnemen in 
nieuwsbrief en 
onthaalbro-
chure + affiches 
uithangen op alle 
afdelingen 

Coördinator 
checkt na datum 
of de richtlijnen 
zijn uitgeschre-
ven en de werken 
uitgevoerd

Al onze mede-
werkers & vrij-

willigers kennen 
de richtlijnen van 
gezonde voeding 
voor ouderen en 
hoe deze toe te 

passen.

Interne vorming 
over gezonde 
voeding voor 
ouderen en 
ondervoeding 
(educatie)

Voedings-coördi-
nator

1x/jaar (datum) Verplichte 
vorming  uren 
aanvragen
Zaal & beamer 
reserveren

Vorming opne-
men in interne 
nieuwsbrief 
werknemers + 
uithangen

Opkomst via aan-
wezigheidslijst;
inhoud met 
vragenlijst week 
na vorming door 
voedings-coördi-
nator

ACTIEPLAN

Uitgewerkt voorbeeld in tabel hieronder

Voorbeeld  
ingevuld actieplan
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3  Leg per actie vast:

A Wat de actie precies inhoudt

B Wie de actie zal uitvoeren / wie verantwoordelijk is voor de uitvoe-

ring ervan 

C Wanneer deze (ten laatste) moet worden uitgevoerd 

D Hoe je de actie tot stand zult brengen 

E Hoe, aan wie en wanneer deze actie wordt gecommuniceerd 

F Hoe en wie de actie evalueert en wanneer het resultaat wordt 

gecommuniceerd.

Bezorg een kopie van het actieplan aan elke deelnemer en hang het actieplan op 

een centrale plaats. 

Resultaat op het einde van stap 4 
De werkgroep heeft een uitgewerkt plan met verschillende acties om aan de 

opgestelde doelstelling te werken. De werkgroep bespreekt de te ondernemen 

stappen op basis van het actieplan. Het actieplan is goedgekeurd door de directie 

en alle belanghebbenden zijn geïnformeerd. 

 Vul het vierde deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1 

 ‘implementatiechecklist’. 

Bijlage 2.1: Implementatiechecklist – stap 4
Bijlage 2.7: Gezondheidsmatrix 
Bijlage 2.8: Brainstormtechnieken
Bijlage 2.9: Oefening opstellen actieplan 
met sjabloon

Aanbevelingen en inspiratie voor effectieve 
en efficiënte acties vind je terug in de prak-
tijkrichtlijnen deel 3-4-5. 

bijlages en 
verwijzingen
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Stap 5: Voer acties uit

 Tijd voor actie! Door middel van het actieplan 
weet iedereen wie wat wanneer moet doen. Bekijk 
het regelmatig en gebruik het gecreëerde draag-
vlak om succesvol te implementeren. 
Communiceer naar alle betrokkenen in de voorzie-
ning (werknemers, bezoeker, vrijwilligers …) over de 
acties die je zal uitvoeren. 
Koppel regelmatig terug over het verloop van 
de acties en deel mee wat er nog op de planning 
staat. Het actieplan is de wegbeschrijving, grijp er 
regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens 
plan verloopt. Ga zeer stapsgewijs te werk. 
Wees aandachtig voor mogelijke hindernissen en 
probeer ze zo snel mogelijk aan te pakken.

 Voer het actieplan uit 
 

Ga stapsgewijs te werk en vertrek vanuit een positieve insteek. Test een actie uit op 

kleine schaal. Evalueer het effect en de haalbaarheid van deze actie en stuur bij waar 

nodig. Voer dan de actie op grote schaal uit. Doe dit voor een, enkele of alle acties. 

Benadruk de succesjes en de meerwaarde.

Communiceer via de gekende kanalen (zie stap 1). Maak een duidelijke presentatie 

over het actieplan en presenteer de ideeën op een enthousiaste manier. Houd het 

voedingsbeleid onder de aandacht en laat de gemaakte afspraken niet verwateren. 

Neem het actieplan mee naar elk overleg van de werkgroep en andere relevante over-

legmomenten. Geef een korte stand van zaken over het verloop van de acties en wat 

er nog gepland staat. Hang het actieplan op een centrale plaats. Verwerk het beleid 

in bestaande werkinstrumenten en documenten zoals het huishoudelijk reglement, 

kwaliteitshandboek, contract met de vrijwilligers, de agenda van de centrumraad enz.
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Betrek zoveel mogelijk mensen bij het uitvoeren van de acties en verdeel de verant-

woordelijkheden (stap 4). Geef aan dat iedereen kan bijdragen en alle feedback wel-

kom is. Durf advies te vragen aan medewerkers, vrijwilligers, bezoekers … Ze kunnen 

helpen zoeken naar oplossingen en hun betrokkenheid vergroot het draagvlak.

Kom je hindernissen tegen? Hierbij enkele suggesties om deze aan te pakken.

Algemeen

 >  Zorg ervoor dat de visie bij iedereen gekend is, creëer een gevoel van nood 

tot verandering, communiceer het plan, voorzie voldoende middelen en 

competenties.

 >  Erken de weerstand. Weerstand toont een betrokkenheid en kan vol 

zitten met advies. Geef tijd en ruimte aan mensen met weerstand om hun 

bezorgdheden te communiceren. Probeer het gevoel achter de boodschap 

op te merken. Reageer zo empathisch mogelijk. Bespreek waar ze knel-

punten ervaren en welke oplossingen ze hiervoor zien. 

 >  Koppel regelmatig terug naar de gemeenschappelijke visie.

 >  (Her)bekijk indien nodig stap 1 (Draagvlak creëren).

 >  Creëer een sfeer van ‘willen’ in plaats van ‘moeten’. Geef betrokkenen in-

spraak, verantwoordelijkheden en de mogelijkheid tot het voorstellen/ne-

men van initiatieven. Communiceer altijd over het nut van een bepaalde 

actie of doelstelling.

Onvoldoende tijd en middelen

 >  Maak kortetermijndoelstellingen en streef naar kleine successen. Stan-

daardiseer processen en integreer die in de bestaande werking, zodat dit 

niet als extra wordt gezien.

 >  Houd rekening met mogelijke vertragingen en hanteer geen te strakke 

deadlines die afschrikkend kunnen werken.

 >  Bekijk hoe stagiaires (bv. toekomstige verpleegkundigen of diëtisten) 

kunnen meehelpen bij het uitrollen. Een extra paar handen en ogen kan 

helpen.
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Lage participatie en verminderde motivatie

 >  Bevraag de redenen hiervoor en onderneem afhankelijk daarvan actie. 

 >  Promoot een organisatiebrede benadering waarbij het nieuwe beleid niet 

wordt gezien als een verplichting, maar als een positieve ontwikkeling 

voor de bezoekers, uitgewerkt en gesteund door alle medewerkers. 

 >  Creëer verantwoordelijkheidszin. Verduidelijk de rol van iedereen in het 

beleid alsook de voorbeeldfunctie.

 >  Voorzie leuke terugkerende activiteiten die het belang van voeding warm 

houden. Organiseer bijvoorbeeld een voedingsquiz met vrijwilligers en 

bezoekers.

Onvoldoende steun van sleutelfiguren

 >  Gebruik de motiverende PowerPoint, voorbeelden van goede praktijken, 

cijfers die positieve verandering aantonen. Toon aan dat het nieuwe 

voedingsbeleid geïntegreerd wordt in de huidige werking en dat het geen 

extra belasting vraagt van de medewerkers. Omschrijf korte- en langeter-

mijnvoordelen van het voedingsbeleid voor bezoekers, medewerkers.

 >  Bekom een nauwe betrokkenheid van beleidsmedewerkers door hen uit 

te nodigen voor de werkgroep vergaderingen en activiteiten.

Resultaat op het einde van stap 5
Het actieplan is in uitvoering.

  Vul het vijfde deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1: 

 ‘implementatiechecklist’.

 Lees het boek ‘Onze ijsberg smelt! 
 Succesvol veranderen in moeilijke 
 omstandigheden’ van John Kotter.  
Dit verhaal over een pinguïnkolonie in 
Antarctica illustreert hoe om te gaan met 
verandering. Een vlot leesbare en leerrijke 
parabel. Of laat (stukken uit) het boek 
lezen door een sleutelfiguur wiens betrok-
kenheid te klein is.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

Bijlage 2.1 Implementatiechecklist – stap 5

bijlages en 
verwijzingen



P.35 — stappenplan

P.35 — stappenplan

Stap 6: Evalueer en  
stuur bij

 Meten is weten. Natuurlijk ben je benieuwd naar 
wat al die inspanningen hebben opgeleverd! Door 
je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat 
niet. Zo kan je het in de toekomst nóg beter aan-
pakken. Hoewel deze stap pas aan het einde van 
het proces aan bod komt, is het belangrijk om al bij 
het opstellen van het actieplan na te denken over 
de evaluatiemethode zoals in stap 3 bij het formu-
leren van doelstellingen volgens het SMART-prin-
cipe. Zo kan tijdens het uitvoeren van de acties de 
juiste informatie verzameld worden. Gebruik het 
actieplan als houvast. Noteer bij elke actie wie de 
evaluatie zal uitvoeren, hoe je dit zal doen, en hoe 
en wanneer erover gecommuniceerd zal worden 
(zie stap 5).
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 vergelijk 
 

Grijp nog eens terug naar de beginsituatie (gezondheidsmatrix).  

Wat is er veranderd, wat niet? 

 Stel een evaluatieverslag op 
 

Gebruik het evaluatieverslag (zie bijlage 2.10: ‘Sjabloon evaluatieverslag’) om het 

effect en het proces van de acties en het beleid te evalueren. Voorbeeldvragen zijn 

hieronder en in de bijlage te vinden. Kom samen met het voedingsteam om het 

gezamenlijk uit te werken.

 >  De effectevaluatie stelt de vraag ‘heb je je doelstelling bereikt?’. Met effec-

tindicatoren krijg je een zicht op het resultaat van de actie of het beleid en 

de mate waarin de gewenste resultaten bereikt zijn.

 >  De procesevaluatie op actieniveau stelt de vraag ‘Hoe is de actie verlopen?’ 

en analyseert de manier waarop de resultaten tot stand zijn gekomen. 

Dit geeft informatie over de mate waarin de acties uitgevoerd werden en 

op welke manier. Procesindicatoren kunnen vooruitgang op korte termijn 

aantonen, wat helpt bij de motivatie binnen de voorziening om te streven 

naar het uiteindelijke langetermijndoel.

 >  Je kan ook een procesevaluatie op beleidsniveau uitvoeren. Enkele vragen 

hierbij: was er voldoende materiaal en tijd, welke stappen zijn er doorlo-

pen, zijn deze goed gelopen …

Communiceer de evaluatie positief naar de betrokken partijen voor een welver-

diende motivatieboost. Gebruik niet alleen vragenlijsten, maar haal ook data uit 

gesprekken met bezoekers, personeel, vrijwilligers enz. Er zijn verschillende kwa-

liteitsvolle meetinstrumenten die je kan gebruiken zoals data uit een focusgroep, 

interview, registraties enz.

 >  Algemeen: Het % van de bezoekers 
dat tevreden is over het nieuwe 
 voedingsbeleid.

 >  Maaltijdzorg:  De frequentie in het 
aanbieden van het ideale dagschema.

 >  Maaltijdomkadering: Het % van de 
bezoekers dat tevreden is over de 
inrichting van de eetzaal.

Voorbeelden  
evaluatiedoelen  

voor effectevaluatie 

 >  Algemeen:  Frequentie vergaderingen 
met voedingsteam

 >  Maaltijdzorg:  Proportie aangepaste 
maaltijden

 >  Maaltijdomkadering:  Aantal vormin-
gen gezonde voeding voor ouderen* 
georganiseerd door voedingsteam

Voorbeelden 
 evaluatiedoelen  

voor procesevaluatie 
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Laat voelen dat het beleid leeft!

 >  Geef regelmatig (tussentijdse) feed-
back aan je medewerkers, bezoekers en 
andere betrokkenen. Geef een stand 
van zaken op verschillende niveaus: 
specifieke bezoekers, het hele dien-
stencentrum. Vergeet niet te commu-
niceren naar externe partners. Loopt 
het project goed? Zet de (tussentijdse) 
resultaten dan zeker in de kijker.

 >  Koppel regelmatig resultaten terug 
naar vrijwilligers. Gebruik hiervoor 
bestaande communicatiekanalen of 
wees creatief. Maak bijvoorbeeld een 
projectmuur of Wall of fame waar je 
regelmatig nieuwe resultaten, verhalen 
… over het project in de kijker zet. 

 >  Loopt een actie ergens bijzonder 
goed? Zet de bezoeker, vrijwilliger 
of het personeelslid in de bloeme-
tjes. Schrijf bijvoorbeeld een korte 
tekst in het huiskrantje of hang een 
bedankings boodschap op.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

 Stuur het actieplan bij 
 

Na het invullen van het evaluatieverslag zie je welke acties werkten en welke niet 

of onvoldoende. Leer uit acties die niet goed verliepen en blijf kritisch. 

Pas de nodige acties aan op basis van feedback van werknemers en de (tussentijd-

se) evaluatie van de werkgroep en de realiteit van je dienstencentrum.  

Communiceer en verduidelijk het aangepaste actieplan via de gebruikelijke 

kanalen (zie stap 1). Vermeld de datum van aanpassing of de versienummer zodat 

er geen verwarring ontstaat door verschillende versies. 

Resultaat op het einde van stap 6
De werkgroep heeft de huidige situatie vergeleken met de beginsituatie, de 

verschillende acties van het actieplan besproken en het evaluatieverslag ingevuld. 

Waar nodig zijn acties verbeterd en het aangepaste actieplan is gecommuniceerd 

aan het management en aan de sleutelfiguren en werknemers. 

   Vul het zesde deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1 

 ‘implementatiechecklist’.

 Bijlage 2.1: Implementatiechecklist – stap 6
Bijlage 2.10: Sjabloon evaluatieverslag 

bijlages en 
verwijzingen
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Stap 7: Veranker in het 
kwaliteitsbeleid

 Het beleid rond (onder)voeding staat niet op 
zichzelf, maar is een onderdeel van het interne 
kwaliteitsbeleid van de voorziening. Als diensten-
centrum moet je een kwaliteitsjaarplanning en een 
kwaliteitshandboek opmaken (www.zorg-en-ge-
zondheid.be zoekterm kwaliteitshandboek). Hierin 
kan het thema (onder)voeding opgenomen worden 
met bijhorende acties die zorgen voor verankering 
in de dagdagelijkse werking.

 Verankering 
 

Een goed voedingsbeleid is een continu proces en een duurzaam beleid vraagt om 

voortdurende inspanningen. Probeer de maatregelen en activiteiten daarom te 

integreren in de dagelijkse werking van het dienstencentrum alsook in bestaande 

structuren en processen. 

Werk een aanpak uit voor diepere verankering en continuering van de acties in de 

voorziening via ‘de duurzaamheidscriteria’ (zie bijlage 2.11: ‘Duurzaamheidscrite-

ria’). Pas de duurzaamheidscriteria aan op maat van het dienstencentrum. 

Zorg ervoor dat de succesvolle acties een vaste plek krijgen in de werking van de 

onderneming. Vervang minder succesvolle acties of pas ze aan. Creëer een gedeel-

de verantwoordelijkheid voor de vooruitgang van het voedingsbeleid.  

Blijf voldoende en enthousiast communiceren om het draagvlak te behouden en 

te versterken. Koppel de resultaten van de evaluatie terug aan alle betrokkenen. 

Ook de eerder geformuleerde visie kan in deze stap bijgewerkt of vervolledigd 

worden. Zet alle doelstellingen regelmatig terug op de agenda van de werkgroep. 

Maak van ondervoeding een vast punt op de agenda van alle teamvergaderingen 

en een vaste rubriek in het huiskrantje of in andere communicatiekanalen.

http://www.zorg-en-gezondheid.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be
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 MeerjarenplaN 

Check jaarlijks de duurzaamheid van het beleid en stel een meerjarenplan 

(bijlage 2.12: ‘Meerjarenplan’) op om het voedingsbeleid actief te houden. Het 

meerjarenplan bevat bijsturing van lopende acties, planning van nieuwe acties, 

planning voor een nieuwe meting en voorstellen naar diepe verankering. Het 

regelmatig meten, monitoren, herbekijken en rapporteren van de implementatie 

draagt bij tot verankering. Voorzie educatie en training voor nieuwe medewerkers 

om kennis en vaardigheden te bevorderen en opfriscursussen voor anciens. Neem 

het meerjarenplan mee naar elk relevant overleg. Breng het als agendapunt aan.

Stel een meerjarenplan op dat zorgt dat de uitwerking van het beleid een cyclus 

wordt, met onder andere:

 >  succesvolle acties opgelijst;

 >  bijsturing lopende acties: geef aan hoe je de lopende acties kan verbete-

ren of vervangen;

 >  planning nieuwe acties: geef aan wanneer je nieuwe acties zal laten 

plaatsvinden;

 >  planning nieuwe behoeftebevraging: om nieuwe acties opnieuw af te 

stemmen met de behoeften van de werkgroep;

 >  overige taken: andere elementen die essentieel zijn om het beleid verder 

te verankeren. 

Resultaat op het einde van stap 7
De succesvolle acties zijn op langere termijn verankerd in het beleid van het 

dienstencentrum, minder succesvolle acties werden vervangen of aangepast en 

meerdere personen delen de verantwoordelijkheid voor de vooruitgang van het 

voedingsbeleid. 

   Vul het zevende deel van de implementatiechecklist in, zie bijlage 2.1: 

 ‘implementatiechecklist’.

Is een ander dienstencentrum in de buurt 
ook bezig met een werking rond ondervoe-
ding? Deel ervaringen en leer van elkaar. 
Bespreek knelpunten, goede ideeën en 
wissel kennis uit.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

 Bijlage 2.1: Implementatiechecklist – stap 7
Bijlage 2.11: Sjabloon duurzaamheidscriteria 
Bijlage 2.12: Sjabloon meerjarenplan

bijlages en 
verwijzingen
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Bijlage 2.1 implementatiechecklist 

STAP OMSCHRIJVING HOE DATUM 
 UITGEVOERD

DOOR WIE

1.  
Draagvlak 
creëren

A Overtuig medewerkers. 
B Stel een werkgroep samen, het ‘thema-

team’.
C Vaardig een interne trekker ‘themaco-

ordinator’ af.
D Stel een vergaderprotocol op. 
E Stel een thematische visie op (gewenste 

situatie op lange termijn).
F Communiceer naar medewerkers, be-

zoekers, vrijwilligers enz. via bestaande 
communicatiekanalen.

A Motiverende PPT + deel goede 
praktijken

A Engagementsverklaring
B&C Functieprofielen werkgroep
D Sjabloon vergaderverslag
F Motiverende PPT + deel goede 

praktijken
F Oefening communicatiemoge-

lijkheden 

 

2.  
Begin
situatie

A Breng de huidige ondernomen acties in 
kaart.

A Gezondheidsmatrix.

3.  
Bepaal 
priori
teiten en 
doelstel
lingen

A Brainstorm.
B Bepaal prioriteiten op basis van de 

vorige stap. 
C Ontwikkel verschillende SMART-doel-

stellingen om de visie te bereiken. 

A Brainstormtechnieken
A Resultaten nulmeting
B Gezondheidsmatrix-acties
C SMART-doelstellingen

4. 
Actieplan 
opstellen

A Brainstorm over acties a.d.h.v. de 
gezondheidsmatrix. 

B Stel een actieplan op. 

A Brainstormtechnieken
A Gezondheidsmatrix 
A SMART-doelstellingen
B Sjabloon actieplan

5.  
Actieplan 
uitvoeren

A Test een actie uit op kleine schaal. 
Evalueer het effect en de haalbaarheid 
van deze actie en stuur bij waar nodig. 

B Voer alle acties uit o.b.v. het actieplan, 
gebruik het draagvlak om succesvol 
te implementeren. en gebruik de 
vertrouwde communicatiekanalen.

Opgesteld actieplan
Ingevulde gezondheidsmatrix 

6.  
Evalueren

A Meet de resultaten en vergelijk de 
resultaten uit de voor- en nameting. 

B Evalueer het actieplan en de lopende 
implementatieacties. 

 - Evalueer proces en effect.
 - Maak een evaluatieverslag.
C Maak suggesties voor aanpassingen 

actieplan en verdere implementatie.

A Fiche kwaliteitsindicatoren
A Resultaten nulmeting + name-

ting 
B Ingevuld actieplan
B Evaluatieverslag
C Opgesteld actieplan

7.  
Aanpassen 
en veran
keren

A Herbekijk jaarlijks het beleid a.d.h.v. 
duurzaamheidscriteria.

B Maak een meerjarenplan op.

A Duurzaamheidscriteria  
Educatie en training  
Opfriscursussen

B Sjabloon meerjarenplan 

implementatiechecklist
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Bijlage 2.2 motiverende PowerPoint
Kijk voor de meest recente versie op  

https://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn 

 

 

Bijlage 2.3 sjabloon engagementsverklaring 

Naam LDC erkent het belang van een kwaliteitsvol leven voor zijn doelgroep 

en engageert zich om om preventie van ondervoeding te integreren in het 

interne gezondheidsbeleid. 

Voor de uitwerking van het gezondheidsbeleid op vlak van preventie van 

ondervoeding wordt gewerkt met een draaiboek waarin een zevenstappen-

plan en praktische tools beschreven staan.

Ondergetekende, ……………, optredend als vertegenwoordiger van naam LDC, 

verklaart zich met de ondertekening van deze engagementsverklaring 

bereid om te werken aan het preventieve gezondheidsbeleid op het vlak 

van ondervoeding en om een interne voedingscoördinator aan te stellen 

en deze samen met het voedingsteam te steunen bij de uitwerking van het 

gezondheidsbeleid.  

Naam directielid    Functie   

Datum en handtekening

ENGAGEMENTSVERKLARING

https://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn
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Bijlage 2.4 Functieprofielen werkgroep

* Als er geen procesbegeleider is, worden deze taken opgenomen door de 

 themacoördinator.

STAP WIE ALGEMENE TAKEN

Procesbegeleider * •  Externe trekker en begeleider
• Ondersteunt de themacoör-

dinator.

• Uitzetten van voedingsbeleid binnen de organisatie in samenwer-
king met themacoördinator en themateam

• Leiden, begeleiden, opleiden en helpen van de leden van het voe-
dingsteam

• Plannen van evaluatiemomenten (interne effectmetingen)

Voedingscoördinator • Hoofd van het voedingsteam
• Lid van het voedingsteam, bij 

voorkeur iemand met achter-
grond in diëtiek 

• Verantwoordelijk voor het 
voedingsbeleid binnen het 
LDC, in nauw contact met de 
externe trekker (procesbege-
leider)

• Leiden, begeleiden en helpen van het voedingsteam
• Zorgen voor nauwgezette uitvoering van alle taken
• Opstellen en uitvoeren van de planning van alle activiteiten van 

(onder)voedingsbeleid i.s.m. procesbegeleider
• Opzetten en plannen van de procesevaluatie i.s.m. procesbegeleider
• Controleren, bijhouden en centraliseren van alle formulieren voor 

het project i.s.m. externe procesbegeleider

Voedingsteam • Vaste leden en leden op 
uitnodiging afhankelijk van 
de agenda

• Gemotiveerd lid 
• Min. 1 lid van het keuken-

personeel

• Aanspreekbaar over het thema ondervoeding 
• Leiden, begeleiden, opleiden en helpen van de andere medewerkers 

en vrijwilligers die betrokken zijn bij de maaltijden
• Communiceren over ondervoeding naar bezoekers, vrijwilligers, 

mantelzorg en tijdens eventuele (multidisciplinaire) bespreking
• Iedere vergadering voorbereiden o.a. voorbereidende documenten 

doornemen 
• Deelnemen aan de verschillende vergadermomenten 
• Mee opstellen en bewaken van de tijdsplanning rond implementatie 
• Evalueren van het voedingsbeleid en bijsturen waar nodig
• Sensibiliseren van medewerkers, bezoekers, hun familie en mantel-

zorgers in de voorziening
• Terugkoppelen van de besluiten en acties genomen tijdens vergade-

ringen met het voedingsteam aan de eigen collega’s
• Bijdrage leveren om een expliciet kwaliteitselement toe te voegen 

aan de bestaande routinezorg
• Voedingsbeleid structureren, coördineren, ondersteunen en opvolgen

FUNCTIEBESCHRIJVING
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Overzicht taken per stap van het implementatieplan

Overzicht A Overtuig medewerkers. 
B Stel een werkgroep samen: het ‘themateam’.
C Vaardig een interne trekker ‘themacoördinator’ af.
D Stel een vergaderprotocol op. 
E Stel een thematische visie op (gewenste situatie op lange termijn).
F Communiceer naar medewerkers, bezoekers, vrijwilligers enz. via bestaande communicatiekanalen.

Taak procesbegeleider * A Overtuig de directie.
•  Engageer de directie voor het instellen van een voedingsbeleid a.d.h.v. een toelichting (cijfers, goede prak-

tijkvoorbeelden).
•  Laat een engagementsverklaring ondertekenen door de directie.

B Stel een werkgroep samen ‘themateam’ (= voedingsteam) & 
C Vaardig een interne trekker ‘themacoördinator’ af.

• Bespreek en bied ondersteuning bij het aanstellen van het  themateam en de themacoördinator. 
• Organiseer een opleiding voor het voedingsteam over het thema en het draaiboek.

D Stel een vergaderprotocol op.
• Ondersteun het voedingsteam hierbij.
•  Woon het eerste overleg bij.

E Stel een thematische visie op (gewenste situatie op lange termijn).
• Ondersteun het voedingsteam hierbij. 

F Communiceer.
•  Ondersteun het voedingsteam hierbij.

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

A Stel een vergaderprotocol op.
• Sjabloon agenda, vergaderverslag e.d.
•  Organiseer een 1ste vergadering. 

B Stel een thematische visie op (gewenste situatie op lange termijn).
C Communiceer naar medewerkers, bezoekers, familie enz. via bestaande communicatiekanalen.

•  Organiseer een kick-offmoment voor de bezoekersraad, vrijwilligers, medewerkers van de organisatie …

Taak directie A Stel een werkgroep samen, ‘themateam’ (= voedingsteam).
• Stel een voedingsteam aan (bij voorkeur op basis van interesse, kennis en/of attitude).

B Vaardig een interne trekker ‘themacoördinator’ af.
•  Vaardig een voedingscoördinator af of laat het voedingsteam dit zelf doen.

Stap 1:  Creëer draagvlak.

Overzicht A Breng de huidige ondernomen acties in kaart.

Taak procesbegeleider * A Ondersteun en begeleid het voedingsteam bij het in kaart brengen van het huidige beleid a.d.h.v. de 
 gezondheidsmatrix.

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

A Vul de gezondheidsmatrix in met het voedingsteam.

Taak directie A Evalueer het voedingsbeleid binnen de organisatie.

Stap 2:  Breng de beginsituatie in kaart.
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Overzicht A Brainstorm. 
B Bepaal prioriteiten op basis van de vorige stap. 
C Ontwikkel verschillende SMART-doelstellingen om de visie te bereiken. 

Taak procesbegeleider * Begeleid de brainstorm, bepaal prioriteiten en stel doelstellingen op.

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

Vergadering: brainstorm, bepaal prioriteiten, stel doelstellingen op.  

Stap 3:  Bepaal prioriteiten en doelstellingen.

Overzicht A Brainstorm over acties a.d.h.v. de gezondheidsmatrix. 
B Stel een actieplan op. 

Taak procesbegeleider * • Begeleid de brainstorm en stel een actieplan op. 
• Geef − op basis van de voorgaande beperkingen − aan welke materialen, kennis en producten tekort zijn in het 

LDC.

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

• Vergadering: brainstorm en werk acties uit. 

Taak directie • Zorg dat de nodige materialen en producten aanwezig zijn en stel deze ter beschikking.
• Integreer ondervoeding in de relevante overlegmomenten.

Stap 4:  Werk acties uit.

Overzicht A Test een actie uit op kleine schaal. Evalueer het effect en de haalbaarheid van deze actie en stuur bij waar 
nodig. 

B Voer alle acties uit o.b.v. het actieplan, gebruik het draagvlak om succesvol te implementeren en gebruik de 
vertrouwde communicatiekanalen.

Taak procesbegeleider * • Overleg voor advies en ondersteuning bij de uitvoering van het actieplan.
•  Volg de uitvoering van het actieplan en de verslaggeving op. 

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

• Voer acties uit. 
• Bespreek individuele acties op geregelde tijdstippen op de centrumraad.
• Signaleer problemen op het vlak van voeding en gewicht.

Taak directie • Organiseer communicatie over ondervoeding naar bezoekers en vrijwilligers.

Stap 5:  Voer acties uit.
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Overzicht A Vergelijk de huidige situatie met de beginsituatie. 
B Evalueer het actieplan en de lopende implementatieacties, evalueer het proces en effect en maak een evalua-

tieverslag.
C Maak suggesties voor aanpassingen aan het actieplan en verdere implementatie.

Taak procesbegeleider * • Bevraag medewerkers en directie (o.a. vaardigheden en kennis zorgverleners).
• Overleg over meting en evaluatie met ondersteuning en advies.
• Verwerk de gegevens om een evaluatieverslag op te maken met de voedingscoördinator.

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

•  Verwerk de gegevens en werk een evaluatieverslag uit.
•  Maak verslagen van de vergaderingen van de werkgroep.
•  Meet/bevraag de tevredenheid van bezoekers en vrijwilligers.

Stap 6:  Evalueer en stuur bij.

Overzicht A Herbekijk jaarlijks het beleid a.d.h.v. duurzaamheidscriteria.
B Maak een meerjarenplan op.

Taak procesbegeleider * • Organiseer afstemmingsoverlegmomenten met de themacoördinator en draag taken over naar de coördinator.
•  Bied ondersteuning gedurende één jaar, opvolggesprek na 1 jaar.

Taak voedingscoördina
tor + voedingsteam

• Actualiseer het preventieve (onder)voedingsbeleid.
• Onderhoud de maandelijkse vergadering met het voedingsteam.
• Maak van ondervoeding een vast agendapunt tijdens het teamoverleg.
• Volg extra opleidingen en opfrismomenten.

Taak directie • Waarborg de continuïteit.

Stap 7:  Veranker in het kwaliteitsbeleid.

* Indien geen procesbegeleider worden deze taken opgenomen door de themacoördinator. 
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Bijlage 2.5 Voorbeeld sjabloon 
 vergaderverslag

Agenda vergadering voedingsteam

Datum en uur van 
overleg 

.../.../201. van ...uur tot ...uur

Plaats van het overleg: [aan te vullen] 

Aanwezigen: Naam [aan te vullen]

Verontschuldigd: Naam [aan te vullen]

Verslagnemer: Naam [aan te vullen]

agendapunten

Bespreking en goedkeuring verslag voorgaande vergadering

Update registratie gewichten

Problemen bij 
 implementatie:

[aan te vullen]

Nieuwe agendapunten: [aan te vullen] 

Variapunten: [aan te vullen] 

Volgende vergadering: [datum, tijdstip en plaats] 

afspraken en taken

WAT? 
(duidelijke  taakomschrijving) 

DOOR WIE? 
(verantwoordelijke)

TEGEN WANNEER? 

Bv. verslag vergadering maken Bv. centrumleider X Datum 

Bv. vastleggen zalen voor vergaderingen Datum

Bv. agenda volgende vergadering opstellen Datum

Datum

sjabloon vergaderverslag



P.47 — stappenplan

P.47 — stappenplan

bijlage 2.6 oefening 
 communicatiemogelijkheden 6

Vraagstuk 

Hoe communiceren en via welke kanalen? 

Doel

Een communicatiestrategie uitwerken is een belangrijke stap bij het uitrollen 

van een voedingsbeleid. Het is goed om al van bij de start regelmatig met alle 

betrokkenen en sleutelfiguren te communiceren en ze ook later te briefen over de 

voortgang van het project. Zo behoud je een draagvlak doorheen het hele proces. 

Het is waarschijnlijk niet nodig om hiervoor nieuwe communicatiekanalen op te 

zetten, wel om de bestaande te onderzoeken en op basis hiervan op zoek te gaan 

naar de meest geschikte communicatiemogelijkheden.

Materiaal

 > papier, post-its en schrijfgerei voor elke deelnemer

 > 20 communicatiekaarten

 > lijst doelgroepen

communicatiekaarten

© GezondLeven
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Doelgroepen

 >  bezoekers 

 >  keukenmedewerkers 

 >  beleidsmedewerkers

 >  vrijwilligers 

 >  externen (bv. leveranciers, apotheker …)

 >  andere (zelf in te vullen)

Vooraf

 >  Voorzie elke deelnemer van papier, post-its en schrijfgerei.

 >  Schrijf elke doelgroep op een apart A4-papier en leg deze op tafel. Vul 

eventueel aan met andere dienstencentrum specifieke doelgroepen.

 >  Leg de 20 kaarten met iconen van communicatiemiddelen op tafel zodat 

de iconen zichtbaar zijn. 

Verloop 

Alle deelnemers staan of zitten rond de tafel. Iemand trekt een papier met een 

doelgroep op. 

1  Schrijf op een post-it alle communicatiekanalen die op dit moment al 

gebruikt worden voor die doelgroep. Gebruik de communicatiekaarten 

om zo volledig mogelijk te zijn. Kleef de post-its op het blad.

2  Zoek nog naar 3 andere, originelere mogelijkheden om te communiceren. 

Dat mogen nieuwe manieren zijn, of ‘gepimpte’ bestaande communi-

catiemiddelen. Noteer deze en kleef ze ook op het doelgroep-blad. Een 

creatieve, opvallende boodschap heeft altijd meer effect!

Enkele voorbeelden ter inspiratie:

 >  Mysterieuze mails: laat bij de betrokken personen zo nu en dan al een 

‘ballonnetje’ op over het (onder)voedingsbeleid door wekelijks een mail 

te versturen vanuit een geheim adres met weetjes, foto’s ... Zo prikkel je de 

nieuwsgierigheid.

 >  Broodje met een boodschap: steek bij de broodjes een briefje met meer 

uitleg over het aankomende (onder)voedingsbeleid of een bepaalde actie. 

 >  Doe een verrassingsactie tijdens de personeelsvergadering door iets over 

het voedingsbeleid aan te kondigen. 

 >  Laat regelmatig (via posters, schilderwerk ...) quotes of feiten over (onder)

voeding opduiken.

 >  Voeg het (onder)voedingsbeleid als item toe aan de interne/externe 

nieuwsbrief, het elektronische prikbord voor medewerkers, memo’s voor 

de verschillende afdelingen ...
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 >  Mensen als mascotte: geef het goede voorbeeld. Als het management en 

andere sleutelfiguren hun enthousiasme tonen over het (onder)voedings-

beleid en betrokken zijn, dan gaat dit rond als een lopend vuurtje.

Output 

De opsomming van alle communicatiemogelijkheden is noodzakelijk om op 

verder te bouwen als je acties uitdenkt. Noteer alle bestaande of net bedachte 

communicatiemiddelen per doelgroep. Dit kan als inspiratie dienen tijdens de 

zoektocht naar mogelijke gerichte acties voor de verschillende doelgroepen. 

Bijlage 2.7 A Gezondheidsmatrix  uitleg
Strategieën (de rijen in de matrix)

Niet iedereen wordt gemotiveerd door hetzelfde type actie. Een mix van acties 

volgens verschillende strategieën is de manier om een zeer diverse groep mensen 

warm te maken en te stimuleren.

Strategie 1: Educatie

Educatie omvat het motiveren en faciliteren van gezond gedrag door het verster-

ken van de individuele competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van de 

einddoelgroep via:

 >  het informeren en sensibiliseren (kennisoverdracht) van de doelgroep, 

naaste omgeving, intermediairs, bv. via een informatieve folder;

 >  het versterken van competenties, het trainen van vaardigheden en 

gewoontes, bv. een educatieve workshop voor ouderen rond een bepaald 

thema;

 >  het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl door in te zetten 

op positieve attitudes (waarden en normen) ten aanzien van gezondheid.

 >  Informeren we bezoekers over onder-
voeding?

 >  Informeren we medewerkers (perso-
neel en vrijwilligers) over ondervoe-
ding?

 >  Organiseren we vormingen over voe-
dingszorg?

 >  Heeft het personeel voldoende kennis 
over preventie van ondervoeding?

voorbeelden van 
richtvragen 
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Strategie 2: Omgevingsinterventies

Omgevingsinterventies pakken de inrichting van de (fysieke of sociale) leefomge-

ving aan zodat die de gezondheid rechtstreeks beïnvloedt of gezond gedrag kan 

uitlokken of bevestigen. 

Een ondersteunende omgeving is een omgeving die gezonde keuzes voor de hand 

liggend maakt en de drempels voor ongezonde keuzes verhoogt. Een bewuste 

(her)inrichting van de fysieke omgeving (bv. fruitmand, het drankenaanbod in 

de cafetaria, water standaard op alle tafels) en het actief werken aan een sociaal 

klimaat (bv. door laagdrempelige participatie, voorbeeldrol van personeel) verge-

makkelijken het maken van gezonde keuzes.

Het gaat ook om acties die een sociaal klimaat creëren waarin aandacht is voor 

gezondheid.

Strategie 3: Afspraken en regels

Deze strategie omvat al de afspraken en regels die een voorziening maakt om 

gezond leven te stimuleren en ongezond gedrag te ontmoedigen. Het betreft 

het vastleggen, voorzien en handhaven van afspraken en regels, het structureel 

bepleiten en ondersteunen op verschillende niveaus alsook het voorzien in rand

voorwaarden zoals mankracht en financiële middelen.

Enkele voorbeelden zijn: het maken van afspraken met de bezoekers over het 

maaltijdgebeuren, het opnemen van preventie in het interne kwaliteitsbeleid …

Strategie 4: Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding zijn alle activiteiten die je als voorziening kan doen om 

gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Zowel (vroeg)

detectie organiseren en uitvoeren (bv. signaalfunctie van intermediairs in functie 

van eetstoornissen), (vroeg)interventie organiseren en uitvoeren (bv. bege-

leidingstrajecten) als kwaliteitsvolle doorverwijzing (bv. samenwerking met 

adviserende artsen, psychologen, diëtisten …) zitten in deze strategie vervat. 

 >  Worden er eetlust stimulerende 
activiteiten georganiseerd? (zie deel 
4: Maaltijdomkadering)

 >  Is de eetruimte aangepast op maat van 
ouderen om er gezellig en smaakvol te 
eten?

 >  Staat er standaard water op de tafels?

voorbeelden van 
richtvragen 

 >  Welk aanbod hebben we voor de 
begeleiding van mensen met risico op 
ondervoeding/kauw- en slikproble-
men/andere voedingsmoeilijkheden?

 >  In welke mate is dit aanbod gekend?

 >  Hoe verloopt de samenwerking met 
de (huis)arts bij het opstarten van 
voedingsaanpassingen?

 >  Bekijken we samen met een bezoeker 
de mogelijke alternatieven om beter 
te eten?

 >  Verwijzen we bezoekers met voedings-
problemen door naar specialisten 
zoals diëtist, logopedist …?

voorbeelden van 
richtvragen 

 >  Staan er afspraken en procedures om-
trent het maaltijdgebeuren op papier?

 >  Zijn deze werkbaar? Worden deze 
gedragen en toegepast in de praktijk?

voorbeelden van 
richtvragen 
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Niveaus (de kolommen in de matrix)

Het is belangrijk dat er binnen het preventieve gezondheidsbeleid aandacht is 

voor de werking op verschillende niveaus. Deze niveaus vormen de kolommen in 

de gezondheidsmatrix. De kolommen geven de doelgroep voor acties of actiestra-

tegieën aan. Toegepast op lokale dienstencentra gaat het over: bezoeker, lokaal 

dienstencentrum en de omgeving buiten de voorziening.

Patiënt/cliënt/bewoner/bezoeker

Binnen dienstencentra spreken we van bezoekers. Houd rekening met hun indi-

viduele kenmerken, behoeften en wensen op het vlak van gezondheid. Ook maak 

je best een onderscheid tussen individuele bezoekers (acties die je specifiek richt 

naar één bezoeker omwille van zijn/haar specifieke situatie), prioritaire doelgroe-

pen en kwetsbare groepen (ouderen met dementie, ouderen in armoede, ouderen 

met een migratieachtergrond …).

Voorziening

In deze kolom passen de activiteiten voor alle bezoekers en hun leefomgeving 

binnen het dienstencentrum op voorziening- of organisatieniveau. De leefomge-

ving is de omgeving in het dienstencentrum zelf zoals de cafetaria, eetzaal of tuin. 

Bijvoorbeeld afspraken die gemaakt worden voor het hele dienstencentrum over 

het maaltijdgebeuren. 

Omgeving buiten de voorziening 

In deze kolom gaat het over de fysieke en sociale omgeving buiten het diensten-

centrum. Dat kan gaan om mantelzorgers, familieleden, het gemeentebestuur ... 

Een dienstencentrum staat immers niet op zich. Het is ingebed in de fysieke en so-

ciale omgeving daarbuiten en die oefent ook een invloed uit op het gezondheids-

beleid ervan. Het is dus essentieel om rekening te houden met die invloed en om 

ook op dit niveau acties te plannen. Bijvoorbeeld informatie geven aan familie en 

mantelzorgers.

Ingevulde gezondheidsmatrix voor het 
thema ondervoeding

voorbeelden van 
richtvragen 
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BEZOEKER

VOORZIENING = LOKAAL DIEN
STENCENTRUM

(= alle bezoekers en hun leefomgeving 
binnen de voorziening)

OMGEVING BUITEN VOORZIE
NING

(bv. familieleden, mantelzorgers, 
gemeentebestuur, dienstencentra in 
de buurt, lokale beroepskringen en 

-verenigingen ...)

EDUCATIE

• infomomenten voor bezoekers
• folder voor bezoeker met risico 

op ondervoeding 
• blijvende tips voor de bezoe-

kers via het huiskrantje of de 
nieuwsbrief

• infomoment en vorming mede-
werkers LDC 

• informatiefiches en/of visuele 
handleidingen worden voorzien 
in het LDC (bv i.v.m. borden 
dresseren)

• blijvende tips via het huiskrantje 
of de nieuwsbrief

• voedingsbeleid heeft een plaats 
binnen de bestaande inwerking/ 
vorming van nieuwe collega’s

• infomoment en vorming voor 
huisartsen en apotheek 

• informatiefiches en/of visuele 
handleidingen voor huisartsen 
en apotheek

• familie, mantelzorgers, vrijwilli-
gers worden geïnformeerd via de 
nieuwsbrief, de website, affiches, 
het infomoment … 

OMGEVINGS 
INTERVENTIES

• aangepaste inrichting eetruimte 
• drank en kruiden op de tafels 
• aangepast materiaal voor bezoe-

kers die er baat bij hebben 

• gezond en evenwichtig menu 
beschikbaar met mogelijkheid 
tot aangepaste bestellingen 

• mogelijkheid tot verrijking 
voeding in de keuken

AFSPRAKEN EN 
REGELS

• afspraken op maat met bezoeker 
over voedingsschema

• rekening houden met bepaalde 
wensen m.b.t. voeding (bv. religi-
euze, medische redenen)

• preventie van ondervoeding 
opgenomen in kwaliteitsbeleid 
van de voorziening 

• afspraken receptuur 
• afspraken maaltijd gebeuren
• afspraken  zorgtoeleiding 

• afspraken maaltijdgebeuren 
met familie, vrijwilligers en 
mantelzorgers

ZORG EN 
 BEGELEIDING

• tijdige detectie van risicofacto-
ren, signalen en symptomen van 
ondervoeding of voedingspro-
blemen 

• hulp inroepen indien nodig 
• aangepast eet-materiaal 

• signaleren en bespreken van 
bezoekers met tekenen van 
eetmoeilijkheden op multidisci-
plinair overleg 

• behandeling opstarten indien 
nodig

• mantelzorgers, familie, andere 
functies in het LDC signaleren 
problemen  

• samenwerkverbanden en doorver-
wijs-mogelijkheden zijn gekend

• huisartsen zijn gemotiveerd tot 
werking rond ondervoeding

GEZONDHEIDSMATRIX lokale dienstencentra

© VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN 2018

*zie deel 5 Maaltijdomkadering – Ongestoorde Maaltijd (protected mealtimes)
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Bijlage 2.7 B gezondheidsmatrix  oefening

Vraagstuk 

Huidige acties in beeld brengen a.d.h.v. strategie en niveau (‘doelgroep’)

Materiaal

 >  sjabloon matrix (+ achtergrond info matrix)

 >  post-its, schrijfgerief, papier

 >  voorbeeld van richtvragen, voorbeeld ingevulde matrix

Verloop 

 >  Voorzie elke deelnemer van papier, post-its en schrijfgerei.

 >  Maak de gezondheidsmatrix op grote schaal (1A4 = 1 vak in de matrix).

 >  Maak 4 groepen (1 groep per rij van de matrix) en geef de bijbehorende 

richtvragen (zie gezondheidsmatrix – uitleg).

 >  Bedenk per groep a.d.h.v. de voorbeeld richtvragen welke acties er al 

gebeuren in het LDC.

 >  Overloop samen alle ideeën. Houd de voorbeeld van de ingevulde matrix 

achter de hand indien er te weinig input vanuit de groep komt. Geef per 

onderdeel aan hoe tevreden jullie zijn over de invulling van dit deel in het 

lokaal dienstencentrum. Dit kan bijvoorbeeld met een kleurcode rood-

oranje-groen of met smileys  .

Bijlage 2.8 brainstormtechnieken 6

Vraagstuk 

Welke acties/doelstellingen zijn er allemaal mogelijk rond (onder)voeding? 

Doel 

Brainstormen over mogelijke acties/doelstellingen en zoveel mogelijk voorstellen 

formuleren om uiteindelijk een mix van acties in het beleid te integreren. Als 

inspiratie zijn er de 4 strategieën uit de matrix, input uit de vorige stappen, goede 

praktijkvoorbeelden en creatieve brainstormtechnieken.

Materiaal

 >  post-its, schrijfgerei

 >  balletje of iets om mee te gooien

 >  kladpapier 

 >  boek, krantenartikel, tijdschrift …

 >  gezondheidsmatrix 
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Verloop

Het is de bedoeling dat er uit de brainstorm zoveel mogelijk ideeën komen. De 

ideeën mogen nog vaag en onhaalbaar zijn, dat is niet erg. Het is de kwantiteit die 

hier telt, voor de kwaliteit wordt er gezorgd bij de verdere uitwerking van concrete 

acties. Elk idee komt op een aparte post-it.

Kies 1 van de brainstormtechnieken of doe ze alle 3 zo’n 10-20 minuten.

De hete aardappel

 >  Neem een balletje of een appel ... iets om mee te gooien. 

 >  Ga allemaal in een kring staan en geef ‘de hete aardappel’ zo snel mogelijk 

door, totdat iemand de hete aardappel laat vallen. Deze persoon krijgt 

pen en papier, neemt plaats in het midden van de kring en noteert elk idee 

dat genoemd wordt.

 >  De laatste persoon die ‘de hete aardappel’ gegooid heeft start met het 

noemen van een idee.

 >  Hierna gooit deze persoon naar iemand anders in de kring. Deze moet zo snel 

mogelijk een ander idee noemen (mag verder gaan op het vorige idee). Maar: de 

hete aardappel kan maar 5 tellen vastgehouden worden zonder te verbranden! 

Als dit toch gebeurt, dan wisselt deze persoon van plaats met de deelnemer in 

het midden en neemt hij/zij nota’s. Ook als iemand de hete aardappel niet kan 

vangen na het gooien, wisselt hij/zij met de persoon in het midden. 

Mindmapping deluxe

 >  Zorg voor voldoende plaats. Leg een papier in het midden met daarop 

‘ondervoeding’. Geef alle deelnemers pen en papier. Vraag hen allemaal 

rond het papier te gaan staan. 

 >  De personen die als eerste een idee heeft, schrijft dit op een papier en legt 

dat zo ver mogelijk weg, zonder een stap te zetten. De andere teamle-

den kunnen nu verder bouwen op dit idee of rond het vertrekwoord. Ze 

mogen zich alleen verplaatsen via de papieren op de grond. Lenigheid kan 

helpen, en gedwongen worden om soms verder te denken op een bepaald 

idee levert verrassende resultaten op! 

Woordzoeker 

 >  Alle deelnemers zitten rond de tafel met pen en papier. Neem een boek, 

krantenartikel, de laatste sms die iemand kreeg ... en pik er het derde 

woord uit. Dit woord is het vertrekpunt voor de brainstorm. Iedereen 

schrijft zoveel mogelijk ideeën op rond (onder)voeding, gelinkt aan dit 

woord. Deel na enkele minuten je ideeën met de groep. Neem daarna een 

ander getal en zoek een nieuw woord. Verzamel zoveel mogelijk ideeën 

 Lees het boek ‘Brainstormen. Het ultieme 
handboek’ van Koen De Vos voor meer 
inspirerende brainstormtechnieken. 

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips
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op korte tijd.

Output 

 >  Brainstorm voor doelstellingen: hou een stemming en formuleer de geko-

zen doelstellingen SMART.

 >  Brainstorm voor acties: overloop samen alle ideeën uit de brainstorm en 

kleef ze op de juiste plaats in de gezondheidsmatrix. Selecteer via stem-

ming de beste ideeën. Het is belangrijk dat er op elke rij zeker één actie 

per strategie komt. Als er nadien toch nog ergens hiaten zijn, bedenk dan 

samen iets om die strategie te coveren.  

Bijlage 2.9 oefening opstellen actieplan met 
sjabloon 6

Vraagstuk 

Hoe, wanneer en wie voeren de acties uit?

Doel 

Het opstellen van een actieplan dat doelstelling, timing, taakverdeling en evalua-

tiemethode beschrijft. Het actieplan omvat een mix van interventies.

Materiaal

 >  gezondheidsmatrix    

 >  post-its met geselecteerde acties

 >  post-its, kladpapier, schrijfgerei   

 >  sjabloon voor actieplan

Verloop opstellen actieplan

Indien nog niet gebeurd na de brainstorm voor acties:

 > Neem een van de geselecteerde post-its en kleef die bij de juiste strategie 

in de gezondheidsmatrix. 

 > Zoek samen naar ideeën voor mogelijke acties die een van de 3 andere 

strategieën vertegenwoordigen voor deze doelstelling.

 > Schrijf het beste voorstel per strategie op een post-it. Nu zouden de 4 

strategieën ‘gecoverd’ moeten zijn (educatie – omgevingsinterventies – 

afspraken en regels – zorg en begeleiding).

 > Herhaal voorgaande stappen voor de andere geselecteerde post-its.

Verloop na het invullen van de matrix:

 > Maak een overzicht van de acties per doelstelling en maak een bundel 
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post-its per doelstelling.

 > 1 teamlid neemt dit bundeltje post-its en is verantwoordelijk voor het 

uitwerken van dit actieplan. 

 > Voor elke bundel is telkens een teamlid verantwoordelijk. Dit teamlid vult 

voor zijn bundeltje het actieplansjabloon in. 

 > Breng alle uitgewerkte bundels samen. Per doelstelling zijn er 4 acties 

uitgewerkt om de 4 strategieën te dekken (eventueel per doelgroep).

Output 

Je hebt nu een uitgebreid actieplan dat visie, doelstellingen, taakverdeling en 

timing bundelt. Het is dus belangrijk dat dit ook digitaal in het actieplansjabloon 

wordt gezet.

Leg het actieplan voor aan het management, vraag feedback en zorg dat zij het 

plan steunen voor je met de uitvoering start. Vraag het management ook de 

plannen openlijk te ondersteunen en er actief over te communiceren naar de 

personeelsleden.

DOELSTEL-
LING 

SMART

A
ACTIES

Opgemaakt 
a.d.h.v. gezond-

heids-matrix 

B
TAAK-

VERDELING
Wie voert de 

actie uit? 

C 
TIMING

Wanneer wordt 
actie uitgevoerd? 

D 
UITWERKING 

ACTIE

E 
COMMUNI-

CATIE
Hoe, aan wie, 

wanneer? 

F 
(OPVOLGING)  

EVALUATIE
Hoe evalueren? 

Wie meet & 
wanneer? Hoe 

resultaten delen?

ACTIEPLAN
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Bijlage 2.10 sjabloon evaluatieverslag
Evalueer acties en doelstellingen  
(effect en procesevaluatie)

Andere voorbeelden van evaluatievragen en doelstellingen

 >  Hoeveel % van de maaltijden is aangepast?

 >  Wat is de frequentie in het aanbieden van het ideale dagschema? 

 >  Wat is de proportie van aangepaste maaltijden? 

DOEL-
STELLING 

SMART

SMART  
GEFORMULEERD?

Ja/nee, eventueel 
 verbetering

HOE 
& WIE 

METEN?

DATUM 
METING/ 

 BESPREKING?

DOEL
STELLING 
BEREIKT?

Ja/nee

WAAROM WEL/NIET?
samenstelling projectgroep / geld / tijd 
/ samenwerking met andere partijen / 
externe factoren (ziekte, reorganisatie, 

verbouwing enz.)

vragen doelstellingen

OVERKOEPELENDE 
DOELSTELLING 

BESCHRIJVING ACTIE EVALUATIEVRAGEN
Is de actie gelukt? Is de doelstelling 

gehaald? Wat ging goed/kon beter? Wat 
waren de resultaten? Blijven de effecten 

behouden (sjabloon verankering)?

CONCLUSIE  
Hoe kunnen we de actie bijsturen om 
deze (nog) succesvol(ler) te maken?

vragen acties
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Evalueer het traject/beleid  
(effect en procesevaluatie)

Voorbeelden van evaluatievragen, ter inspiratie.

VRAGEN PROJECTMANAGEMENT JA/NEE TOELICHTING 

Was het budget voldoende?

Is er een goede tijdsplanning gemaakt?

Is de tijdsplanning/doorlooptijd gehaald?

Zijn alle actiepunten op tijd gestart?

Waren er voldoende uren beschikbaar?

Was er voldoende voorbereidingstijd voor de actiepunten?

Informeerde de themacoördinator de betrokkenen voldoende en tijdig over het doel, 
specifieke taken, eventuele wijzigingen en voortgang?

Was het duidelijk welke verantwoordelijkheden bij welke personen lagen?

VRAGEN VOORWAARDEN JA/NEE TOELICHTING

Aanwezigheid van voedingscoördinator

Aanwezigheid van voedingsteam

Aanwezigheid engagementsverklaring op een zichtbare plaats in het diensten-
centrum

VRAGEN SAMENWERKING TOELICHTING

Hoe verliep de samenwerking in elke stap?

Hoe was de samenwerking met/ondersteuning van invoegen  
(procesbegeleider, themacoördinator …)?

VRAGEN TRAJECT TOELICHTING

Was het doel van elke stap duidelijk? 

Wat waren succesfactoren?

Wat waren knelpunten?

Aan welke verbeterpunten wordt komend jaar gewerkt?

Met welke doelen van het afgelopen jaar wordt verder gegaan?

voorbeelden evaluatievragen
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Andere voorbeeld evaluatievragen en doelstellingen

 >  Op voedingsteam-overlegmomenten is x % van alle leden van het 

team aanwezig.

 >  Frequentie vergaderingen met voedingsteam.

 >  Aantal vormingen georganiseerd door het voedingsteam (voor wie en 

welk thema).

 >  Alle medewerkers kunnen het voedingsbeleid uitleggen aan de doel-

groep.

 >  Wat is het % van de bezoekers dat tevreden is over het nieuwe voe-

dingsbeleid? 

Bijlage 2.11 duurzaamheidscriteria

VRAAG JA/NEE OPMERKING/
WAAROM 

VERANTWOOR-
DELIJKE

ODERNOMEN 
ACTIE

Is het voedingsbeleid opgenomen in het interne kwaliteitsbe-
leid? 

Wordt er voor nieuwe medewerkers een vormingstraject opge-
steld met interne educatie rond het voedingsbeleid? 

Wordt er op regelmatige basis een opfrissing van de kennis 
over ondervoeding voorzien? 

Is ondervoeding een standaard agendapunt op relevante 
werkgroep-vergaderingen? 

Neemt iemand de rol van voedings-coördinator op zich? 

Vergadert het voedingsteam nog op regelmatige basis? 

Wordt er samengewerkt met externe partners rond (onder)
voeding?

Wordt er jaarlijks een stand van zaken gemaakt?

Wordt het opgestelde actieplan jaarlijks bekeken en aange-
past?

Zijn er nieuwe acties geïntroduceerd?

duurzaamheidscriteria
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Bijlage 2.12 meerjarenplan

Bijsturing lopende acties

ACTIE STAND VAN ZAKEN AANDACHTSPUNT / BIJSTURING

planning nieuwe acties

ACTIE TIMING VERDERE UITWERKING AANDACHTSPUNT / BIJSTURING

Diepe verankering

VRAAG ANTWOORD AANPAK 

Wat is verankering voor jullie onderneming?

Hoe zijn andere processen verankerd geraakt?

Hoe kan je de continuïteit verzekeren?

Aanpak om het traject en samenwerking te 
verbeteren (vanuit evaluatie).

Aanpak om (onder)voedingsbeleid dieper te 
verankeren.

meerjarenplan



P.61 — stappenplan

P.61 — stappenplan



m
a

a
lt

ij
d

g
id

s

3

Maaltijdgids



m
a

a
lt

ij
d

g
id

s
3 P.63 — maaltijdgids

P.63 — maaltijdgids

P.66 Aanbodwijze

P.66 Bereiding en verdeling

P.70 Algemene aandachtspunten

P.72 Richtlijnen voor het aanbod

P.72 Algemeen

P.73 Aandachtpunten ouderen en voeding 

P.79 Aandacht door duurzaamheid

P.80 Richtlijnen voor een evenwichtige warme maaltijd

P.87 Menuplanning
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P.92 Betrokkenheid en participatie
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Maaltijdgids

Letten op je eten is interessant, want een gezon-
de en evenwichtige voeding kan ziekten voorko-
men en bijdragen tot herstel ervan. Goed eten is 
belangrijk voor iedereen en in alle leeftijdscate-
gorieën, maar voor ouderen is het dat nog een 
tikje meer. Want ouder worden gaat gepaard met 
lichamelijke veranderingen zoals tandproblemen, 
minder bewegen en een lager energieverbruik. Dat 
beïnvloedt het eetgedrag en de behoefte aan ener-
gie en bepaalde voedingsstoffen. Risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten zoals overgewicht, een 
verhoogde bloeddruk en cholesterol komen vaker 
voor op latere leeftijd. En er is ook een groter wor-
dende groep ouderen die risico loopt op onder-
voeding. Bovendien gaat ouder worden samen met 
sociale veranderingen, zoals op pensioen gaan. Het 
is daarom belangrijk om goede voeding te voorzien 
voor ouderen, rekening houdend met het veroude-
ringsproces en de veranderende leefgewoonten.

Deze maaltijdgids geeft richtlijnen om menu’s op te stellen en maaltijden te 

bereiden voor ouderen. Hij bevat praktische richtlijnen voor gezonde voeding 

voor ouderen, met aandacht voor typische ouderdomskenmerken zoals tragere 

maaglediging, kauwmoeilijkheden en geur- en smaakverlies. Hiernaast zijn 

bijkomende adviezen beschreven voor ouderen met (een risico op) ondervoeding 

zoals tips voor het verrijken van voeding. De behandeling van ondervoeding met 

bijvoeding en klinische dieetvoeding wordt hierin niet besproken.

In ‘Aanbodwijze’ worden de verschillende mogelijke bereidings- en verdeelsyste-

men besproken. Kort wordt het belang van flexibiliteit, budget, veilige voeding en 

overleg toegelicht.
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‘Richtlijnen voor een gezond aanbod’ beschrijft tips bij menuplanning, informa-

tie over smaaksturing en geeft richtlijnen voor een evenwichtige, warme maaltijd.

Het deel ‘Succes in de praktijk’ geeft tips om naast een gezond aanbod ook in te 

zetten op andere strategieën uit de gezondheidsmatrix (www.gezondleven.be/

settings/zorg-en-welzijn). Zoals afspraken en regels opstellen, het keukenteam 

versterken met richtlijnen over voedselveiligheid, bezoekers motiveren om gezon-

de voeding te proeven en te eten.

Een gezond aanbod van maaltijden maakt deel uit van het bredere voedingsbe-

leid en situeert zich onder de strategie ‘omgevingsinterventies’ en op het niveau 

van de voorziening. Het aanbod wordt best aangevuld met andere acties en een 

mix van strategieën op verschillende niveaus.

Wil je nagaan hoe je een optimaal beleid rond de maaltijden kan voeren? Kijk dan 

in het deel ‘Succes in de praktijk’. Wil je aftoetsen of jouw LDC de verschillende 

aanbevelingen uit deze gids volgt? Kijk dan bij de CHECKLISTS. 

Aanbodwijze

Er zijn verschillende mogelijkheden om maaltijden aan te bieden. Zo kunnen de 

maaltijden verzorgd worden door eigen personeel of worden uitbesteed aan een cate-

raar binnen- of buitenhuis. Maaltijden kunnen via warme (gekoppelde), koude (ont-

koppelde) of combinatie-lijn bereid worden. De portionering van de maaltijden kan 

centraal (geportioneerd systeem) of decentraal (bulksysteem) gebeuren. Hieronder 

een korte bespreking van deze mogelijkheden alsook hun eventuele voor- en nadelen. 

Bereiding en verdeling
Keuken in eigen beheer of cateraar? Flexibiliteit!

Zowel een eigen keuken als een externe cateraar bieden kansen aan het diensten-

centrum, maar vragen andere inspanningen en een verschillende taakverdeling. 

Ongeacht het systeem is het belangrijk om voldoende flexibiliteit te voorzien om 

maaltijden aan te passen naar specifieke noden van bezoekers. Denk hierbij aan 

aangepaste consistenties voor kauw- en slikproblemen of bezoekers met een andere 

culturele achtergrond. Voorzie een goede communicatie tussen de maaltijdbege-

leiders en de keuken om te kunnen inspelen op specifieke wensen en noden van 

bezoekers. Dit is zowel van belang bij het werken met een cateraar als met een 

keuken in eigen beheer. Bekijk binnen het budget voor voeding de mogelijkheden 

om extra’s te voorzien. Voorkom grote besparingen op het voedingsbudget die de 

Voorzie standaard een vorming voor nieuw 
zorgpersoneel over correct screenen, 
wegen, registreren van observaties en 
metingen én het belang van het signaleren 
van veranderingen in eetgewoontes. Maak 
zo iedereen mee verantwoordelijk voor 
het vroegtijdig signaleren van het risico op 
ondervoeding.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn
http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn
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mogelijkheden voor het aanbieden van gezonde en smaakvolle voeding beperken. 

Voedingssystemen voor bereiding 

Welk soort systeem er gekozen wordt voor de bereiding en verdeling van de 

maaltijden hangt van verschillende factoren af. De grootte van de organisatie, de 

personeelsbezetting, het aanwezige voedingsbeleid, de financiën en de keuken-

uitrusting bepalen mee welk soorten systemen mogelijk zijn.

Voor de bereiding van maaltijden zijn er drie systemen mogelijk: warme lijn 

(gekoppeld systeem), koude lijn (ontkoppeld systeem) of een combilijn.

De warme lijn of gekoppeld koken wil zeggen dat een maaltijd op eenzelfde dag 

bereid, geportioneerd, verdeeld en gegeten wordt. Een maaltijd bereid in een 

interne keuken met een warme lijn wordt korte tijd na bereiding naar de eetzaal 

gebracht om te serveren. Als een maaltijd met een warme lijn in een externe keu-

ken wordt bereid, wordt deze na bereiding warm gehouden en getransporteerd 

om bij aankomst warm op te dienen. Tijd en temperatuur zijn belangrijke aan-

dachtspunten bij dit systeem. De tijd tussen bereiding en bediening is best zo kort 

mogelijk om de maaltijd warm te kunnen serveren. Een warme maaltijd wordt 

best binnen het uur na bereiding geconsumeerd. Warmhoud- en/of isolatiesyste-

men zoals au bain-marie zijn aangeraden om zo min mogelijk temperatuurdaling 

te krijgen bij het transport. 7 

De warme lijn heeft enkele voordelen. Zo blijven de smaak, voedingswaarde, 

kwaliteit en het uitzicht goed bewaard en is het de meest energievriendelijke 

methode. Een gekoppeld systeem geeft een grote vrijheid in variatie van maaltijd-

componenten, dieetbereidingen en uitzonderingen zoals een warm avondmaal. 

Koken met een warme lijn heeft ook zijn nadelen. De voeding moet voldoende 

verhit worden bij bereiding met een kerntemperatuur van minstens 80 °C om de 

te kunnen serveren boven de 65 °C. Een gekoppeld systeem heeft een grote weer-

slag op de personeelsbezetting, zo moet er ook voldoende keukenpersoneel in het 

weekend de warme maaltijden bereiden. 8,9 

Bij een koude lijn of ontkoppeld koken is de bereiding en het serveren van de 

maaltijden losgekoppeld van elkaar. De voeding wordt op voorhand bereid, 

waarna deze in versneld proces gekoeld worden om te bewaren. Binnen de 2 

uur moet de voeding gekoeld zijn tot < 10 °C in de kern. Hierna kan dit 3 dagen 

bewaard worden bij 2-3 °C. De gekoelde maaltijden of voedingsmiddelen worden 

op een andere dag opgewarmd (geregenereerd) tot minimum 80 °C en opgediend 

aan 65 °C. Een koude lijn vraagt aangepaste bereidingswijzen en recepturen om 

kwaliteitsverlies (o.a. uitdroging) bij regeneratie te voorkomen. 7,9
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De koude lijn heeft enkele voordelen. Doordat de productie van de maaltijden op 

een ander tijdstip kan gebeuren dan het moment van consumptie, zijn er minder 

piekmomenten en weekendtaken. De personeelsbezetting is bij een koude lijn 

veel soepeler. Hiernaast is het makkelijker om de temperaturen van de verschil-

lende maaltijdcomponenten op elkaar af te stemmen door het plannen van het 

regenereren. 

Koken met een koude lijn heeft ook zo zijn nadelen. Het koelen en regenereren 

van voeding is een energie-intensief proces en vereist specifiek materiaal voor 

snelkoeling en regeneratie. De hygiëne-eisen liggen bij een koude lijn hoger om-

dat het risico op bederf en besmette maaltijden groter is doordat de voeding drie 

maal de gevarenzone voor bacteriële ontwikkeling doorloopt. Denk na over het 

menu, niet alle bereidingen lenen zich even goed tot opnieuw opwarmen, zoals 

gefrituurde bereidingen en sommige vleesgerechten. 8,9  

Een combilijn is een combinatie van warme en koude lijn, waarbij een gedeelte 

van de maaltijd via warme lijn wordt bereid (bijvoorbeeld vlees) en een gedeelte 

via koude lijn (bijvoorbeeld groenten en sauzen). Er zijn ook voorzieningen die 5 

dagen in de week (van maandag t.e.m. vrijdag) maaltijden voorzien via warme lijn 

en de maaltijden van het weekend met een koude lijn bereiden.  

In dit laatste geval is het grote voordeel dat er minder keukenpersoneel nodig is in 

de weekends. Ook met de andere variant is er het voordeel zoals bij een koude lijn 

dat je de piekmomenten wat kan verlichten door een gedeelte van het werk op 

een andere moment te doen. 

Een combilijn is een nadelig systeem op vlak van infrastructuur. Want dan is zowel 

de infrastructuur voor een warme als voor een koude lijn nodig. 8 

Voedingssystemen voor verdeling 

Zowel een warme, koude als een combilijn kunnen gebruik maken van een cen-

traal (geportioneerd) of decentraal (bulk) verdeelsysteem.  

Een centraal verdeelsysteem portioneert maaltijden al in de centrale keuken 

per persoon. Bereiding en portionering gebeuren op dezelfde centrale plaats. 

De maaltijden worden op temperatuur gehouden en getransporteerd naar de 

eetzaal. 

Vooraf geportioneerde maaltijden maken het makkelijk om de juiste voeding bij 

de juiste persoon te krijgen (zoals dieetvoeding). Deze manier van werken heeft 

wel als groot nadeel dat bezoekers geen inspraak hebben in de portiegrootte en 

niet kunnen bijvragen. 

Bij een decentraal verdeelsysteem worden de klaargemaakte voedingsmiddelen 

in bulk in transportwagens, bain-mariewagens of andere warmhoudsystemen 

van de centrale keuken naar de eetzaal gebracht. De warme, bereide maaltijden 

worden daar uitgeschept en geserveerd.
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Het uitscheppen van maaltijden in de eetzaal geeft de mogelijkheid aan bezoe-

kers om inspraak te hebben in porties. Er is wel nood aan een voedingslijst of der-

gelijke om de juiste voeding bij de juiste persoon te krijgen (zoals dieetvoeding). 

Een bulksysteem komt het dichtste in de buurt van een gezinsmaaltijd waarbij 

uitgeschept wordt in de eetruimte.

warme lijn

bulk  
portioneren

individueel 
portioneren

snelkoeling  
gekoelde stockage

individueel 
portioneren

bulk  
portioneren

individueel  
portioneren

koude lijn

individueel  
portioneren

LEVERING, ONTVANGST, STOCKAGE

VOORBEREIDING, BEREIDING

SERVEREN

markeringen  
en symbolen

Transport & regeneratie ( > 6 0° C )

regeneratie ( > 6 0° C )  & transport
OF

transport ( + 6 0° C  h o u d e n)
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Algemene  
aandachtspunten

Gevarieerd menu, gevarieerde prijs

Het voedingsbudget van de meeste dienstencentra is niet te vergelijken met 

een gemiddeld huishoudbudget voor eten en drinken. Het is een uitdaging om 

smaakvolle, evenwichtige en gevarieerde menu’s aan te bieden die binnen het 

budget passen. Het werken met seizoensgebonden voedingsmiddelen en porties 

aangepast aan de doelgroep, kan de prijs drukken zonder dat dit ten koste gaat 

van de kwaliteit van de maaltijd. Het afwisselen van goedkopere en duurdere 

componenten zorgt voor een gezond budget en variatie in het menu. 

Een veilige maaltijd

Maaltijden moeten niet alleen lekker en gezond zijn, maar ook veilig. Welk 

systeem er ook gebruikt wordt voor het bereiden en verdelen van de maaltijden, 

er moet altijd voldaan worden aan de wettelijke temperatuurnormen. Warme 

gerechten moeten bij het serveren een kerntemperatuur van minimaal 65 °C heb-

ben en koude gerechten maximaal 7 °C. Deze temperatuur slaat op het transport, 

opslag en serveren. 

Meer normen, regels, afspraken en werkwijzen zijn terug te vinden in het 

 HACCP-boek (Hazard Analysis and Critical Control Points) van het dienstencen-

trum en op de website van FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 

voedselketen). 

Houd daar waar mogelijk rekening met voedselallergieën en -intoleranties voor 

bepaalde voedingsmiddelen of ingrediënten (noten, melkproducten, bepaalde 

http://www.favv.be/
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soorten fruit, vis en schaaldieren, tarwe, soja, eieren …). Bied in het ideale geval 

een aangepast menu aan (al kan kruisbesmetting niet uitgesloten worden). Ieder-

een die mee instaat voor de bereiding en bediening moet op de hoogte zijn van de 

mogelijke aanwezigheid van allergenen in de aangeboden maaltijd.

Overleg met de cateraar en/of eigen kok

Een klassiek restaurant houdt vooral rekening met kwaliteit, smaak en prijs. Voor 

een dienstencentrum komt daarbij: het gezondheidsaspect van het evenwichtig 

samengesteld menu, de leeftijd van de bezoekers (bijvoorbeeld in functie van 

kauw- en slikmoeilijkheden) en de sociale context van het eetgebeuren.

De samenstelling van de maaltijd is geen individuele verantwoordelijkheid van 

de kok of cateraar, maar gebeurt best in samenspraak met de directie en mede-

werkers. Overleggen op regelmatige tijdstippen is van belang om ervaringen en 

eventuele wensen of klachten van bezoekers en personeel in kaart te brengen.

maak het keukengebeuren bekender. 
Houd een menuraad met de kok en be-
zoekers. Bespreek hier de menu’s van de 
afgelopen periode en de wensen voor de 
komende menu’s. Organiseer dit bijvoor-
beeld 1 x per 3 maanden (1x/seizoen) en 
werk seizoensgebonden, eventueel ver-
duidelijken met prenten, typische knabbel 
passend bij het komende seizoen … 
Organiseer een rondleiding in de keuken 
voor bezoekers.

vergroot de communicatie tussen de 
keuken en bezoekers.
Werk met een feedbackformulier over de 
maaltijden, in te vullen door personeel en/
of bezoekers.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips
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Richtlijnen  
voor het aanbod

Algemeen
Gezonde maaltijden algemeen

 Gezonde voeding is een veelzijdig begrip. Een gezonde voeding bestaat uit voe-

dingsmiddelen die de nodige voedingsstoffen en energie geven, met aandacht 

voor duurzame en ‘veilige’ voeding. De richtlijnen voor gezonde ouderen zijn 

gebaseerd op de algemene richtlijnen van de voedingsdriehoek (Gezond Leven, 

2017) met extra aandacht voor de specifieke behoeften van ouderen en typische 

ouderdomskenmerken zoals tragere maaglediging, geur- en smaakverlies, kauw-

moeilijkheden. 

Hiernaast zijn aanbevelingen beschreven voor ouderen met (een risico op) onder-

voeding zoals tips voor het verrijken van voeding. De richtlijnen die verder worden 

beschreven, wijken hier en daar enigszins af van de algemene richtlijnen van de 

voedingsdriehoek omdat de focus ligt op preventie van ondervoeding en niet op 

preventie van ontwikkeling van overgewicht en andere gezondheidsproblemen.

Met onderstaande richtlijnen willen we dienstencentra ondersteunen bij het 

samenstellen en aanbieden van gezonde maaltijden. Belangrijk hierbij is: 

 >  de effectieve samenstelling (met aandacht voor een aanbod van voe-

dingsmiddelen die de gezondheid bevorderen), variatie en aangepaste 

portiegroottes;

 >  de aandacht voor duurzaamheid (de ecologische impact van voeding);

 >  de aandacht voor voedselveiligheid bij het bereiden en serveren van 

maaltijden.

Je kan deze richtlijnen o.a. gebruiken bij de: 

 >  bereiding van maaltijden;

 >  aankoop van voedingsmiddelen;

 >  afstemming van het aanbod of menu met de cateraar (bijvoorbeeld bij 

het opmaken van een lastenboek). 
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Aandachtspunten ouderen en voeding
Voedingsbehoeften 

De energiebehoefte van ouderen ten opzichte van volwassenen neemt over het 

algemeen af met een hogere leeftijd. Verouderen zorgt immers voor een veran-

derde lichaamssamenstelling (o.a. afname van spieren), kan invloed hebben op 

het gewicht en zorgen voor een minder actieve levensstijl. Deze veranderingen 

kunnen zeer verschillen van persoon tot persoon. 10 Opgelet: bij een inname van 

minder dan 1500 kcal/dag ontstaan er tekorten in micronutriënten (vitaminen en 

mineralen). 10

De aanbevolen dagelijkse behoefte aan voedingsstoffen voor gezonde ouderen 

verschilt echter niet veel met die van gezonde volwassenen van hetzelfde ge-

slacht. De behoefte aan eiwitten (ongeveer 0,83 g/kg/dag) en de meeste vita-

minen en mineralen blijft dezelfde. Ouderen hebben wel een hogere nood aan 

vitamine D (20 µg per dag i.p.v. 10-15 µg) en vitamine B12 (4,5 µg i.p.v. 4 µg). Om 

voldoende vitamine D te kunnen voorzien moeten ouderen gemotiveerd worden 

om buiten te komen en minstens 15 minuten zonlicht per dag te voelen. De veze-

laanbeveling bedraagt minimum 25 g per dag voor een goede darmfunctie, net 

zoals voor volwassenen. 10 

Extra aandacht moet er wel gaan naar mogelijke tekorten bij kleine eters of zieke 

ouderen.
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Aanbeveling voedingsmiddelen per dag (vanaf 60 jaar)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanbevelingen van de voedings-

driehoek voor 60-plussers. Ter info staan ook de aanbevelingen voor volwassenen 

erbij. Aan de lagere energiebehoefte die ouderen hebben tegenover volwassenen 

kan voldaan worden door een kleinere portie aardappelen of minder sneden 

brood per dag te eten en de inname van producten uit de restgroep te beperken. 

Voeding 19-59 JAAR 60+

water 1,5 liter 1,5 liter

aardappelen 
gekookt 

3-5 stuks (210 à 350 g) 3-4 stuks (210 à 280 g)

bruin brood 7-12 sneden 5-9 sneden

groenten, vers 
of diepvries

300 g 300 g

fruit, vers 2 stuks (250 g) 2-3 stuks (250 à 375 g)

melkproducten 
(halfvol) en 

calciumverrijkte 
sojaproducten

3 glazen (450 ml) 4 glazen (600 ml)

kaas, mager 1 sneetje (20 g) 1-2 sneetjes 
(20 à 40 g)

vlees, vis, eieren 
en vervangpro-
ducten, bereid 

gewogen

100 g 100 g

smeervet
bereidingsvet

5 g per sneetje
Max. 15 g

5 g per sneetje
Max. 15 g

restgroep
*voedingsmid-

delen: max 10% 
van de dagelijkse 
energiebehoefte

Niet nodig
Max. 200 à 250 kcal

Niet nodig
Max. 185 à 220 kcal

Warme maaltijd aanbevolen frequenties

Deze aanbevolen hoeveelheden per leeftijdsgroep (richtlijn 2014) vind je terug via  

https://www.gezondleven.be/files/voeding/2014-04-overzichtstabel-aanbevelingen-voeding-per-leeftijdsgroep.pdf.

• 

https://www.gezondleven.be/files/voeding/2014-04-overzichtstabel-aanbevelingen-voeding-per-leeftijds
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Opgelet! De tabel geeft de aanbevelingen bij de actieve voedingsdriehoek en 

dateert van 2014. De Hoge Gezondheidsraad werkt momenteel aan aanbevelin-

gen op voedingsmiddelenniveau (Food Based Dietary Guidelines). Die worden 

verwacht in 2019 en Gezond Leven zal ze als basis gebruiken om een update te 

maken van de aanbevolen hoeveelheden per leeftijdsgroep. Je kan de meest 

recente versie altijd terugvinden op de website van Gezond Leven: https://www.

gezondleven.be/themas/voeding/aanbevelingen. 

Veranderingen

Ouder worden gaat gepaard met vele fysieke, psychische en sociale veranderin-

gen die (on)rechtstreeks een invloed hebben op de voedingsinname. Hieronder 

staan enkele lichamelijke veranderingen en de mogelijke gevolgen die ze met 

zich meebrengen op het vlak van voeding. Ook staan er enkele tips om dit te 

kunnen opvangen.

 > Gebitsproblemen, verminderde bijtkracht en speekselproductie 11

• Gevolgen: kauwen en slikken wordt moeilijker. 

• Tip: Maak de voeding voldoende vochtig (o.a. sauzen, stoven) en/

of pas de consistentie stapsgewijs aan (bv. zachte voeding, snijden, 

malen).

 > Smaak- en reukzin dalen met 30% 12

• Gevolgen: eetlust vermindert.

• Tip: Gebruik aroma’s en smaakmakers tijdens de bereiding. 13 Denk 

aan verse en/of gedroogde kruiden, specerijen. Ook de bereiding kan 

meer of minder smaak geven aan het eten. Stomen en stoven geven 

een sterkere smaak dan koken. Ook bakken geeft een andere smaak.

 > Zicht en gehoor verminderen

• Gevolgen: Etiketten en recepten lezen wordt moeilijk, net als voedsel 

snijden en bereiden. 

• Tip: Zorg voor voldoende kleurcontrast tussen voorwerpen en voe-

dingsmiddelen. Verlicht de keuken goed. Voorzie hulpmiddelen om te 

koken, eten of drinken indien nodig.

 > Vertraagde maaglediging en snellere verzadiging 

• Gevolgen: Te beperkte voedingsinname.

• Tip: Spreid de voedingsinname, laat de ouderen frequent kleine maal-

tijden eten.  

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/aanbevelingen
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/aanbevelingen
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 > Meer kans op constipatie en diverticulitis, maar lijkt geen fysiologisch 

gevolg van verouderen te zijn 11

• Tip: Stimuleer ouderen om voldoende te drinken, om regelmatig voe-

dingsmiddelen met vezels te eten en om te bewegen om constipatie 

tegen te gaan en/of te verminderen.

 > Verminderde insulinewerking 

• Gevolgen: Schommelende glycemie, toenemend risico op diabetes type 2.

• Tip: Beperk suikerrijke producten en producten op basis van witte 

bloem & enkelvoudige koolhydraten. Stimuleer het eten van volkoren 

producten, groenten en fruit. Volg hiervoor de richtlijnen van gezonde 

voeding.

 > Daling van de spiermassa en fysieke kracht 

• Gevolgen: Mobiliteit en fysieke activiteit dalen, sedentair gedrag stijgt.

• Tip: Stimuleer ouderen om dagelijks en regelmatig te bewegen. Voor-

zie hulpmiddelen om te koken, eten of drinken indien nodig.

 >  Daling van de botmassa 

• Gevolgen: Botten worden brozer, ontwikkelen van osteoporose.

• Tip: Beperk de daling in botmassa bij ouderen, stimuleer het innemen 

van calciumbronnen (melkproducten, calciumverrijkte sojaproducten, 

groenten, granen, noten en peulvruchten), vitamine D (smeer- en be-

reidingsvetten, volle melkproducten en zonlicht) en doe ze regelmatig 

bewegen. 

 >  Nierfunctie kan verminderen 

• Gevolgen: hoge bloeddruk.

• Tip: Let op met overmatig zoutgebruik. Laat ouderen zoveel moge-

lijk verse en gedroogde kruiden of specerijen gebruiken voor het op 

smaak brengen van hun eten.

 >  Verminderde dorstprikkel

• Gevolgen: Uitdroging, risico op hittegerelateerde aandoeningen en 

sterfte (i.c.m. verminderde temperatuurwaarneming, gebruik van 

medicatie, de aanwezigheid van ziekten en aandoeningen en een 

verminderd transpiratievermogen).

• Tip: Stimuleer ouderen om voldoende en regelmatig te drinken, ook 

als ze geen dorst voelen. (zie verder) 
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Risico aandoeningen

Deze lichamelijke veranderingen brengen ook een toenemend risico op bepaalde 

aandoeningen met zich mee. 

 >  Overgewicht en obesitas (door hogere energie-inname en/of lager ener-

gieverbruik)

• Tip: Stimuleer ouderen om gezonde voeding te eten met aandacht 

voor energiebeperking (bv. magere in plaats van volle producten, 

minarine in plaats van margarine e.d.).

 >  Ondervoeding (door verminderde energie-inname en verhoogde spieraf-

braak)

• Tip: Voorzie voldoende energie (zie verder).

 >  Hart- en vaatziekten (met een hoge cholesterol en hoge bloeddruk als 

risicofactoren)

• Tip: Laat ouderen gezonde voeding eten en zorg dat ze aandacht be-

steden aan o.a. de soort en hoeveelheid vet in je voeding, alsook aan 

het zoutgehalte. 

 >  Kanker 

 >  Psychologische aandoeningen: dementie

Een evenwichtige voeding en voldoende beweging kunnen een belangrijke rol 

spelen in de preventie van deze aandoeningen en zo bijdragen tot gezond ouder 

worden. 

Drinken 

Ouderen drinken net zoals volwassenen best 1,5 liter water per dag en meer met 

warme dagen of na een inspanning. Echter hebben ouderen een verminderde 

dorstprikkel, zijn ze gevoeliger voor warme temperaturen, hebben ze een ver-

minderde temperatuurwaarneming en een verminderd transpiratievermogen. 

Hierdoor lopen ze een groot risico op uitdroging.  

Slechts ongeveer 35% van de 65-jarigen en 20% van de 75-plussers drinkt dagelijks 

minstens 1 liter water. Vrouwen drinken beduidend meer water dan mannen. 14 

Het is daarom belangrijk om voldoende en regelmatig drinken onder de aandacht 

te brengen.

Meer tips om voldoende te drinken? Lees ze hier: https://www.gezondleven.be/

nieuws/7-tips-om-makkelijker-water-te-drinken .Benieuwd welke dranken de 

voorkeur krijgen, hoe gezond te drinken en of fruitsap even slecht is als frisdrank? 

https://www.gezondleven.be/nieuws/7-tips-om-makkelijker-water-te-drinken
https://www.gezondleven.be/nieuws/7-tips-om-makkelijker-water-te-drinken
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De voedingsdriehoek geeft meer informatie https://www.gezondleven.be/the-

mas/voeding/voedingsdriehoek/dranken.

Is de oudere ziek, ondervoed of een kleine eter? Geef dan regelmatig de voorkeur 

aan dranken met calorieën. Denk bijvoorbeeld aan soep als drinken, groente- of 

fruitsap en voeg melk of room toe aan koffie of thee.

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/dranken
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/dranken
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Aandacht voor duurzaamheid
Binnen de voedingsdriehoek is er ook aandacht voor de duurzaamheid van 

voeding. Hieronder enkele richtlijnen die helpen bij het verduurzamen van de 

voeding die je aanbiedt voor gezonde ouderen. Voor bezoekers met (risico op) 

ondervoeding is het belangrijk altijd de afweging te maken tussen gezonde en 

duurzame voeding en voldoende voeding. Het kan dus nodig zijn om van deze 

principes af te wijken om de nodige calorieën en voedingsstoffen te serveren.

A  Gezondheid 

Gezondheid is een van de aspecten van het verduurzamen van voeding. 

Voedingspatronen waarbij er een goede balans is tussen dierlijke en 

plantaardige producten, én waarbij de behoefte aan energie niet over-

schreden wordt, zijn gezonder en hebben een lagere impact op het milieu.

B  Aandacht voor plantaardig 

Kies voor een meer gematigde consumptie van dierlijke producten, ga 

voor ‘minder maar beter’. Maak de afweging tussen goede dierlijke eiwit-

ten en goede plantaardige vetten. Verrijk de voeding bijvoorbeeld met 

plantaardige vetstoffen zoals margarine en olie.

C  Beperk overconsumptie

Beperk overconsumptie. Vooral van voedingsmiddelen die rijk zijn aan 

toegevoegde suiker, verzadigd vet en zout. Gebruik verschillende kruiden 

en specerijen voor het op smaak brengen van eten. Geef de voorkeur aan 

plantaardige vetbronnen.

D  Voorkom voedselverspilling

Probeer voedselverlies door voedselverspilling (= weggooien van voedsel 

dat nog bruikbaar is voor consumptie) te voorkomen. Stel je menu samen 

met realistische richtlijnen voor hoeveelheden van voedingsmiddelen. 

Voer een afvalbeleid in en sensibiliseer het keukenpersoneel over het 

bewaren van voeding op de juiste manier (richtlijnen HACCP) en het voor-

komen van verspilling. Wil je het voedselverlies in jouw dienstencentrum 

meten? Kijk dan eens op https://www.departementwvg.be/voedselverlies 

en http://www.voedselverlies.be/.

E  Andere aspecten van duurzaamheid

Bekijk de mogelijkheden om andere duurzaamheidsaspecten al dan 

niet toe te passen, zoals eerlijke handel, lokale productie, dierenwelzijn, 

aandacht voor de seizoenen … 

https://www.departementwvg.be/voedselverlies
https://www.departementwvg.be/voedselverlies
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Richtlijnen voor een evenwichtige  
warme maaltijd
Waaruit bestaat een  
evenwichtige warme maaltijd en waarom?

Klassiek wordt in de meeste dienstencentra de warme maaltijd ’s middags geser-

veerd. Doorgaans bestaat deze uit soep, een hoofdgerecht en dessert. 

De warme maaltijd bestaat ideaal gezien uit groenten, aardappelen of een graan-

product, een eiwitbron, bereid met vetstof en een drank. De warme maaltijd is 

hiermee veelal de grootste bijdrage aan de energie-inname van de dag. 

Groentesoep is een goede bron van groenten en vocht en kan eetlustopwekkend 

werken. Maar veel ouderen hebben een kleinere maag waardoor het eten van 

soep vlak voor het hoofdgerecht ervoor zorgt dat er minder wordt gegeten. Soep 

leent zich goed om te verrijken (energie- en voedingsstofrijker maken) met room, 

eiwitpoeder, vetstof en toevoegingen zoals vermicelli of bonen.  

Een dessert is bij voorkeur een aanvulling op de maaltijd zoals een melkproduct 

en/of fruit. 

Vele ouderen hebben graag een vaste structuur en enige voorspelbaarheid. Zo 

kan je bijvoorbeeld enkele vaste dagen inplannen zoals vrijdag visdag of donder-

dag veggiedag. 

Een dessert is bij voorkeur een aanvulling op de rest van de dag zoals een melk-

product en/of fruit.

Hieronder vind je uit welke componenten een gezonde warme maaltijd bestaat 

en waarom. Er staan ook aandachtspunten om de maaltijden energierijker te 

maken.
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COMPONENT OMSCHRIJVING  AANDACHTSPUNTEN 
GEZONDE VOEDING

AANDACHTSPUNTEN  
ENERGIERIJK MAKEN

groenten 

• Alle soorten verse groenten, 
diepvriesgroenten of groen-
ten uit blik of glas zonder 
toevoegingen.

Bron van vitaminen, mine-
ralen, voedingsvezels, water 
en koolhydraten. De warme 
maaltijd is de belangrijkste 
‘bijdrager’ aan de dagelijkse 
groente-inname.

• Kies voor seizoensgebonden groenten, gebruik 
bv een groentekalender.

• Groenten zijn meer dan een blaadje sla, wat 
waterkers of een radijsje. Varieer in soort, 
smaak en bereiding. Bedenk ook dat peterselie, 
citroen, champignons of tomaten in sauzen 
geen volwaardige groenteportie zijn. 

• Groenten kunnen onder de vorm van soep 
worden aangeboden als 10-uurtje of bij de 
warme maaltijd. 
• Gebruik min. 400 g groenten (vers en/of 

diepvries) per liter water. Soep kan je binden 
met aardappelen of groenten als knolselder, 
pompoen, pastinaak of courgette. 

•  Als zoutcriterium voor soep geldt maximaal 
500 mg gejodeerd zout (NaCl) per 100 ml. 
Dit komt overeen met het zoutgehalte van 
één bouillonblokje per liter water. 

•  Maak de soep smaakvoller door de soep-
groenten te garen in een beetje water. Dit 
gaat sneller waardoor er minder smaak 
verloren gaat, bij het mixen kan je warm 
water toevoegen.

• Serveer 2 verschillende groenten per dag 
(bereid, in puree, als soep, bij de boterham, 
groentecrème, -terrine, -tapenade, -coulis …) 

Nood aan extra calorieën? 
Soep
Soep leent zich goed om te 
verrijken.
• Bind soep met aardappe-

len, tapioca enz. 
• Voeg room, olie, boter toe. 
• Voeg balletjes of stukjes 

gerookte vis toe. 
• Voeg vermicelli toe. 

Groenten
• Stoof ze in olie of vloeibare 

margarine.
• Serveer met een saus: 

bechamelsaus, kaassaus …
• Eet ze met vinaigrette, 

mayonaise …
• Voeg extra boter/olie, saus, 

geraspte kaas … toe.
• Rooster, gril of frituur 

groenten met een plant-
aardige vetstof.

• Rauwkost bevat weinig 
kcal, bereid groenten met 
de nodige vetstoffen en 
serveer deze afgekoeld 
en/of met vinaigrette, 
mayonaise.

• Bepaalde groenten (bv. 
wortel en rode kool) 
kunnen met een extra 
zoete toets bereid worden. 
Gebruik suiker of honing 
naar voorkeur.

 aardappelen, 
rijst, 

 deegwaren of 
alternatieven

• Gekookte aardappelen, 
aardappelpuree. Rijst, pasta, 
couscous, quinoa, bulgur. Bij 
voorkeur de volkoren vorm 
(bijvoorbeeld bruine rijst, 
volkoren spaghetti). 

Bron van zetmeel en voedings-
vezels naast vitaminen en 
mineralen.

• Voorzie variatie in de bereiding van aardap-
pelen: gekookt, puree, gebakken, met verse 
kruiden …

• Voorzie eventueel de keuze tussen aardappel, 
pasta of rijst. 

Makkelijk eetbaar maken?
• Aardappelen: puree
• Deegwaren: voldoende garen

Snel verzadigd? 
• Kies voor witte, minder 

snel vullende varianten 
van pasta, rijst en andere 
graanproducten. 

Nood aan extra calorieën? 
• Maak puree energierijker 

met olie of margarine, 
volle melk en ei.

• Bereid aardappelen met 
een gezonde vetstof, bv. 
bakken en frituren. 

gezonde warme maaltijd
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vlees, vis, 
eieren, 

 peulvruchten, 
mycoproteïne, 

seitan, soja

• Wit vlees: gevogelte zoals 
kip, kalkoen. 

• Rood vlees: vlees afkomstig 
van rund, kalf, varken, lam, 
schaap, paard en geit. 

• Hybride vleesproducten 
(combinatie van vlees en 
groenten of plantaardige 
eiwitbron (bv. soja) in één 
product). 

• Vis. 
• Ei. 
• Peulvruchten zoals witte, 

bruine of rode bonen, 
linzen, kikkererwten en pro-
ducten op basis hiervan. 

• Tofu, tempé, mycoproteï-
ne, seitan, sojastukjes en 
sojabrokken. 

Bron van dierlijke of plantaardige 
eiwitten. Dierlijke producten zijn 
ook een bron van vitaminen zoals 
vitamine B12 en mineralen zoals 
ijzer en zink.

• Kies voor voldoende afwisseling tussen wit en 
rood vlees, vis en peulvruchten/soja/ mycopro-
teïnen/seitan (zie ‘Menuplanning’). 

• Soja en mycoproteïne bevatten minder eiwit-
ten dan vlees of vis, geen vitamine B12 en maar 
weinig ijzer. Wissel ze dus af met vlees of vis. 

• Voorgebakken of gepaneerde groenteburgers 
kunnen geen groenten of vlees vervangen en 
brengen vaak veel vet en zout aan.

• Bij vis kan je afwisselen tussen vette en 
magere vis. Om duurzaam te kiezen tussen 
verschillende vissoorten kan je de viswijzer van 
WWF of de viskalender van VLAM gebruiken. 
Meer informatie kan je ook lezen in de vis- en 
zeevruchtengids.  

Makkelijk eetbaar maken?
• Zachte bereidingen bv. worst en gehakt (vetter 

en makkelijker te eten).
• Maaltijdsoep op basis van peulvruchten bevat 

veel eiwitten.

Nood aan extra calorieën? 
• Gebruik vetstof (olie of 

vloeibare margarine) voor 
de bereiding, bv. bakken, 
frituren. 

• Serveer met een saus of 
jus.

• Serveer 1-2x per week vis, 
bij voorkeur vette vis. 

• Vul ter afwisseling eens 
aan met noten en zaden 
(handje/dag).

bereidingsvet

• Olie, bv. olijfolie, kool-
zaadolie, maïsolie of een 
mengeling. 

• Margarines rijk aan onverza-
digde vetzuren.

Bron van essentiële vetzuren 
en vetoplosbare vitaminen (A, 
D en E).

• Vetten zijn essentieel. Verkies vetten met een hoog 
gehalte onverzadigde vetzuren die arm zijn aan 
verzadigde vetzuren (maximum 1/3de verzadigde 
vetzuren van de totale hoeveelheid vet). Ze kunnen 
hart- en vaatziekten helpen te voorkomen.

• Gebruik zachte plantaardige olie en margarines. 
• Opgelet, kokosvet en palmolie zijn plantaardige 

vetten maar bestaan overwegend uit verzadigde 
vetzuren. Beperk het gebruik hiervan.

• Boter en halfvolle boter (hard op koelkasttempera-
tuur) zijn dierlijke vetstoffen afkomstig van melk-
vet en zijn rijk aan verzadigde vetten. Ze worden 
daarom best in mindere mate aangeboden (bv. bij 
gelegenheid).

• Keuze van olie is afhankelijk van de bereiding, niet 
alle oliën zijn geschikt om te verhitten. Lees meer 
over bereidingsvet.

Nood aan extra calorieën? 
• Doe een extra scheutje olie 

of vloeibare margarine bij 
bereidingen.

smaakmakers

• Kruiden, specerijen,   
aroma’s …

Extra’s voor een smaakvolle, 
lekkere maaltijd.

Prikkel de papillen en creëer smaakvolle maaltijden 
door verschillende smaakmakers te gebruiken. 
Strooi niet te kwistig met zout (natrium). Breng ge-
rechten op smaak met andere kruiden en specerijen. 
Varieer en experimenteer.
• Gebruik verse en/of gedroogde kruiden en spece-

rijen. Laat je inspireren door de kruidenwijzer.
• Verse kruiden geven het meeste aroma. 
• Gistvlokken zijn ook pittige smaakmakers (niet te 

verwarren met gistextract). 
• Ook groenten kunnen veel smaak geven, bij-

voorbeeld door ze te roosteren of door gebruik te 
maken van groentesauzen. 

• Lees het stuk over (selectieve) smaaksturing.

Nood aan extra calorieën? 
• Voeg room, olie, margari-

ne, boter, suiker, honing … 
toe aan bereidingen.

https://www.visinfo.be/viskalender/
https://www.visinfo.be/viskalender/
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/oliën-en-vetten
https://lekkerverantwoord.hollandfoodservice.nl/basis/data/mediablocks/Kruidenwijzer.pdf
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dessert

Extra’s ter aanvulling van de 
maaltijd

Combineer fruit met een melkproduct als 
aanvulling van de maaltijd of fruit met een 
graanproduct. 
• Fruit + melkproduct:  fruityoghurt/(havermout)

pap met fruit/platte kaas met fruit/pudding 
met fruit/fruit-trifle/smoothie …

• Fruit + graanproduct: broodpudding met fruit, 
fruitcrumble, fruitmuffin, fruitscone, koek met 
confituur …

• Andere: warm fruit, worteltaart, kaastaart, 
pannenkoek, noten verwerken, bv. in cake of 
als crumble.

Nood aan extra calorieën? 
• Fruit + melkproduct: fruit-

milkshake, ijs met fruit … 
• Fruit + graanproduct: 

fruitgebak, fruittaart, 
fruitcrumble …

• Verwerk noten(pasta) in 
desserten.

Meer info over het effect van verschillende voedingsmiddelen op de gezondheid vind je op de website van Gezond Leven, 

thema voeding.
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Portie aanbeveling

 Verdeel het bord bij het opscheppen in drie denkbeeldige delen: 1) een helft voor 

groenten, liefst seizoengroenten, 2) een kwart voor aardappelen of volkoren granen en 

3) een kwart voor vlees, vis, ei, peulvruchten of vervangproducten. 

 > Bij de groenten is het aanbevolen aantal gram een minimumwaarde, je mag 

dus meer groenten voorzien. Groenten of soep bijvragen zou mogelijk moe-

ten zijn (bij voorkeur zonder meerprijs). 

 > Het voorgeschreven aantal aardappelen is een gemiddelde dat vooral 

afgestemd is op de huidige consumptiepeiling in Vlaanderen. Een tip bij het 

opscheppen: start met een vierde bord aardappelen. Bezoekers die meer 

aardappelen willen eten kunnen extra aardappelen vragen of opscheppen, 

maar de portie aardappelen mag de portie groenten bij voorkeur niet over-

schrijden. 

 > Voor de eiwitbron (vlees, vis, peulvruchten en vervangproducten) volstaat 

het vooropgestelde aantal gram. Een tip bij het opscheppen: de portie mag 

maximaal een vierde van het bord omvatten (zie figuur).

Geef de tips voor het opscheppen ook mee aan je bezoekers als je met  

zelfbediening werkt.

Middagmaal

groentesoep 200 ml 

aardappelen 150 g gekookt / 175 g puree / 175g gebakken / 300 g groentepuree 
/ 175 g frieten /  150 g rijst of pasta bereid

groenten 200 g bereid / 1 portie rauwkost

vlees, vis 75 g bereid / 150 g stoofvlees bereid incl. saus / 100 g vis bereid / 
1.5 ei / 100g bereid vegetarisch alternatief (bonen, quorn, seitan, 
tofu e.d.)

bereidings-
vetstof

15g margarine of plantaardige olie geschikt voor bereiding

saus 30 g vleesjus / 100 ml voor bv. currysaus / 150 ml groentesaus

drank water

dessert Fruit met graanproduct en/of melkproduct 
150g Pudding met fruit* / 125g volle fruityoghurt* / 150g volle 
platte kaas met fruit* / 150g fruitmilkshake* / 1 dikke plak (50g) 
cake met fruit* of noten / 150g warm fruit* / 150g trifle met fruit* 
/ 150g warm fruit* met crumble / 120g fruit* crumbletaart /100g 
broodpudding , met fruit* / 100 ml ijs + 25g fruit* / 1 middelgrote 
(60g) pannenkoek met fruit*
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Tips voor variatie

Serveer groentesoep als aperitief. Bied elke dag groenten aan en varieer in het 

aanbod (aan de hand van de seizoenskalender) van groenten per week. Bied geen 

twee dagen na elkaar of geen drie keer per week dezelfde soort groenten aan. 

Voorzie voldoende groenten door extra groenten in gerechten te verwerken (bv. 

bij spaghetti, stoverij, balletjes in tomatensaus) of door rauwkost aan te bieden 

als voor- of bijgerecht. Bied ook eens verschillende soorten groenten aan bij 

eenzelfde maaltijd. Fruit(moes) kan je als afwisseling aanbieden, maar liever niet 

elke week. Fruit verwerk je bij voorkeur in het dessert.

Wissel af tussen verschillende vleessoorten en geef voorrang aan de minder 

bewerkte soorten. Serveer bij voorkeur witte vleessoorten (kippenborst, kal-

koenborst, kippenbout …) die je afwisselt met vers mager rood vlees (stoofvlees, 

varkenshaas, ribkotelet, kalfslapje …). Als de huidige vleesportie groter is dan de 

aanbeveling, probeer ze dan stap voor stap te verminderen.

Varieer ook met vis door verschillende soorten op het menu te plaatsen. Geef de 

voorkeur aan de iets vettere vissoorten. De viskalender helpt je om vis van het 

seizoen te serveren.

Wissel het aanbod van vlees en vis ook regelmatig af met een vegetarisch 

alternatief (bv. 1 vaste dag in de week). Verkies herkenbare peulvruchten (bonen, 

linzen …) boven de door ouderen minder gekende alternatieven zoals tofu en 

quorn. Zorg ervoor dat dit alternatief ook aantrekkelijk en lekker is. Stoofpot-

jes, eenpansgerechten en ovenschotels lenen zich hier gemakkelijk toe. Maak 

eens een vegetarische variant van een gekend gerecht. Denk bijvoorbeeld aan 

een ovenschotel (zoals hachis parmentier) met een vegetarisch alternatief voor 

gehakt. Je kan ook variëren met ei of kaas als laagdrempelig alternatief voor vlees. 

Momenteel zal misschien niet elke oudere hiervoor openstaan, maar na verloop 

van tijd zal er meer vraag zijn naar modernere voedingsmiddelen en vegetarische 

gerechten.
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Bied bij voorkeur gekookte aardappelen aan. Ter afwisseling kunnen puree, ge-

bakken aardappel (in de schil), bruine rijst, volkoren deegwaren of andere granen 

zoals couscous. Bied gefrituurde gerechten eerder beperkt aan.

Serveer naast vleesjus ook zelfgemaakte sauzen op basis van groenten (bv. rata-

touille) of melk.

Streekgerechten vallen vaak goed in de smaak bij de bezoekers. Pas de recepten 

aan zodat deze grotendeels voldoen aan de richtlijnen qua portie groenten en 

dergelijke.

Geef de voorkeur aan desserts met vers fruit en een melkproduct zoals plattekaas 

waaraan vers fruit is toegevoegd. Zet ter afwisseling ook eens noten of een gezoet 

melkdessert zoals pudding of rijstpap op het menu, verwerk er waar mogelijk 

altijd fruit in.
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Menuplanning
Menu opstellen

Een goede menuplanning heeft veel voordelen. Een menuplan zorgt voor controle 

op de variatie in samenstelling van menu’s alsook op de kostprijs. Uit vooropge-

stelde recepten kan immers de kostprijs bepaald worden. Hiernaast vergemakke-

lijkt een opgestelde menu de aankoop- en personeelsplanning. 

Houd bij het opstellen van een algemeen menu − naast gezonde voeding volgens 

de voedingsdriehoek, de noden van de doelgroep en de calorische behoefte − ook 

rekening met de lokale voedingsgewoonten. Soms zijn afwijkingen van gezonde 

voeding nodig om in de calorische behoeften te voorzien.

Vele ouderen hebben graag een vaste structuur en enige voorspelbaarheid. Zo 

kan je bijvoorbeeld enkele vaste dagen inplannen zoals vrijdag visdag of donder-

dag veggiedag.

De verder beschreven richtlijnen gelden voor een gemiddelde, gezonde oudere 

en zijn dus zeker geen advies op maat. Naast de richtlijnen voor gezonde voeding 

voor ouderen vind je tips om het eten en drinken energierijker te maken voor 

ouderen met (een risico op) ondervoeding. Voor aanpassingen van het menu 

omwille van specifieke diëten vraag je het best raad aan een diëtist. 

Richtlijnen frequentie  maaltijdcomponenten

Veel ouderen hebben graag een vaste structuur en enige voorspelbaarheid in hun 

levensritme én in hun menu. Zo kan je enkele vaste themadagen inplannen zoals 

donderdag veggiedag, en vrijdag visdag. Onderstaande tabel geeft inspiratie voor 

de menuplanning. Hij geeft aan volgens welke frequentie je kan variëren tussen 

verschillende voedingsmiddelen. De frequenties zijn aanbevelingen per week, 

tenzij anders aangegeven.

Het is belangrijk om te informeren naar eventueel gekende voedselallergieën 

en -intoleranties en een aangepast menu te voorzien. Probeer ook rekening te 

houden met specifieke behoeftes, zoals het aanbieden van maaltijden aangepast 

aan specifieke voorschriften of overtuigingen.

Serveer maaltijden aangepast aan 
 ouderen.

 >  Houd rekening met verminderde 
kauwfunctie en het risico op verslik-
ken. Serveer zachte voedingsmidde-
len, vermijd de grootste ‘risicovoe-
dingsmiddelen’ voor verslikken (bv. 
gehakte verse peterselie, combinatie 
van vloeistof met kleine stukjes …).

 >  Een vers stuk fruit eten is voor vele 
ouderen moeilijk, verwerk daarom 
fruit in de meeste desserts en bied het 
ook eens aan als beleg.

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips
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COMPONENT WAT AANBEVELING OPMERKING

soep Groentesoep 7

aardappel, 
graanproducten

Aardappelen gekookt
Puree

2 
2

Rijst, deegwaren 1

Gefrituurd of gebakken 2 Bv. 1x frieten + 1x gebakken

groenten 

Bereid 5 à 6 Gekookt/gestoomd/gestoofd

Rauwkost 1

Fruit- moes/warm Max. 1

vlees, vis, veggie

Wit vlees, gevogelte 2 à 3 1x extra i.p.v. gehakt

Rood vlees 2

Gehakt Max. 2

Vis 1 à 2 1x extra i.p.v. gehakt

Veggie 1 Incl. menu met kaas of ei

bereidingsvet Onverzadigd 7

dessert
Fruit + melkproduct 6

Andere (gebak – ijs) 1 Noten, koek, gebak, ijs …

drank Water 7

warme maaltijd aanbevolen frequenties
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Keuzemogelijkheden bij menu’s

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opstellen van een menu. Er kan ge-

werkt worden met een vast menu (‘eten wat de pot schaft’) of met een keuzemenu 

(gaande van keuze in een bepaald onderdeel tot het aanbieden van 2 complete 

menu’s). Beide kunnen als weekmenu opgesteld worden of in een menucyclus. 

Een vast menu heeft als voordeel dat een keuken op basis van het aantal bezoe-

kers gemakkelijk de bestelling en bereiding kan doen van de maaltijden. Zo wordt 

er minder voedsel verspild. Daarnaast kunnen er ook organisatorische voordelen 

en prijsvoordelen zijn. Het grote nadeel is echter dat de bezoekers geen inspraak 

hebben in wat er op hun bord terechtkomt.

Een keuzemenu kan variëren van keuze in een bepaalde maaltijdcomponent, 

zelf samenstellen uit afzonderlijke maaltijdsonderdelen tot keuze uit 2 verschil-

lende menu’s. De bezoeker heeft dan inspraak en keuze in wat die eet. Voor de 

keuken zorgt dit echter voor een iets uitgebreidere administratie en voor een 

risico op overschotten indien er geen goede inschatting van de populariteit van 

de keuzeonderdelen is gemaakt. Probeer hierbij de bezoeker te ondersteunen 

of aan te moedigen om de gezonde keuze te maken door evenwichtig samenge-

stelde menu´s extra te promoten, ze tegen een voordelige prijs aan te bieden en 

aandacht te hebben voor een aantrekkelijke presentatie.

Als je werkt met een weekmenu kan je inspelen op aanbiedingen en lastminute-

veranderingen, maar heb je wekelijks veel tijd nodig voor het plannen en voor de 

administratie.

Een menucyclus met een duur van een aantal weken of per seizoen is tijdbespa-

rend omdat je niet elke week een nieuw menu moet opstellen. Maar een menu-

cyclus kan eentonig worden voor het keukenpersoneel en de bezoeker.

Er zijn een aantal zaken waar je best rekening mee houdt, welke manier van me-

nusamenstelling en/of -planning je ook kiest.

 >  Een maaltijd is meer dan alleen de smaak: ‘het oog wil ook wat’ zegt het 

spreekwoord. Zorg voor voldoende kleurvariatie qua voedingsmiddelen 

en gerechten in een menu. Een wit bord met daarop aardappel, bloem-

kool met witte saus en kipfilet oogt zeer flets. 

 >  Voorzie de mogelijkheid om rekening te houden met aversies en voor-

keuren, zowel algemeen voor ouderen (grotere voorkeur voor zoet) als 

individueel per bezoeker. Voorzie ook de mogelijkheid voor afwijkingen 

om rekening te houden met speciale noden of diëten.
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 >  Houd rekening met het seizoen. Dat zorgt voor een natuurlijke variatie, 

is budgetvriendelijk en geeft verse voedingsmiddelen. Doe dit niet alleen 

voor dagdagelijkse maaltijden maar ook voor speciale gelegenheden, 

feestdagen en dergelijke.

 >  Zorg in een menu voor gerechten met afwisselende consistentie, zodat 

er zowel vloeibare als kauwbare elementen zijn. Met uitzondering voor 

mensen die nood hebben aan een aangepaste consistentie.

 >  Wil je een nieuw gerecht introduceren? Voorzie dan een herkenbaar 

element om het toegankelijker te maken.

 >  Plan op weekbasis niet te veel gerechten met eenzelfde ingrediënt, maar 

varieer met de ingrediënten die het seizoen aanbiedt.

 >  Uiteraard moet de maaltijd ook gewoon lekker, gezond en aangepast aan 

de ouderen zijn.

Smaaksturing

De olfactorische functies verminderen bij het ouder worden. Er treedt geurverlies, 

het verlies van de mogelijkheid om geuren van elkaar te onderscheiden alsook 

smaakverlies op. 12 Smaakverandering bij het ouder worden is een van de oorza-

ken van ondervoeding bij ouderen. 15 Om dit op te vangen kan er gebruik gemaakt 

worden van aroma’s en smaakmakers 13, alsook van (selectieve) smaaksturing 

tijdens de bereiding van de maaltijden.  

De smaak van gerechten kan selectief gestuurd worden om het verlies in geur 

en smaak bij het eten te compenseren. Om smaak selectief te sturen voer je de 

ABC-analyse uit en stuur je bij met de T3AVC-methode. De ABC-analyse omvat 

Analyseren, Benoemen en Catalogeren van ingrediënten in een recept. Naast T3 

(Temperatuur, Tijd en Techniek van de bereiding) kan AVC (Aromatisatie, Variatie 

en Concentratie) gebruikt worden om de smaak van een gerecht te beïnvloeden. 

Om een recept bij te sturen analyseer je eerst alle ingrediënten in alle stappen. 

Benoem niet alleen de ingrediënten maar ook het merk, ras, klasse, de benodigde 

hoeveelheden en de cruciale stappen. Benoem per ingrediënt tot welke categorie 

van smaak-kwaliteit dit behoort: gustatie (basissmaken), olfactie (geuren) en/

of trigeminatie (mondgevoel). Deze 3 vormen van smaaksensatie dragen samen 

bij tot de geproefde smaak. Benoem eveneens tot welke karakter categorie 

het  ingrediënt hoort: basis van het recept (lang hangende smaak), drager 

 (middellang) of top (vluchtige smaak).

Na deze analyse kan je het recept op verschillende manieren aanpassen om de 

Voor informatie en opleidingen rond 
(selectieve) smaaksturing kan je terecht 
bij Centre For Gastrology (http://www.
center forgastrology.com), een onaf-
hankelijk centrum dat streeft naar een 
geïntegreerde aanpak van voeding in de 
zorgsector. 

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips
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aanwezige smaken te versterken, veranderen, verdoezelen … De duur waaraan 

een ingrediënt wordt blootgesteld aan een handeling en/of techniek of anders 

gezegd de bereiding- en/of contacttijd beïnvloedt de smaak van het eindproduct. 

De temperatuur van een bereiding kan aroma’s vrij brengen, smaak intensifiëren 

en texturen veranderen. Denk hierbij aan een bruingebakken korst (maillardre-

actie), het verzachten door op lage temperatuur te garen enz. De gebruikte 

technieken (stampen, fijnhakken, raspen, cutteren, vermalen, kneden, snijden, 

roken, pekelen, roosteren, grillen, bakken, braden, vacuüm, microgolfoven …) bij 

een bereiding bepalen mee de smaak van het eindproduct. 

Hiernaast kan je een gerecht aromatiseren door er kruiden, specerijen en aroma’s 

aan toe te voegen. Deze kunnen ook beïnvloed worden door T3, bijvoorbeeld 

door het roosteren van kruiden kan je een nieuwe smaak creëren. Je kan variëren 

door een ingrediënt te vervangen, maar variëren kan ook met tijden, technieken 

en temperaturen. Je kan smaken accentueren door de concentratie van een stof 

te wijzigen. Denk hierbij aan het trekken van een bouillon, het inkoken van een 

bouillon waarbij een fond wordt gevormd alsook het gebruik van essences wat 

sterk aromatische aftreksels zijn.

Selectieve smaaksturing in koken is met andere woorden het beheersen van 

kookprocessen door oordeelkundig gebruik te maken van tijden, temperaturen, 

technieken, aromatisatie, variaties en concentraties, met als doel smaakhandi-

caps weg te werken zonder het oorspronkelijk subtiel en harmonisch smaakeven-

wicht te verstoren in de smaakkern. 15
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Succes in de praktijk

Betrokkenheid en participatie
Algemene ideeën

Veranderingen in het aanbod of beleid voer je het best geleidelijk door, met 

betrokkenheid van alle partijen. Organiseer een bevraging, check de meningen, 

ga in dialoog en informeer. 

Hieronder staan alvast wat meer concrete tips om bezoekers, familie en personeel 

te betrekken bij de maaltijden.

Bezoekers  

Laat bezoekers deelnemen aan kookworkshops om nieuwe gerechten of ingredi-

enten te introduceren. Of houd een proefmoment om hen kennis te laten maken 

met nieuwe voeding. 

Neem een enquête af over de tevredenheid van de maaltijden. Houd ook een 

bevraging om de specifieke behoeftes in kaart te brengen. 

Nodig bezoekers uit om een eigen menu te ontwerpen (op basis van de richtlijnen). 

Organiseer een overlegmoment tussen keuken en bezoekers zoals een menuraad. 

Geef hier de ruimte om feedback te geven op gepasseerde menu’s en om ideeën 

aan te brengen voor gezonde gerechten. 

Organiseer een bezoek aan de keuken of cateraar voor de bezoekers. 

Schrijf een artikel in de huiskrant voor de ouderen over het voedingsgebeuren. 

Organiseer een praktische infosessie ‘Gezond ouder worden: goed eten’ via het 

Logo in je buurt.

Personeel 

Brainstorm met het personeel en toets het nieuwe aanbod eerst af, misschien 

hebben zij nog extra ideeën. Neem een enquête af bij het personeel om de tevre-

denheid over de maaltijden te kennen. 

Maak deskundigheidsbevordering van het personeel mogelijk. Bijvoorbeeld door 

deelname aan een opleiding mogelijk te maken of door infosessies te organiseren. 

Organiseer een bezoek aan de keuken of cateraar voor al het personeel.
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Aanbieden van aantrekkelijke   
kwaliteitsvolle maaltijden

Aroma en smaak

Zien de maaltijden er aantrekkelijk uit met voldoende variatie in smaak, kleur 

en textuur?  

Zorg voor een aanlokkelijke geur en breng maaltijden voldoende op smaak voor 

mensen met verminderde smaakgewaarwording. Zie hiervoor het stuk omtrent 

‘Smaaksturing’. 

Combineer bekende smaken met nieuwe smaken. Bied nieuwe voedings-

middelen herhaaldelijk aan. 

Bereid voedingsmiddelen zoals het hoort. Vlees of vis moet niet droog zijn en 

krokante producten smaken beter krokant.

Smakelijke presentatie

Laat de maaltijd goed tot zijn recht komen met een passende en smakelijke 

presentatie, met de juiste hoeveelheden en een mooie bordverdeling. Enkele 

tips om de maaltijden smaakvol te serveren lees je in deel 4.2.

Variëteit en keuze 

Wat met variatie en keuzemogelijkheden? 

Gebruik verse en seizoensgebonden producten voor een natuurlijke variatie in 

de menu’s. Vermijd dat je meerdere dagen na elkaar eenzelfde voedingsmiddel 

serveert. Varieer in voedingsmiddelen, bereidingen en combinaties. Zie ook de 

tips voor variatie bij de richtlijn voor een gezond aanbod. 

Voorzie keuzes in menu of menucomponenten. Meer hierover? Zie ‘Keuze-

mogelijkheden bij menu’s’.  

Houd rekening met overtuigingen en culturele gewoontes. Werk zoveel mogelijk 

met herkenbare gerechten, nieuwe of exotische gerechten worden vaak minder 

geapprecieerd. 

Temperatuur 

Serveer de maaltijden steeds op de juiste temperatuur, maar houd ook rekening 

met de persoonlijke voorkeuren hierin. Zo zijn er bezoekers die graag hun soep 

heet hebben, terwijl anderen liever lauwe soep eten. Pas eventueel de ‘uitschep-

ronde’ aan. Voorverwarmde borden kunnen zeer interessant zijn voor trage eters 

zodat het eten niet te koud wordt. 

Communicatie

Sjabloon maaltijdbeoordeling door zorg en/of bezoekers 

Is er nood aan extra communicatie om de maaltijden af te stemmen op de be-

zoekers? Of wil je als ‘keuken’ meer feedback krijgen over de tevredenheid van de 

bezoekers? Werk een maaltijdbeoordelingssysteem uit als communicatiemiddel 

tussen eetzaal en keuken. Je kan gebruikmaken van het onderstaande sjabloon en 
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Noteer elke dag de info die eventueel nuttig is voor de keuken in het desbetreffende kader. 
Vul altijd de datum in. 
Vermeld duidelijk het menu of de maaltijdcomponent waarover het gaat. 

voorbeeld
Hoeveelheid te veel vlees, te weinig aardappel, te veel saus etc. 
Kwaliteit  sterk afgekruid, mals-taai-droog-sappig etc.
Andere opmerking bainmarie kar vuil, schepmateriaal nok, kar wel/niet op tijd,…

Ook positieve zaken mogen steeds genoteerd worden!

Leg elke maandag de ingevulde papieren van de week ervoor in het bakje van de keuken op het onthaal. 
Hou een kopie bij en neem deze mee naar de eerstvolgende voedingsvergadering. 

MAALTIJD  
BEOORDELINGBLAD

MIDDAG AFDELING

DATUM:           /         /  HOEVEELHEID KWALITEIT ANDERE OPMERKING

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

maaltijdbeoordelingsblad

je hierdoor laten inspireren. Bekijk in het dienstencentrum of er andere kanalen 

zijn waarmee je kan werken zoals een elektronisch formulier of het verwerken 

in een bestaand bestelformulier. Wil je snel feedback? Laat het dan dagelijks of 

wekelijks invullen. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de ingevulde formu-

lieren één keer per maand te bekijken tijdens een voedingsoverleg. 
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Het aanbod stapsgewijs aanpassen
Het aanbod stapsgewijs   aanpassen   algemeen 

Toets via de ´Checklist voor een gezonde warme maaltijd´ (zie bijlage) je huidige 

aanbod aan de richtlijnen voor een gezonde warme maaltijd voor ouderen. 

Wijken de gegeven richtlijnen voor de verschillende maaltijden te ver af van het 

huidige aanbod in het dienstencentrum? Dan ga je het best stapsgewijs te werk. 

Drastische aanpassingen van het aanbod kunnen weerstand oproepen.

 >  Pas de porties geleidelijk aan. De behoefte kan verschillen van persoon tot 

persoon en de aanbevolen hoeveelheden zijn slechts een richtlijn. Geef 

daarom de kans om extra groenten en/of aardappelen te nemen. 

 >  Maak ‘gezonde’ varianten op favoriete gerechten. Omschrijf de gerechten 

op dezelfde manier als een klassiek gerecht (bv. jagersschotel met gehakt/

vegetarisch gehakt). Of herkenbaarder: een smoothie (fruit met platte 

kaas/yoghurt gemixt) kan je omschrijven als fruitmilkshake.

 >  Vergroot bijvoorbeeld het aandeel plantaardige producten door groen-

ten, noten en peulvruchten te verwerken. Dit kan in groenterijke sauzen, 

wokgerechten, stoofpotjes, eenpansgerechten, ovenschotels of in een 

soep met veel groenten. 

 >  Maak varianten op gekende combinaties. Griesmeelpudding met krieken 

is een gekende combinatie, probeer ook eens andere puddingen met 

andere fruitsoorten.

 >  Betrek zoveel mogelijk mensen (personeel, bezoekers, vrijwilligers), zie 

3.4 participatie. Informeer hen en motiveer waarom je aangepaste porties 

wil aanbieden. Hou rekening met hun voorkeuren en voer de veranderin-

gen niet plotseling en tegelijkertijd door. Is er weerstand? Pas het menu 

en de porties geleidelijk aan.

 >  Test een paar gerechten uit.

Wil je gezonde voeding wat bekender maken? Hierbij nog wat extra tips:

 >  Voorzie korte boodschappen over evenwichtige voeding op tafeldisplays 

en placemats. Gebruik je liever zo weinig mogelijk papier? Kies dan voor 

digitale communicatie. 

 >  Plaats infobordjes over het evenwichtige menu op de tafels. 
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 >  Hang affiches uit over evenwichtige voeding (bv. over de voedingsdrie-

hoek). 

 >  Prikkel de nieuwsgierigheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen openstaan 

voor een onbekend voedingsmiddel als de nieuwigheid gecombineerd 

wordt in een menu. Denk bijvoorbeeld aan een vegetarische burger die je 

samen met wokgroenten en een stuk fruit als dessert aanbiedt. 

 >  Laat mensen proeven van producten en gerechten uit het voorkeuraanbod. 

Hoe neem je de stapsgewijze wijziging  
in het aanbod op in een bestek?

 >  Hou rekening met voorkeuren en voer veranderingen geleidelijk aan door. 

 >  De veranderingen in het aanbod mogen niet van zo’n aard zijn dat je plots 

met een volledig ander contract met de cateraar zit dan datgene waarmee 

je het lastenboek oorspronkelijk hebt gegund.

 >  In een lastenboek kan wel aan bod komen dat het dienstencentrum jaar-

lijks de grammages kan herzien en zo bijvoorbeeld het aandeel groenten 

opdrijft en de vleesportie vermindert. 

 >  Bv. het percentage groenten op het bord dient ieder jaar met x% te stijgen.

 >  Bv. het einddoel van het dienstencentrum is 50% groenten op het bord.

 >  Maak de veranderingen meetbaar (bv. testmaaltijden naar een labo sturen).

 >  Houd rekening met de maaltijdprijs. Zorg dat de prijs in evenwicht blijft 

gedurende de looptijd van het contract (buiten de mogelijke jaarlijkse 

gemotiveerde prijsverhoging).

 >  Zijn er nog barrières, moeilijkheden om dit in de praktijk vorm te geven? 

Bespreek ze tijdig en neem ze mee op.

 >  Seizoenskalender vis: https://www.
visinfo.be/viskalender/

 >  Seizoenskalender groenten en fruit: 
http://www.velt.nu/sites/files/content/
documenten/groentekalender.pdf

 >  Kruidenwijzer: www.lekkernormaal.
be/sites/default/files/downloads/files/
kruidenwijzer_A4.pdf

 > https:// lekkerverantwoord.holland-
foodservice.nl/basis/data/mediab-
locks/Kruidenwijzer.pdf

bijlages en 
verwijzingen

 >  Recepten aanpassen aan de noden van 
de bezoekers.

 >  Leg een database aan met recepten 
en technische fiches. Herbekijk deze 
periodiek, bijvoorbeeld na het krijgen 
van feedback en/of na een overleg 
met bezoekers zoals een menuraad. 
Verwerk feedback (van zorg en be-
zoekers) op de recepten. Zo kan je ze 
blijvend verbeteren en aanpassen aan 
de noden van de bezoekers. Pas de 
richtlijnen van (selectieve) smaakstu-
ring toe op de opgestelde recepten. 
Denk hierbij aan de ABC-analyse en 
het bijsturen met de T3AVC-methode. 
Pas recepten indien nodig verder aan 
zodat ze stapsgewijs de voedingsaan-
bevelingen voor ouderen benaderen.

 >  Stel ook een database samen van re-
cepten met aangepaste consistenties, 
bij voorkeur gelabeld met IDSSI-ter-
men. Lees hier meer over in deel 4: 
voeding bij kauw- en slikmoeilijkheden. 

Goede praktijk
voorbeelden  

en tips

https://www.visinfo.be/viskalender/
https://www.visinfo.be/viskalender/
http://www.lekkernormaal.be/sites/default/files/downloads/files/kruidenwijzer_A4.pdf
http://www.lekkernormaal.be/sites/default/files/downloads/files/kruidenwijzer_A4.pdf
http://www.lekkernormaal.be/sites/default/files/downloads/files/kruidenwijzer_A4.pdf
https://lekkerverantwoord.hollandfoodservice.nl/basis/data/mediablocks/Kruidenwijzer.pdf
https://lekkerverantwoord.hollandfoodservice.nl/basis/data/mediablocks/Kruidenwijzer.pdf
https://lekkerverantwoord.hollandfoodservice.nl/basis/data/mediablocks/Kruidenwijzer.pdf
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Bijlage maaltijdgids

MENUPLANNING JA / NEE

Er zijn elke dag groenten bij de warme maaltijd.

Er is dagelijks groentesoep.

Het weekmenu omvat een gevarieerd aanbod van groenten.

Er wordt 1x per week vis aangeboden.

Minstens 1x per week kan er een vegetarische maaltijd met peulvruchten, mycoproteïne, seitan of soja gekozen worden.

Vers mager rood en wit vlees worden afgewisseld.

Het weekmenu bevat 6 maal fruit als dessert. 

Er worden seizoensgebonden voedingsmiddelen gebruikt.

Er is een aanbod aan melkdesserts zonder toegevoegde suikers, bijvoorbeeld gecombineerd met vers of diepvriesfruit.

Er wordt steeds geïnformeerd naar eventueel gekende voedselallergieën en -intoleranties. Indien mogelijk wordt er een 
aangepast menu voorzien.

Iedereen die mee instaat voor de bereiding en bediening is op de hoogte van de mogelijk aanwezige allergenen in de 
aangeboden maaltijd.

Er is keuze in het menu ingebouwd tussen verschillende maaltijden en/of componenten binnen één maaltijd (bv. keuze uit 
twee soorten groenten, keuze vlees of vegetarisch).

MENUSAMENSTELLING JA / NEE

De porties plantaardige en dierlijke producten bij de warme maaltijd zijn in lijn met de hoeveelheden in de richtlijnen.

De maaltijd bevat een voldoende grote portie groenten (1/2 bord).

De portie vlees/vis/peulvruchten/vegetarisch alternatief is ongeveer 1/4de van het bord.

Voedselverspilling wordt vermeden door porties af te stemmen op de behoeftes van de klanten (in overeenstemming met 
de aanbevelingen). Aanpassingen gebeuren stapsgewijs om voedselverspilling te voorkomen.

De toevoeging van zout aan de schoolmaaltijd wordt beperkt.

Er worden verse of gedroogde kruiden gebruikt om de maaltijd op smaak te brengen.

Er wordt water bij de maaltijden aangeboden.

checklist voor een gezonde warme maaltijd
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MAALTIJDWERKING JA / NEE

Min. 1 lid van het keukenpersoneel maakt onderdeel van het voedingsteam.

Er wordt gebruik gemaakt van een feedbackformulier bij de maaltijden en/of een overleg met bezoekers, bv. een menu-
raad.

Er is een receptdatabase aanwezig met mogelijkheid tot feedback op recepten.

Recepten worden regelmatig herzien, bv. op basis van de feedbackformulieren en/of na overleg met de bewoners, bv. 
menuraad.

De basiskruiden zijn aanwezig in de eetzaal (bv. peper en zout op tafel).

De maaltijd kan aangepast worden naar eigen keuze (bv. sauzen, kruiden) en/of er wordt rekening gehouden met persoon-
lijke voorkeuren en aversies.

Er worden verse of gedroogde kruiden gebruikt om de maaltijd op smaak te brengen.

Er wordt water bij de maaltijden aangeboden.

checklist voor een gezonde warme maaltijd



m
a

a
lt

ij
d

o
m

k
a

d
e

r
in

g

4

maaltijdomkadering



m
a

a
lt

ij
d

o
m

k
a

d
e

r
in

g
4

P.99 — maaltijd omkadering

P.99 — screening

P.102 maaltijdbeleving

P.103 Ongestoorde maaltijden

P.103 Sfeer en omgeving

P.106 Eetlust-stimulerende activiteiten 

P.108 Maaltijdbegeleiding

P.109 Maaltijdbediening

P.111 Smakelijke presentatie

P.114 Maaltijdbegeleiding en voeden

P.115 Aangepaste hulpmaterialen

P.116 Opleiding en informatie 

P.117 Maaltijden en specifieke 
uitdagingen

P.117 Voeding bij risico op ondervoeding

P.118 Voeding bij kauw- en slikproblemen

P.124 Voeding en dementie 

P.126 Fingerfood: een alternatieve voeding bij lichamelijke en/of 
mentale moeilijkheden 

P.130 Bijlagen maaltijdomkadering

maaltijd
omkadering
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maaltijdomkadering

Bij ouderen is ondervoeding een groot probleem. 
Verschillende factoren kunnen bijdragen tot een 
verhoogd risico op ondervoeding: depressie, 
verminderde eetlust, mond- of gebitsproblemen, 
voedselproblemen, interactie met medicatie. Om 
de strijd tegen ondervoeding aan te gaan, is het 
belangrijk om goede voeding te voorzien voor 
ouderen, rekening houdend met het verouderings-
proces en de veranderende leefgewoonten. Het 
praktische en nutritionele van de maaltijden beke-
ken we in het vorige hoofdstuk.

Niet alleen het eten zelf speelt een rol, maar ook het maaltijdgebeuren beïn-

vloedt de maaltijdbeleving. Maaltijden geven structuur aan de dag, de seizoenen 

en aan het jaar. Het is ook een sociaal moment en het stimuleert de zintuigen. 

Deze alledaagse activiteit heeft dus een grote invloed op het welbevinden van de 

oudere. Net daarom is het belangrijk om de concrete organisatie van het maal-

tijdgebeuren de nodige aandacht te geven.

In dit deel bekijken we de maaltijdbeleving en -begeleiding, en enkele specifieke 

problemen.  

De maaltijdbeleving omvat tips en tricks voor een huiselijke inrichting, gezellige 

sfeer, het smakelijk presenteren van de maaltijden en stimulerende activiteiten. 

Het concept ‘Ongestoorde Maaltijd’ wordt daar ook toegelicht. 

Het stukje maaltijdbegeleiding gaat over hoe je goede begeleiding en aangepas-

te hulpmiddelen waar nodig kan voorzien. 

Er is aandacht nodig voor veel voorkomende specifieke uitdagingen die de maal-

tijden beïnvloeden bij ouderen, zoals ondervoeding, kauw- en slikproblemen, 

voeding en dementie, fingerfood. Daarover gaat het 3de deeltje.
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Maaltijdbeleving

Een huiselijke benadering van de maaltijd is goed 
voor het lichaamsgewicht, de levenskwaliteit en te-
vredenheid van bezoekers. Het bevordert ook het 
sociaal contact tussen bezoekers. 39 Maak er een 
positieve maaltijdbelevenis van. Creëer in de ee-
truimtes een huiselijke, ontspannen sfeer die uitno-
digt om te eten. Voorzie voldoende tijd om te eten 
door een goed ritme van opdienen en afruimen 
(zie: Maaltijdbegeleiding) en laat bezoekers rustig 
eten met de tips voor een ongestoorde maaltijd. 
Maak gebruik van stimulerende en eetlustopwek-
kende activiteiten. Bied het eten op een aange-
paste en aantrekkelijke manier aan, presenteer de 
maaltijden smakelijk en geef bezoekers de kans 
om de eigen porties te bepalen. 
Laat je ook inspireren door bestaande praktijken 
om een zo aangenaam mogelijke maaltijdbeleving 
te bekomen.
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Ongestoorde Maaltijd
Wat is een Ongestoorde Maaltijd?

Het spreekt eigenlijk voor zich: het is de tijdsperiode waarin bezoekers onge-

stoord kunnen eten. Op dat moment ligt de volledige focus op de maaltijd en 

vinden er geen andere activiteiten voor deze bezoekers plaats. Zorg ervoor dat 

iedereen die op dat moment aanwezig is op de afdeling hetzelfde doel voor ogen 

heeft: helpen, ondersteunen, bevorderen en bewaken van de voedselinname van 

de bezoekers en bijdragen tot een aangenaam maaltijdgebeuren. 

De aanwezige medewerkers (personeel en vrijwilligers) hebben dan de mogelijk-

heid om de maaltijden in rust te serveren en bezoekers die het nodig hebben te 

ondersteunen.

Hoe bekom je ongestoorde maaltijden?

Bespreek alle praktische aspecten die kunnen veranderen ter ondersteuning 

van Ongestoorde Maaltijd. Maak afspraken met medewerkers en bezoekers 

en communiceer die ook. Hang een mededeling uit waarop staat tussen welke 

uren de ongestoorde maaltijd plaatsvindt en geef ook de spelregels mee. Enkele 

voorbeelden:

 >  Beantwoord telefoons buiten de eetkamer.

 >  Voer geen activiteiten uit die niet rechtstreeks tot de maaltijd behoren 

zoals opruimen, planten water geven ...

 >  Zorg ervoor dat er geen wissel van personeel is tijdens de maaltijd.

 >  Werk een gestructureerde routine uit van materiaal klaarzetten, handen 

wassen (bezoekers en personeel), keukenschort aantrekken tot eten rond-

delen. Voorkom zo in- en uitloop tijdens de maaltijd. (zie ook: Maaltijd-

begeleiding) 

Sfeer en omgeving
Een positieve sfeer en aantrekkelijke omgeving om te eten zijn van onschatbare 

waarde: ze verbeteren de tevredenheid en voedingsinname van ouderen 16,17,18. 

Enkele tips:

 >  Ga voor een ‘familiestijl-maaltijd’ in een herkenbare omgeving die 

 uitnodigt om te eten.

 >  Vermijd verwarring over de functie van de ruimte. Maak de eetruimte 

goed herkenbaar als plaats om te eten. Verwijder voorwerpen en vermijd 

activiteiten die geen verband houden met de maaltijd zoals vuilnisbakken 

of rollators die niet in gebruik zijn.

 >  Zorg in de eetruimte voor aangepaste verlichting om het servies en de 

maaltijd beter zichtbaar te maken. 17

 >  Gebruik servies met voldoende kleurcontrast ten opzichte van het eten en 

de tafel. 17

 Bijlage 4.1 Overzicht ongestoorde maaltijd

bijlages en
verwijzingen
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 >  Vermijd of beperk een luidruchtige of klinische cafetaria door de ruimte in 

te delen in kleinere eeteenheden met bijvoorbeeld schuttingen of planten.

 >  Werk ook aan een goede akoestiek door een aangepaste inrichting, isola-

tie en afspraken met bezoekers en medewerkers.

 >  Verlucht de eetruimte regelmatig, hou het op een aangename kamertem-

peratuur en beperk geuren zoals ontsmettingsalcohol of poetsmiddel 

tijdens de maaltijden. 19

 >  Zorg voor een nette en propere eetzaal, tafels en servies.

 >  Geef de voorkeur aan rustige, effen en neutrale kleuren, bijvoorbeeld 

lichte muren en meubels in eenzelfde houtkleur die een contrast vormen 

met de kleur van de muren. 20

 >  Kies voor aangepaste, comfortabele en makkelijk te onderhouden meu-

belen. Plaats de meubelen zo dat er voldoende ruimte is voor bezoekers 

en personeel om zich ertussen te verplaatsen. Gebruik stoelen die stevig 

en comfortabel zijn met armleuningen, zo kunnen bezoekers makkelijker 

zelf rechtstaan. Het is aangeraden om kussens en ander positiemateriaal 

in de buurt te hebben voor de bezoekers die dit nodig hebben om goed 

aan tafel te kunnen zitten.

 >  Let erop dat de eetruimte goed toegankelijk is voor rollators en rolstoelen. 

Voorzie de nodige ruimte om rollators aan de kant te zetten: ‘in het zicht’ van 

de eigenaar, maar uit het zicht en niet in de weg van andere bezoekers.

Wil je een huiselijke inrichting van de eetruimte? Een supermoderne, strakke 

inrichting voelt wellicht niet als een thuis voor vele ouderen, maar dat betekent 

niet dat je voor een oubollige inrichting moet kiezen! Enkele tips:

 >  Voorzie herkenbare voorwerpen en meubels zoals een servieskast.

 >  Dek de tafels zoals een groot huishouden, met een degelijk servies, een 

simpel effen tafelkleed of onderleggers en beperkte versiering zoals een 

klein bloemetje.

 >  Is er een keuken dicht bij de eetruimte? Die kan ook bijdragen tot een 

huiselijk gevoel en betere eetlust door herkenbare voorwerpen (pollepel, 

snijplank …) en geluiden.21

 >  Zet ook potten en drank op tafel zodat de bezoekers zichzelf kunnen 

 bedienen. Denk bijvoorbeeld aan een peper- en zoutvat en een kan 

(kraan)water.



P.104 — maaltijdomkadering

P.104 — maaltijdomkadering

Staat er een speciaal gerecht op het menu of is er een speciale gelegenheid zoals 

een feestdag? Verras de bezoekers dan met een restaurantervaring! Dat kan zo:

 >  Dek de tafel met een ander tafelkleed of speciale onderlegger, extra ta-

feldecoratie (bijvoorbeeld in het thema van de feestdag), servet en deftig 

servies.

 >  Zet een menukaart op tafel en/of een groot bord tegen de muur met daar-

op het dagmenu.

 >  Bedien de bezoekers zoals dat op restaurant wordt gedaan, serveer mooi 

gedresseerde borden en schenk het drinken uit.

 >  Maak de eetruimte gezelliger, naast tafeldecoratie, met muurdecoratie. 

Laat je inspireren door de seizoenen en feestdagen of … door de bezoekers 

zelf. Misschien is er een bezoekers zeer gepassioneerd over een bepaald 

thema en kan je hiervan iets ophangen? Of misschien is er een bezoekers 

die kunstwerken maakt en kan je zijn of haar werken tentoonstellen. Ver-

vang de decoratie regelmatig om het levendig en interessant te houden. 

Blijf de herkenbaarheid van de ruimte wel bewaken.

Een aangename sociale interactie en samenhorigheid kan de eetlust bevorderen. 

Want: zien eten doet eten. 19, 22 Daarom:

 >  Geef bezoekers inspraak over waar of met wie ze aan tafel zitten.

 >  Geef ouderen die snel afgeleid zijn of liever op zichzelf zijn de mogelijk-

heid om rustig alleen aan tafel te zitten.

Ook achtergrondgeluiden en muziek kunnen al dan niet bijdragen tot een betere 

sfeer.

 >  Subtiele achtergrondmuziek aangepast aan de ouderen zorgt mogelijk 

voor een gevoel van rust 21, wat de voedingsinname kan verbeteren. 17 Hou 

hierbij wel rekening met de muziekstijl, het volume en de plaatsing van 

de boxen. Betrek de bezoekers bij de keuze van muziek. Houden ze van 

een bepaalde stijl? Of luisteren ze liever naar de radio? Wie graag muziek 

hoort, kan wat dichter bij de boxen zitten. Wie dit niet graag heeft, zit 

beter ver genoeg van de boxen.

 >  Is er een televisie? Zet die dan uit tijdens de maaltijd. Bij voorkeur staat de 

tv niet in de eetruimte.

 >  Stimuleer intergenerationeel eten (bv. 
opvang in LDC, kinderen en ouderen 
eten samen).

 >  Werk een richtlijn voor een alledaag-
se, huiselijke sfeer uit en een richtlijn 
voor speciale gelegenheden. Betrek 
hierbij alle personeel, bezoekers en 
vrijwilligers.

 >  Bedenk welke extra’s mogelijk zijn 
voor bijvoorbeeld verjaardagen, jubi-
leums e.d.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

Bijlage 4.2 Overzicht sfeer en omgeving

bijlages en
verwijzingen
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Eetluststimulerende activiteiten
Buiten een huiselijke inrichting van de eetruimte en een aantrekkelijke presenta-

tie van de maaltijd zijn er nog dingen die de eetlust positief kunnen bevorderen.

Ga voor een kooksessie samen

Kijk of het mogelijk is om eens een favoriet gerecht van een bezoeker op het 

menu te zetten. Organiseer een kookactiviteit. Dit kan een kooksessie in kleine 

groep met gerechten van vroeger zijn of eentje in ‘komen eten-stijl’. Laat je inspi-

reren door de seizoenen en feestdagen. Denk aan een kerstfeestje, een chocola-

defestijn met Pasen of samen limonade of icetea maken in de zomer. Ook (inter)

nationale gebeurtenissen kunnen een inspiratie zijn, denk aan een frietkraam 

tijdens het WK-voetbal, een kaas- en wijnproeverij tijdens de Ronde van Frankrijk, 

een water-met-smaakjes-bar op de Wereldwaterdag of fingerfood voor iedereen 

als het Werelddementiedag is.

Organiseer een themaactiviteit of buffet

Houd een ontbijtbuffet. Bak bijvoorbeeld eens spek met eieren in de eetruimte. 

De geur en het zien van al dat lekkers stimuleert de eetlust en het zelf mogen 

nemen van het gewenste eten bevorderd de zelfstandigheid.  

Bedenk themagerichte activiteiten rond eten zoals een breugelbuffet met typi-

sche gerechten en de gepaste aankleding van personeel en eetruimte. Denk ook 

aan kleinere eetactiviteiten die regelmatig terug kunnen komen zoals een wafel- 

of pannenkoekenbak, een ijssalon, een wekelijks aperitief. 

De neus wil ook wat: verspreid geuren 

Niet alleen het zien van eten doet mensen watertanden, het ruiken van dat lek-

kers doet dat ook. Kookgeuren bereiden je al voor op de maaltijd die komt. In vele 

dienstencentra ligt de keuken niet direct naast de eetruimtes en komen de kook-

geuren niet tot bij de bezoekers. Ligt de keuken wel dichtbij de eetruimte? Bekijk 

of het mogelijk is om bijvoorbeeld met verluchtingsroosters of via het ventilatie-

systeem de kookgeuren de eetruimte binnen te krijgen. Is er een serveerkeuken 

waar je eten kan opwarmen? Zet dan bijvoorbeeld daar de soep op het vuur om 

het aroma te verspreiden. Geen keuken naast de eetruimte? Gebruik geurende 

voedingsmiddelen zoals een fruitmand op tafel met rijp fruit of kruidenplantjes 

zoals rozemarijn. Creëer zelf eetgeuren, bijvoorbeeld met een koffiepercolator, 

een broodrooster, een wafelijzer of aroma’s zoals een vleugje citrusvrucht, munt 

of wat vanille-essence. 

Weet wel dat een overdaad aan geuren bij sommige bezoekers net de zin in eten 

doet verminderen. Zorg ervoor dat onaangename geuren niet aanwezig zijn en de 

aangename merkbaar.

 Geuren kunnen de eetlust opwekken, 
maar niet bij elke geur is het effect hiervan 
even snel merkbaar. Zoete geuren wekken 
de eetlust op doorgaans na 1 tot 5 minuten, 
gekruide etenswaren na 5 tot 10 minuten 
en non-food (bv. artificiële geuren) na 13 
tot 18 minuten. 

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips



P.106 — maaltijdomkadering

P.106 — maaltijdomkadering

Nog meer eetlustopwekkende activiteiten

Beweging wakkert de eetlust aan, zeker als dat in frisse (buiten)lucht gebeurt. 

Organiseer wandelingen in de voormiddag. Is er een tuin met kruiden en eetbare 

planten? Laat kleinigheden proeven om de eetlust aan te wakkeren.

Mag het wat specialer? Houd een reuktheater. Vertel een verhaal over eten in het 

donker en versterk het verhaal door het gebruik van oliën, aroma’s en essences die 

betrekking hebben op het verhaal. Vergroot de beleving door de bezoekers op be-

paalde momenten in het verhaal een kleine hap te geven die past bij het verhaal 

en de geur. De intense geur zal immers de smaak versterken.

Nemen de bezoekers graag deel aan een quiz? Organiseer dan eens een zintui-

genquiz, waarin niet alleen kennisvragen aan bod komen, maar ook een reuk-, 

voel- en proefronde. De quiz kan je gemakkelijk aanpassen aan de seizoenen, 

bijvoorbeeld verschillende bessen blindproeven in de zomer en noten ‘blindvoe-

len’ in de herfst.

Doe mee met de jaarlijkse Week van de Smaak en laat je inspireren door het 

thema en de vele ideeën op de website.

Probeer verschillende activiteiten uit en 
kijk wat werkt. 
Laat personeel en bezoekers suggesties 
doen en test enkele hiervan uit. 
Plan de succesactiviteiten op regelmatige 
basis, bijvoorbeeld elke maand een ont-
bijtbuffet. Organiseer hiernaast ook nog 
andere activiteiten. Activiteiten kunnen 
voor het hele dienstencentrum zijn of voor 
een selecte groep bezoekers.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips
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Maaltijdbegeleiding

Werk regels en afspraken uit over hoe bedienen 
en begeleiden tijdens de maaltijden. Bied de nodi-
ge hulpmaterialen aan voor de bezoekers die hier 
baat bij hebben. Voorzie de nodige opleiding en 
informatie voor het personeel en vrijwilligers die 
betrokken zijn bij het maaltijdgebeuren.
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Maaltijdbediening
Een goede maaltijdbegeleiding start bij het brengen van de bezoekers naar hun 

plaats aan de tafel en het toezien op een correcte houding aan tafel. Verder zijn 

de volgorde en het tempo van bediening en de communicatie over en tijdens de 

maaltijd belangrijk.

In een dienstencentrum is de hele voorbereiding voor de maaltijd (winkel, berei-

den, proeven, tafel dekken, geuren …) niet aanwezig voor de bezoekers. Probeer 

dit zoveel mogelijk in het leven te roepen door een herkenbare structuur te 

creëren. Zorg voor een uitnodigende en herkenbare eetruimte, lees hier meer over 

in het stukje ‘Sfeer en omgeving’.

 >  Voorzie voldoende tijd voor het klaarzetten, eten en opruimen van de 

maaltijden. Denk zeker ook aan de tragere eters. 

 >  Geef bezoekers de gelegenheid om hun handen te wassen voor de maal-

tijd, met water en zeep of met vochtige doekjes. 

 >  Spreek een geschikte plek af om de rollators en dergelijke uit de weg en 

toch in het zicht van de bezoeker te plaatsen. 

 >  Doe een keukenschort aan voor het ronddelen van het eten.

Informeer of begeleid bezoekers bij een goede eethouding. Zorg ervoor dat de 

bezoeker recht voor de tafel kan zitten, dicht genoeg en met bord, bestek en glas 

binnen handbereik.  

Voor een goede zithouding staan de voeten volledig op de grond en zijn de knie-

en lager dan de heupen (heuphoek groter dan 90°, bij voorkeur 110°). De armen 

worden het best ondersteund door de armleuning of tafel. Laat de bezoeker 

met de schouders tegen de rugleuning steunen met een rechte rug en vermijd 

vooroverbuigen. Als er hoofdondersteuning nodig is, zorg dan dat de kin lichtjes 

richting borst wijst, dit is een veiligere houding. Als de bezoeker met het hoofd 

meer naar achteren zit, is er een gevaar op verslikken en als het hoofd te ver voor-

over hangt, maakt dit het moeilijker om het eten naar de keel te krijgen. Meer tips 

in het stukje over ‘kauw- en slikproblemen’.

Geef bezoekers voldoende ‘maal-tijd’. Respecteer de volgorde van de maaltijd-

gangen (soep/voorgerecht, hoofdgerecht, dessert). Serveer de volgende pas als 

de voorgaande op is. Neem het servies van de vorige maaltijdgang mee als je de 

volgende gang serveert. Dit creëert een vorm van herkenning en rust. Het geeft de 

bezoekers ook de mogelijkheid om het tempo tijdens de maaltijd te bepalen.

Denk hierbij ook aan de restaurantetiquette. Probeer zoveel mogelijk tafel per 

tafel te bedienen zodat er niet één tafelgenoot zonder eten zit, terwijl de anderen 
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al smakelijk begonnen zijn. Ruim een bord pas op als de bezoekers aangeeft 

genoeg te hebben en bij voorkeur als alle tafelgenoten gedaan hebben. Houd er 

rekening mee dat sommige mensen graag even pauzeren tijdens het eten, dus 

vraag steeds of het gesmaakt heeft en of ze gedaan hebben met eten. Restjes van 

borden schrapen doe je liefst uit het zicht van de bezoekers en ook de vuilbak zet 

je best niet in het zicht.

Let erop dat de juiste voeding en bord bij de juiste bezoeker komt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan bepaalde diëten. Werk een systeem uit dat verstaanbaar is voor 

iedereen die betrokken is bij de maaltijden. Denk aan voedingslijsten, maaltijd-

kaarten, kleurcodes. 

Serveer de maaltijden steeds op de correcte temperatuur (warm wat warm moet 

zijn en koud wat koud moet zijn), maar houd ook rekening met de persoonlijke 

voorkeuren. Zo zijn er bezoekers die graag hun soep heet hebben, terwijl er andere 

liever lauwe soep eten. Pas eventueel de ‘uitschepronde’ aan. Voorverwarmde bor-

den kunnen zeer interessant zijn voor trage eters zodat het eten niet te koud wordt.

Heb aandacht voor de communicatie over en tijdens de maaltijd. Benoem wat 

op het bord ligt. Staat er iets op het menu dat je zelf niet lust? Spreek dit dan niet 

uit in het bijzijn van bezoekers, iets wat jij niet lekker vindt, lust een bezoeker 

misschien net heel graag. Wens de bezoekers steeds smakelijk eten bij de start 

van een maaltijdgang en vraag of alles naar wens is tijdens de maaltijd. Vraag bij 

het opruimen of het lekker was en of er nog iets gewenst is. 

Spreek bezoekers respectvol aan, vermijd het gebruik van frequente verklein-

woorden, dit kan betuttelend overkomen. Voorkom een luidruchtig reftergevoel 

door niet door de hele eetkamer te roepen. Spreek bezoekers individueel aan en 

richt je naar de bezoekers zodat die zich aangesproken voelt en je goed kan horen. 

Voer geen gesprekken over de hoofden van de bezoekers heen, maar spreek met 

de bezoekers of ga even apart staan om met je collega te praten.

Bijlage 4.3 Overzicht maaltijdbediening

bijlages en
verwijzingen
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Smakelijke presentatie
Laat de maaltijd goed tot zijn recht komen met een passende en smakelijke pre-

sentatie, met de juiste hoeveelheden en een mooie bordverdeling. Hierbij enkele 

tips om de maaltijden smaakvol te serveren.

Draag een keukenschort en koksmuts bij het uitscheppen. Dat is niet alleen heel 

herkenbaar, maar ook hygiënisch. Verkies een stoffen keukenschort voor een 

huiselijkere look in tegenstelling tot een plastieken (wegwerp)schort.

Schep het eten uit ‘in het zicht’ van de bezoekers. Schep de borden op aan tafel 

waar dat mogelijk is. Dat kan met een kar aan tafel of door grote potten op tafel 

te zetten en van daaruit op te scheppen. Niet alleen voorkomt dit het uitdrogen 

van de maaltijd, er gaat ook minder voedsel verloren omdat bezoekers inspraak 

hebben en de verschillende zintuigen geprikkeld worden. Gebruikmaken van 

een bulksysteem, in plaats van vooraf porties maken, verhoogt de voeding en/of 

calorie-inname. 17 

Geef, indien praktisch haalbaar, bezoekers de kans om zelf op te scheppen. Zij het 

in een buffetvorm, of met de potten op tafel. Zo kan de bezoeker zelf de hoeveel-

heden en bordschikking (zie verder) bepalen. Dat verhoogt ook het gezinsgevoel.

Ga voor simpel, maar smakelijk ogende borden. 

 >  Serveer de ingrediënten gescheiden op het bord. Zo kunnen bezoekers 

zelf kiezen welke maaltijdcomponenten ze al dan niet mengen. 

 >  Geef de keuze waar en hoeveel saus men op het bord wil. 

 >  Gebruik waar mogelijk garnituur, zoals verse kruiden. Strooi bijvoorbeeld 

bieslook over de gekookte aardappelen of gesneden groenten als topping 

voor een gemixte groentesoep. 

 >  Gebruik aangepast schepmateriaal om het eten makkelijk en smakelijk 

uit te scheppen. Denk hierbij aan een ijsschep voor pureebollen, een 

knijptang voor vlees … Denk ook eens aan specialere presentatievormen 

zoals rijst in bol serveren door het gebruik van een ijsschep of rijst in een 

tas omgedraaid op het bord plaatsen. Ook uitsteekvormen voor koekjes 

kan je gebruiken.

 >  Breng voldoende kleurvariatie op een bord, combineer bijvoorbeeld geen 

witte puree met witte bloemkool en witte vis. Zorg ervoor dat vis er mooi 

wit uitziet en groene groenten niet te bruin zijn. 

Geef de juiste verhouding en porties van maaltijdcomponenten. Vind je dit moei-

lijk in te schatten? Gebruik zoveel mogelijk standaard uitschepmateriaal zoals 

altijd dezelfde grootte van ijsschep. Zo weet je hoe groot de bol puree zal zijn. 
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Pas volgende richtlijn toe: ½ bord groenten, 1/4de vlees/vis en 1/4de aardappel/

rijst/pasta. Een afgewogen voorbeeldbord of foto hiervan kan ook helpen. Niet 

alleen voor de portiegrootte en verhouding, maar ook als serveersuggestie voor 

de gewenste presentatie. 

Schep een bord niet overvol. Dit kan kleine eters ontmoedigen om te beginnen 

eten. Vraag bij het uitscheppen of de bezoekers een grote of kleine portie wil, 

zowel van de groenten, de koolhydraatcomponent (aardappel, puree, rijst, pasta  

...) als de saus. Bied de mogelijkheid om bij te vragen voor een tweede portie. Of 

beter: ga rond en vraag wie bijvoorbeeld een tweede portie soep wenst. Zo krijgen 

bezoekers die hier niet naar durven vragen ook de kans.

Varieer waar mogelijk met de bordschikking. Zorg voor een variatie in kleur, vorm 

en hoogte op het bord. Gooi bijvoorbeeld niet alles op een hoop. Enkele ideetjes:

A  Klassieke drievakspresentatie: de 3 componenten in een driehoek naast 

elkaar.

B  Eten als een vlag: de componenten evenwijdig naast elkaar.

C  Restaurantgevoel, met een eettorentje: de maaltijdcomponenten op 

elkaar gestapeld.

D  Restaurantgevoel, met uitgesmeerde puree.

E  Restaurantgevoel, met 1 component in het midden.

A

B

D

C

E
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Besteed de nodige aandacht aan de presentatie van gerechten met aangepaste 

consistentie. Gebruik bijvoorbeeld een spuitzak of ijsschep en gebruik voor de 

verschillende componenten ander uitschepmateriaal voor een variatie in uitzicht. 

Er zijn voedingsmallen op de markt om gepureerde voeding de vorm van het oor-

spronkelijke voedingsmiddel te geven, bijvoorbeeld een mal voor sperziebonen. 

Serveer borden met de ingrediënten gescheiden, zo kunnen bezoekers zelf kiezen 

welke maaltijdcomponenten ze al dan niet mengen. Dit geldt ook voor bezoekers 

met cognitieve en/of motorische beperkingen. Meng de gemalen voeding niet 

onder elkaar, dit geeft een weinig smakelijk ogende en eenkleurige brij. Boven-

dien zorgt een onder elkaar gemengde maaltijd ook sneller voor smaakmoeheid, 

gezien alle smaakcomponenten altijd in elke hap zitten. Geef ook de keuze waar 

en hoeveel saus de bezoeker op het bord wil. Schakel niet te gauw over naar ge-

malen voeding: er zijn vele tussenstappen, gaande van een standaardmenu naar 

gesneden, bepaalde componenten gemalen tot volledig gemalen. Meer hierover 

in het deel ‘Voeding bij kauw- en slikproblemen’.

Bijlage 4.4 Overzicht presentatie

bijlages en
verwijzingen

 >  Maak een ‘lookbook’ van alle of de 
terugkerende menu’s en gebruik deze 
voorbeeldfoto’s voor het uitscheppen.

 >  Laat een kok ter plaatse uitscheppen. 
Zo kan het zaalpersoneel zien wat de 
beoogde presentatie of serveersug-
gestie van de maaltijd is.

 >  Organiseer als kok een interactieve 
vorming over het uitscheppen en dres-
seren van borden voor het zaalperso-
neel. Ook beperkte restaurantetiquet-
te kan hierin aan bod komen.

 >  Voorzie voldoende standaard uit-
schepmateriaal en leuke alternatieven 
zoals koekjesvormen.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

erwten, wortelen, knolselder- 

aardappelpuree, kip en vleessaus

erwten, wortelen, knolselder- 

aardappelpuree, kip en vleessaus
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Maaltijdondersteuning
Voorzie aanpaste begeleiding voor alle bezoekers en ondersteun bij de maaltijd 

waar nodig. Blijf bezoekers zoveel mogelijk stimuleren om zelfstandig te eten bin-

nen hun eigen mogelijkheden. Een mate van zelfredzaamheid tijdens de maaltijd 

bevordert een gevoel van waardigheid en vermindert de functionele achteruitgang. 

De mogelijkheid om zelfstandig te eten vermindert het risico op ondervoeding. 39 

Observeer het maaltijdgebeuren en signaleer voedingsproblemen.

Ondersteun bezoekers bij de maaltijd waar nodig. 

 >  Hebben ze moeilijkheden met de handeling van eten en/of drinken? Voor-

zie het nodige materiaal: van standaardbestek en -servies tot aangepast 

bestek en servies (zie aangepaste hulpmiddelen). Maar denk ook aan 

persoonlijke hulpmiddelen zoals een gebitsprothese, bril, hoorapparaat.

 >  Zijn er bezoekers met verminderd zicht? Zorg voor voldoende kleurcon-

trast tussen de tafel en het servies, het servies en het eten. Bijvoorbeeld 

een fel gekleurde placemat onder het witte bord op de witte tafel. Effen 

diepe kleuren zijn het beste. Patronen niet, ze kunnen verwarrend zijn. Be-

noem wat waar op het bord ligt zoals vlees onderaan, groenten links enz.

 >  Verlies van fijne motoriek? Vraag of de bezoeker hulp wenst bij het ope-

nen van verpakkingen, snijden van voeding, uitschenken van drinken enz. 

 >  Verminderde kauwfunctie? Snijd het eten fijn in het zicht van de bezoeker. 

Zo heeft die zich toch even kunnen verlekkeren op de oorspronkelijke 

smakelijke presentatie. Probeer de vorm en uitzicht zoveel mogelijk te 

behouden ondanks het snijden. 

 >  Is de bezoeker overweldigd door de keuzemogelijkheden? Beperk dan 

de keuzes en/of visualiseer ze. Gebruik een voorbeeldbord met de keuzes 

van de dag. Of foto’s van de warme maaltijd met serveersuggesties. Stel 

vragen één per één, zoals: ‘Wens je soep?’. Pas als de bezoeker antwoordt, 

vraag je dan bijvoorbeeld hoeveel soep die wenst. Als je alle vragen in 

één keer stelt, kan dit zeer overweldigend zijn en loop je het risico dat de 

bezoeker niet antwoordt of uit automatisme steeds hetzelfde antwoordt.

 >  Een treuzelaar tijdens het eten? Stimuleer de bezoeker mondeling op 

een niet-dwingende manier om (verder) te eten. Stel voor om de maaltijd 

terug op te warmen als ze afgekoeld is.

 >  Zien eten doet eten. Je kan bijvoorbeeld je lunch eten aan tafel samen met 

de bezoekers.

Observeer het maaltijdgebeuren en signaleer voedingsproblemen. Lees hier 

meer over in deel 5: Zorgtoeleiding.

 Bijlage 4.5 Overzicht maaltijdondersteuning

bijlages en
verwijzingen
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Aangepaste hulpmaterialen
Werken met aangepaste hulpmiddelen kan de zelfredzaamheid verbeteren of 

behouden. Het is ook goed voor een efficiënter en veiliger slikproces. Leg steeds 

aan de bezoeker het belang van de aangepaste hulpmaterialen uit en hoe ze die 

kunnen gebruiken.

Er bestaat een breed gamma hulpmiddelen op de markt, hieronder een kort 

overzicht:

 >  Bestek voor het makkelijker vasthouden, oppakken en snijden van voedsel.

 >  Borden, plankjes en bordranden om bij eenhandig gebruik het eten mak-

kelijker op het bord te houden.

 >  Bekers, tassen en glazen met verschillende vormen, kleuren en functies. 

Om het drinken te vergemakkelijken bij krachtverlies, verslikken, trillen, 

nek- en schouderproblemen … Vermijd het gebruik van tuitbekers, want 

die brengen een groot verslikkingsrisico met zich mee. Benieuwd wat je in 

de plaats kan gebruiken? Lees de ‘Tuitbekerbrochure’ in bijlage.

 >  Antislipmatten om borden of kopjes minder makkelijk te laten rondschuiven.

Verkies hulpmaterialen die goed hanteerbaar zijn, aangenaam aanvoelen, mak-

kelijk te reinigen zijn en vooral zoveel mogelijk lijken op standaardservies, om 

de waardigheid van de bezoeker te behouden. Veel materialen zijn van kunststof 

zodat ze minder makkelijk sneuvelen. Vermijd plastic wegwerpmateriaal, zoals 

borden en bestek. Dit is niet erg huiselijk, benadrukt dat de bezoeker ander ma-

teriaal nodig heeft dan de tafelgenoten en is vaak moeilijker te hanteren. Vraag 

advies aan een ergotherapeut over welk hulpmateriaal voor welke bezoeker het 

eten en/of drinken kan vergemakkelijken.

Het is aangewezen om bezoekers die makkelijk morsen bescherming te geven 

voor hun kledij, dat toch hun waardigheid behoudt. Gebruik geen plastieken weg-

werpslab, maar bijvoorbeeld een grote stoffen servet of een keukenschort. Er zijn 

slabben te verkrijgen die lijken op een sjaaltje zodat het niet opvalt dat een be-

zoeker een slab nodig heeft. Vermijd stoffen slabben bedoeld voor kinderen met 

figuurtjes. Dit is niet bevorderlijk voor het waardigheidsgevoel van de bezoeker.

Probeer zelf eens een aantal hulpmateri-
alen uit. Zo ervaar je hoe het is om ze te 
gebruiken en kan je de bezoekers er beter 
bij begeleiden.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

Bijlage 4.6 Tuitbekerbrochure

bijlages en
verwijzingen
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Opleiding en informatie
Alle mensen die betrokken zijn bij het maaltijdgebeuren hebben best de juis-

te kennis en vaardigheden om bezoekers te helpen en te ondersteunen bij de 

maaltijden. Een goede vorming draagt hier zeker toe bij. Personeel dat getraind en 

opgeleid is rond voedingskwesties kan de voedingsstatus van ouderen in woon-

zorgcentra immers verbeteren. 17, 23, 24

Werk een standaardopleiding uit voor alle betrokkenen. Je kan verdieping voorzien 

en/of aparte onderdelen voor specifieke functies. Zo kan de vorming voor vast 

personeel er anders uitzien dan deze voor vrijwilligers. Zijn er veranderingen in 

afspraken of nieuwe materialen? Update de vorming dan. Een ‘opfrisvorming’ na 

verloop van tijd kan helpen om de kennis frequenter om te zetten in handelingen.

Enkele onderwerpen die best aan bod komen in de vorming:

 >  de basisprincipes van gezonde voeding en de specifieke voedingsbehoef-

ten bij ouderen 23, 24, zoals beschreven in Richtlijnen voor het aanbod

 >  de risico’s voor het ontwikkelen van ondervoeding en de mogelijke gevol-

gen 24, zoals beschreven in deel 1: Situering

 >  hoe maaltijden bereiden en de invloed hiervan op de voedingswaarden 24

 >  tips voor het verrijken van voeding 39 (zie deel 3 richtlijnen voor het aan-

bod) 16 

 >  info over het observeren en registreren van voedingsinname 16, 23 (zie hier-

over deel 5: Zorgtoeleiding

 >  de invloed van de omgeving van de maaltijd en praktische tips om bezoe-

kers te stimuleren beter te eten (zie deel 4: Maaltijdomkadering) 23, 24

Maak de vorming interactief. Voorzie afwisseling tussen theorie, casusbesprekin-

gen en doe-opdrachten. Werk de vorming uit in samenwerking met verschillende 

expertises zoals een diëtist, logopedist, ergotherapeut. Bedenk hoe de theorie die 

aan bod komt ook na de vorming te vinden kan zijn voor alle betrokkenen. Dat 

kan door te werken met hand-outs, een informatiemap op elke afdeling te leggen, 

een online toegankelijke map …

 Organiseer een jaarlijkse voedingsbeurs 
in het dienstencentrum met lezingen, 
proevertjes van nieuwe recepten, 
doe-workshops en praatgroepen om 
nieuwe dingen te leren kennen of kennis 
te herhalen

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

Bijlage 4.7 Standaard vorming PowerPoint 

bijlages en
verwijzingen
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Maaltijden en specifieke 
uitdagingen

Voeding bij risico op ondervoeding
Loopt een bezoeker risico op ondervoeding? Dan kan je met enkele tips en tricks 

zijn/haar voedingsinname bevorderen en de voeding optimaliseren. Hierbij 

wordt afgeweken van de algemene richtlijnen van de voedingsdriehoek omdat de 

focus ligt op preventie van ondervoeding.

 >  Zorg dat de bezoekers voldoende energie uit de voeding halen. Dat kan door 

volle producten (bv. volle melk, vette vis) aan te bieden in plaats van de mage-

re varianten. Bereide voeding (bijvoorbeeld warme groenten t.o.v. rauwkost 

en puree t.o.v. gekookte aardappelen) bevat doorgaans meer calorieën dan de 

rauwe of niet-klaargemaakte variant. 

 >  Maak maaltijden energierijker. Bijvoorbeeld door extra toevoegingen van 

volle room, olie, margarine, suiker, honing. Er zijn ook verschillende voedings-

supplementen op de markt die voeding kunnen verrijken zoals energie- en 

eiwitpoeders die aan dranken en voeding toegevoegd kunnen worden. Lees 

steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing. Verrijking van gewone voeding is 

doorgaans goedkoper, geeft geen smaakverveling, zorgt ervoor dat vergelijk-

bare maaltijden gegeten kunnen worden als de andere tafelgenoten en de 

voedingsgewoonten grotendeels behouden kunnen blijven in vergelijking 

met medische bij- en vervangvoeding. 16, 25

 >  Zorg ervoor dat de voeding makkelijk eetbaar is voor ouderen met kauw-

moeilijkheden. Kies bijvoorbeeld voor zachte groenten en puree of groen-

tepuree in plaats van gekookte aardappelen met groenten. Een smoothie 

bevat doorgaans 3 stukken fruit en kan in plaats van een los stuk fruit gegeven 

worden. 

 >  Bij ouderen wordt het afgeraden om restrictieve diëten te blijven 

aanbieden, omdat deze het risico op ondervoeding kunnen vergroten. Vele 

restrictieve diëten (bv. galblaas-sparend, zoutarm, cholesterolbeperkt) 

zorgen immers voor een daling in de energiedensiteit van de voeding en 

verminderen variatie. Een dieet dat rechtstreekse effecten heeft op het 

welzijn van de bezoekers zoals aangepaste voeding voor allergieën en into-

leranties of een diabetesdieet kan wel in aangepaste vorm voorzien worden. 

Een aangepaste voeding bij diabetes bijvoorbeeld is nuttig voor een goede 

glycemieregeling om korte- en langtermijncomplicaties te vermijden. 26-29 

Specifieke dieetrichtlijnen op maat van de bezoekers zijn dan nodig.
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 >  Recepturen kunnen op maat van bezoekers aangepast worden naar 

smaak en consistentie. De smaak van maaltijden kan worden beïnvloed 

door het vermijden of toevoegen van kruiden en specerijen of sterk 

geurende en smakende voedingsmiddelen. Zie het deeltje over smaakstu-

ring. De consistentie van eten (van gewoon tot fijngemalen) en drinken 

(vloeibaar tot ‘lepelbaar’) kan worden aangepast in functie van het kauw- 

en slikgedrag. Consulteer hiervoor indien mogelijk een logopediste. 

Voor een op maat gemaakt voedingsplan werk je het best samen met of verwijs je 

het best door naar een diëtist. 

Voeding bij kauw en slikproblemen
Heeft een bezoeker last met het kauwen van voedsel? Bij het ouder worden 

vermindert de bijtkracht en de speekselproductie. 36 Daarom is het belangrijk om 

onder andere voeding met voldoende vocht (o.a. sauzen, stoven) en zachte voe-

ding te voorzien. Deze aandachtspunten zijn al verwerkt in de aanbevelingen van 

de maaltijdgids. Als kauwen moeilijk blijft, kan de consistentie van de voeding 

stap voor stap aangepast worden (zie verder). 

Probeer de kauwfunctie die er nog is zo lang mogelijk te behouden en stap niet 

te snel over naar volledig zachte voeding. Kauwen op voedsel zorgt voor smaak-

sensatie via de textuur (denk maar aan het verschil tussen een knapperige en een 

melige appel) en via de aroma’s die vrijkomen. Verder gebruik je bij het kauwen 

verschillende spieren die je ook gebruikt als je spreekt, en kauwen draagt ook bij 

tot een goede doorbloeding van de hersenen. 

Zijn er gebitsproblemen zoals loszittende tanden, minder gaaf gebit, slechte 

mondhygiëne of een slecht passende gebitsprothese? De bezoeker pakt deze 

klachten dan best eerst aan, want ze kunnen voor een verminderde kauwfunctie 

zorgen. Misschien is aangepaste voeding dan helemaal niet nodig.

Naast een verminderde kauwfunctie kunnen er ook slikmoeilijkheden optreden 

bij het verouderen. Slikken is een complex proces met willekeurige en onwil-

lekeurige handelingen, waarbij zo’n dertigtal spieren samenwerken. 55 Ook de 

spieren om te slikken verouderen. De spiermassa en bindweefselelasticiteit ver-

minderen, wat resulteert in een verlies van kracht en bewegingsmogelijkheden. 

Ook de leeftijdsgebonden afname van speeksel, smaak en geur kan bijdragen 

tot een vermindering in de slikfunctie. Er zijn ook bepaalde aandoeningen die 

slikmoeilijkheden kunnen veroorzaken of in de hand werken, zoals dementie, 

een beroerte en keelkanker. Hiernaast kan een verminderde kauwfunctie ook een 

oorzaak van slikmoeilijkheden zijn. Slikproblemen en verslikken kunnen leiden 

tot anders of minder eten en mogelijk tot een slechtere voedingsstatus. 31

 Bekijk het pleidooi van professor Erik 
Scherder ‘Waarom vernietigt vanillevla onze 
hersenen?’ over het belang van kauwen.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips
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Je kan je verslikken voor, tijdens en na het doorslikken van eten of drinken. Hoes-

ten is een duidelijk signaal dat er eten of drinken in de luchtpijp dreigt te geraken 

in plaats van in de slokdarm. Adviseer tijdelijk om gespecialiseerde hulp in te 

roepen van een logopedist om de mate van slikproblemen te bepalen en hoe deze 

aan te pakken.

 >  Hoesten voor het slikken? Er is mogelijk eten of drinken in de luchtpijp 

terechtgekomen. Het licht indikken van drinken kan dan nodig zijn. 

 >  Hoesten tijdens of onmiddellijk na het eten? Eten of drinken dreigt in de 

luchtpijp te dringen. Bekijk de slikmogelijkheden, pas de consistentie van 

eten en drinken aan waar nodig en bekijk welke compenserende maatre-

gelen kunnen helpen (zie verder).

 >  Meermaals hoesten enige tijd na het eten? Kleine restjes eten uit de mond 

kunnen een weg naar de luchtpijp vinden. Laat de bezoeker goed drinken 

na de maaltijd om kruimels en etensresten in de mond te verminderen. 30 

De consistentie of vastheid van voedsel kan variëren van vast tot vloeibaar. De 

nood om aan te passen hangt af van wat het probleem is. Voor kauwproblemen 

pas je de consistentie van voedsel aan en voor slikproblemen de consistentie van 

voedsel en/of drinken. 

Schakel niet te snel over van gewone voeding naar volledig gemixte voeding, 

maar probeer de vele mogelijke tussenstappen, gaande van een standaardmenu 

naar gesneden, bepaalde componenten gemalen tot volledig gemalen. 
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 >  Moeite met vlees? Probeer vlees met verschillende consistenties, van een 

gewoon stuk vlees naar zachtere vleessoorten, (fijn)gesneden vlees en 

van gehaktbereidingen tot gemalen en gemixt vlees. Ook vis is een zacht 

alternatief en kan gewoon, gesneden en gemalen of gemixt aangeboden 

worden.

 >  Te knapperige groenten? Zowel de bereiding als het soort groenten kan 

een groot verschil maken. Zo zijn bereide groenten doorgaans zachter dan 

rauwe groenten en kan je de bereidingstijd verlengen om de groenten nog 

zachter te garen. Het (fijn) snijden kan het eten van groenten vergemak-

kelijken voor je overgaat tot hakken, raspen en pureren van groenten.

 >  Een te harde appel om te bijten? Geef de voorkeur aan rijp fruit en kies 

voor zachtere soorten. Fruit snijden maakt het kauwen al makkelijker. Doe 

dat voor je begint te hakken, raspen en persen.

Voeding een andere consistentie/textuur geven − van ‘gewoon’ tot ‘vloeibaar’−, 

kan op verschillende manieren. 

 >  Zachte voeding: kies voor zacht vlees, groenten e.d. Snij harder voedsel 

klein. 

 >  Plet en/of prak eten om gehakte voeding te bekomen.

 >  Pureer, mix en/of gebruik een blender om ‘gepureerde voeding’ te be-

reiden. Voeg wat extra vocht toe (water, bouillon, melk, room …) als dat 

nodig blijkt. Zo hoef je niet altijd gehakt te kiezen, maar kan je ook andere 

vleesbereidingen gemalen serveren. 

 >  ‘Volledig vloeibare voeding’ verkrijg je door voeding te mixen en daarna te 

zeven.

Vloeistoffen indikken bij slikproblemen kan op verschillende manieren.

 >  Moet je soep verder indikken? Voeg dan aardappel(zetmeel) of room toe.

 >  Serveer dranken die van nature iets dikker zijn, zoals drinkyoghurt.

 >  Bereid zelf ingedikte dranken. Serveer bijvoorbeeld een lopende chocola-

depudding als alternatief voor chocomelk.

 >  Je kan indikkingspoeders gebruiken, zoals Nutilis, ThickenUp, Thick&-

clear. Ze kunnen in warme en koude vloeistoffen gebruikt worden. De ver-

houding tussen de hoeveelheid vloeistof en de hoeveelheid toegevoegd 

poeder bepaalt de dikte van het eindproduct. Lees de gebruiksaanwijzing 

aandachtig om het gewenste resultaat te bekomen.

 >  Wil je heldere vloeistoffen zoals water en thee indikken? Kijk dan op de 
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verpakking of het poeder geschikt is voor heldere oplossingen om een 

troebel resultaat te vermijden. De poeders veranderen de smaak niet, 

maar kunnen wel de smaakperceptie veranderen aangezien de textuur 

anders is dan verwacht. Dit is het opvallendst bij water. Ingedikt water 

wordt het makkelijkst aanvaard als er smaak of kleur is toegevoegd met 

bijvoorbeeld grenadine.

 >  Er bestaan ook enkele kant-en-klare ingedikte producten zoals drinkgels. 

Hier is echter een beperkte keuze aan smaken en consistenties. 

Het International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) heeft een 

universele taal ontwikkeld voor het benoemen van consistentieaanpassingen. 

De consistentieverdeling bestaat uit acht verschillende niveaus (genummerd 

0-7). Vloeistoffen gaan van dun (thin) tot extreem dik vloeibaar (extremely thick), 

gelabeld 0 tem 4. Voeding van gewoon (regular) tot vloeibaar (liquidised) wordt 

gelabeld 7 t.e.m. 3. Niveau 3 en 4 is een overlap tussen voeding en vloeistof. Is een 

aangepaste consistentie nodig? Gebruik dan de IDDSI-termen en definities om 

ervoor te zorgen dat iedereen weet in welke mate het eten en/of drinken aange-

past moet worden. Als kok is het interessant je hierin te verdiepen.

IDDSI overzicht
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Niet alleen de consistentie van de maaltijd is belangrijk, ook de presentatie 

ervan. Het oog wil ook wat! Meng de verschillende componenten daarom niet 

onder elkaar, maar zorg dat je ze nog herkent. Een deel van de smaakperceptie 

gaat verloren als je de textuur aanpast. Versterk daarom de smaak en het aroma 

door kruiden en specerijen te gebruiken.

Besteed de nodige aandacht aan de presentatie van gerechten met aangepas-

te consistentie. Gebruik bijvoorbeeld een spuitzak of ijsschep en gebruik voor 

de verschillende componenten andere uitschepmaterialen om het uitzicht te 

variëren. Er zijn voedingsmallen op de markt om gepureerde voeding de vorm van 

het oorspronkelijk voedingsmiddel te geven, bijvoorbeeld een mal voor sper-

ziebonen. Serveer borden met de ingrediënten gescheiden, anders krijg je een 

weinig smakelijk ogende, eenkleurige gemalen brij. Bovendien zorgt een onder 

elkaar gemengde maaltijd ook sneller voor smaakmoeheid, gezien alle smaak-

componenten steeds in elke hap zitten. Geef ook de keuze waar en hoeveel saus 

de bezoeker op het bord wil. 

(tonijn met perzik)  

© LiMiMotion, Compass Group

(kip, spruiten en aardappel)  

© LiMiMotion, Compass Group

erwten, wortelen, knolselder- 

aardappelpuree, kip en vleessaus

erwten, wortelen, knolselder- 

aardappelpuree, kip en vleessaus
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Naast het aanpassen van de consistentie van voedsel en/of drinken zijn er nog 

aandachtspunten en compenserende maatregelen om het slikproces vlotter te 

laten verlopen.

 >  Rustig eten en drinken met kleine slokjes/hapjes vermindert het risico op 

verslikken.

 >  Zorg voor een veilige slikhouding. Laat de persoon goed rechtop zitten 

met de kin licht naar de borst. Zo wordt de luchtpijp effectiever afgeslo-

ten. 31

 >  Vermijd zoveel mogelijk voedingsmiddelen die het risico op verslikken 

vergroten, zoals peterselie, kervel, rijst en vezelachtige voeding (asperges, 

prei). Banaan en sandwich kunnen een plakkerige brok vormen die moei-

lijk door te slikken is.

 >  Temperatuur en extra smaak beïnvloeden het slikken, bijvoorbeeld zure 

en/of koude dranken stimuleren de slikprikkel. 30 

 >  Zorg voor een goede mondhygiëne voor en na de maaltijden. Achterblij-

vende restjes kunnen verslikking in de hand werken.

 >  Motiveer de persoon met slikmoeilijkheden om enkele sliktechnieken toe 

te passen, zoals de kin naar de borst, extra krachtig slikken en bewust de 

adem inhouden tijdens het slikken. 31

 >  Klinkt een bezoeker heser dan 
anders? Praat hij met een ‘borrelige’ 
stem of hoest hij veel tijdens of na de 
maaltijden? Verwijs door naar een log-
opediste om de slikfunctie te bepalen.

 >  Eet een bezoeker minder of trager 
dan anders? Vraag eens na of hij tand- 
of mondproblemen heeft. 

 >  Test zelf eens een aantal gerechten 
met aangepaste consistentie uit, zo 
ervaar je wat het is.

 >  Experimenteer met recepten voor ge-
wijzigde consistenties. WZC Immacu-
lata serveert bijvoorbeeld rauwkost in 
gelvorm en heeft enkele aangepaste 
snacks in de cafetaria voor bezoekers 
met kauw- en slikproblemen. Deze 
zogenaamde ‘pralines’ kunnen zowel 
zoet als hartig zijn.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

Op zoek naar kookinspiratie voor voeding 
met aangepaste consistentie? Raadpleeg de 
kookgids ‘Als eten moeilijker wordt …’  
van Parki’s Kookatelier. Beschikbaar via: 
http://www.parkiskookatelier.be/media/
kookboek.pdf .

bijlages en
verwijzingen

http://www.parkiskookatelier.be/media/kookboek.pdf
http://www.parkiskookatelier.be/media/kookboek.pdf
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Voeding en dementie
Cognitieve achteruitgang hoort bij het normale verouderingsproces. Bij dementie 

sterven hersencellen geleidelijk af, waardoor er cognitieve problemen ontstaan 

zoals geheugenverlies, afasie (taalstoornis), apraxie (onvermogen om complexe 

handelingen uit te voeren) en andere. Hiernaast kunnen er gedragsstoornissen, 

psychologische en psychiatrische stoornissen ontstaan tijdens het dementiepro-

ces. Dementie is een verzamelnaam van aandoeningen waarbij de verwerking 

van informatie in de hersenen is verstoord. Dementie kent verschillende oorzaken 

zoals de ziekte van Alzheimer en ziekte van Parkinson. Hoe deze aandoening zich 

uit, hangt af van de plaats, soort en ernst van de afwijkingen in de hersenen. 30 

Elke fase van het dementieproces heeft haar specifieke moeilijkheden waaronder 

voedingsproblemen. Naast slik- en kauwproblemen kan het dementieproces ook 

problemen geven met de handelingen om te eten, het herkennen van eten en 

eetgerei, vergeten te eten … Deze voedingsproblemen kunnen bijdragen tot een 

verhoogd risico op ondervoeding. Het soort voedingsproblemen is erg verschil-

lend voor elke bezoeker met dementie. Dat hangt immers af van het type demen-

tie en de fase van dementie. 30 Maar er zijn een aantal algemene aandachtspunten 

waarmee je het maaltijdgebeuren aangenamer kan maken voor alle bezoekers, 

en zo ook voor bezoekers met dementie.

Serveer de maaltijden in een herkenbare eetruimte met een huiselijke sfeer en 

hou rekening met het sociale aspect van de maaltijd. Lees meer hierover in ‘sfeer 

en omgeving’ (onder: Maaltijdbeleving). Zorg ervoor dat bezoekers met dementie 

ongehinderd kunnen eten door het principe van ongestoorde maaltijd toe te 

passen. Hou de tafeldekking simpel en overzichtelijk. Leg geen bestek voor alle 

maaltijdgangen, maar serveer gerecht per gerecht met bijhorend bestek.

Geef de mogelijkheid om keuzes te maken. Ondersteun het keuzeproces visueel 

om enige autonomie te bewaren. Beperk de keuze van voedingsmiddelen en/of 

menu’s steeds tot één item tegelijk, bijvoorbeeld het soort brood bij het ontbijt. 

Maak bijvoorbeeld gebruik van een voorbeeldbord met de verschillende soorten 

brood. Stel daarna pas de volgende keuze (bijvoorbeeld het beleg) voor. Je kan 

ook werken met foto’s van de maaltijden.

Gaan de handelingen om te eten of drinken niet meer zo vlot? Stimuleer de 

bezoeker verbaal door te benoemen wat hij/zij moet doen. Je kan het ook visueel 

aanpakken door de handelingen voor te doen. Creëer de mogelijkheid om 

handelingen na te doen. Dat kan bijvoorbeeld door een vlotte eter aan tafel te 

zetten met een moeizame eter, of personeel aan tafel met de bezoekers te laten 

eten. Je kan de bezoeker ook ondersteunen door te helpen met snijden en smeren 

of potjes te openen. Doe dit altijd in het zicht van de bezoeker, om het zicht en 
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Bekijk de website van Expertisecentrum 
Dementie: www.dementie.be/.
Wil je meer weten over voedingsproble-
men bij personen met dementie? Lees het 
boek ‘Als eten een zorg wordt ... Het maal-
tijdgebeuren bij personen met dementie’ 
van Sabine Boerjan.

bijlages en
verwijzingen

de geur die vrijkomt én om de mogelijke achterdocht die vaak voorkomt in het 

dementieproces wat te onderscheppen. Handelingen in het zicht van de bezoeker 

uitvoeren zorgt ook voor meer duidelijkheid over de situatie. 30 Is een verbale en/

of visuele stimulatie niet voldoende? Probeer enkele hulpmiddelen uit, maar hou 

hierbij rekening dat sommige niet zo eenvoudig te hanteren zijn. Leg het gebruik 

uit en laat de handelingen zien. Als hulpmiddelen niet voldoende helpen, kan je 

voorstellen om met de handen te eten: fingerfood. 

Smaak- en geurvermindering is nog opvallender bij bezoekers met dementie. 

Zorg voor voldoende smaaksturing in de maaltijden, smakelijke geuren en de mo-

gelijkheid om bij te kruiden. Mensen met dementie hebben vaak een uitgespro-

ken voorkeur voor zoete smaken. 30 Drinkt een bezoeker minder goed? Geef de 

drank een zoete smaak door suiker of zoetstof toe te voegen, of doe bijvoorbeeld 

grenadine bij water. Frisse en iets zuurdere voedingsmiddelen kunnen ook de 

eetlust stimuleren, denk bijvoorbeeld aan een glas fruitsap. 32

Het zicht kan ook aangetast zijn. 30 Voorzie daarom voldoende kleurcontrast tus-

sen de maaltijdcomponenten onderling en tussen het servies en de tafel. Gebruik 

bijvoorbeeld servies met een gekleurde rand of leg een placemat of tafellaken 

met een effen en opvallende kleur op tafel. Rood zou de eetlust stimuleren bij 

personen met de ziekte van Alzheimer. 33

Bij matige dementie bestaat de kans dat de bezoeker het onderscheid tussen eet-

bare en niet-eetbare dingen zoals servetten moeilijk kan maken. 30 Dek de tafel 

enkel met het nodige materiaal, geef een stoffen servet of geef pas op het eind 

van de maaltijd een servet en doe de handeling (bv. mond afkuisen) voor. Staan er 

planten op tafel als decoratie? Voorzie dan eetbare planten zoals tuinkruiden. 

Heeft de bezoeker moeite met oriëntatie in tijd en ruimte? In een dienstencen-

trum is de hele voorbereiding voor de maaltijd (winkel, bereiden, proeven, tafel 

dekken, geuren …) niet aanwezig voor de bezoekers. Probeer dit zoveel mogelijk 

in het leven te roepen door een herkenbare structuur te creëren. Bereid bezoekers 

voor op het maaltijdgebeuren. 

http://www.dementie.be/
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Fingerfood: een alternatieve voeding bij 
 lichamelijke en/of mentale moeilijkheden
Eten met bestek bestaat uit vele complexe handelingen waar we niet bij stilstaan. 

Tot ze moeilijker worden. Als het voor de bezoeker fysiek of mentaal niet meer 

mogelijk is om bestek te gebruiken, dan kan fingerfood aangeboden worden. 

Dat kan zinvol zijn bij onder andere een eenzijdige verlamming, verstandelijke 

beperking, dementie, visuele beperking, wandeldrang … Fingerfood is voeding 

die je gemakkelijk met de handen kan eten. Het wordt aangeboden in hapklare 

stukjes in de vorm van bolletjes of reepjes en behoudt zijn stevigheid en vorm bij 

het vastnemen. Zonder er bij stil te staan maken we hier al dagelijks gebruik van. 

Er zijn veel voedingsmiddelen die we, afhankelijk van de gewoonten, met de hand 

eten, denk aan boterhammen, koekjes, fruit, frieten of pannenkoeken. Fingerfood 

kan je als extra geven, bijvoorbeeld energierijke kleine hapjes zoals blokjes kaas, 

maar het kan ook een hele maaltijd zijn. De textuur kan worden aangepast naar-

gelang de kauw- en slikmogelijkheden.

Als een bezoeker fingerfood eet, is het voeden van deze bezoeker misschien niet 

(meer) nodig. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden hierdoor beter 

behouden. Zo kan de bezoeker zelf het eettempo bepalen, al wandelend eten, 

kiezen in welke volgorde hij of zij de maaltijdcomponenten eet. Dat kan allemaal 

bijdragen tot meer plezier in het eten en tot een betere voedingstoestand. 

Niet iedereen vindt het vanzelfsprekend om met de handen te eten of een ander 

met de handen te zien eten. Informeer de bezoeker en zijn omgeving om weer-

stand te beperken. Leg de voordelen uit, toon het principe en geef voldoende tijd 

aan de bezoeker om het te ontdekken. Hou rekening met een goede handhygiëne: 

laat de bezoeker de handen wassen voor de maaltijd en zorg ervoor dat de nagels 

kort en proper zijn. Voorzie servetten en laat de bezoeker de handen ook na de 

maaltijd wassen.

Hou rekening met onderstaande tips om het eten smaakvol en praktisch aan te 

bieden. Denk hierbij aan een walking dinner of een staande receptie qua presen-

tatie.

 >  Voorzie kleine hapjes die makkelijk vast te houden en op te eten zijn. 

 >  Voorzie een vaste of aaneenhangende vorm om te kunnen vastpakken 

(weinig tot geen saus).

 >  Gefrituurde hapjes zijn vaak minder plakkerig en makkelijker vast te 

houden dan gebakken hapjes. 

 >  Kleiner gesneden eten koelt snel, een ‘warmhoudbord’ kan hierbij helpen.

 >  WZC De Wingerd in Leuven heeft een 
klein winkeltje ontworpen in het woon-
zorgcentrum om met de bewoners 
‘boodschappen’ voor de leefgroep te 
doen.

 >  Deel tussendoortjes rond met een 
herkenbare etenskar, zoals een klein 
rijdend winkeltje of een ijscrèmekar 
voor aan een fiets.

 >  Wil je meer tools om de maaltijd bij 
personen met dementie te begelei-
den? Expertisecentrum Dementie 
Paradox heeft een opleiding ‘maaltijd-
coach dementie’. De maaltijdcoach 
dementie kan een mooie aanvulling 
zijn bij de referentieverpleegkundige 
dementie in het woonzorgcentrum.

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

Bekijk de website van Expertisecentrum 
Dementie: www.dementie.be/.
Wil je meer weten over voedingsproble-
men bij personen met dementie? Lees het 
boek ‘Als eten een zorg wordt... Het maal-
tijdgebeuren bij personen met dementie’ 
van Sabine Boerjan.

bijlages en
verwijzingen

http://www.dementie.be/
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 >  Test enkele voedingsmiddelen uit, niet elk gerecht leent zich ertoe (bv. 

puree).

 >  Experimenteer met bindmiddelen, kooktechnieken en commerciële 

preparaten. Zo kan puree gebakken in de oven wel haar vorm behouden.

 >  Bekijk hoe je het dagmenu in fingerfood-vorm kan aanbieden.

 >  Een miniversie van een voedingsmiddel werkt beter dan iets groots dat 

in kleine stukjes is gesneden, want dat laatste valt makkelijker uit elkaar. 

Denk bijvoorbeeld aan kerstomaatjes versus een in stukken gesneden 

tomaat.

 >  Denk na over de mogelijke presentatie, zoals een diep bord met de finger-

food op de rand (afwisselend vlees/vis, groenten en aardappelen) en een 

potje saus in het midden. 
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Enkele voorbeelden en fingerfood-ideeën:

Brood, aardappelen en graanproducten

 >  boterhammen, eventueel in dobbelstenen snijden

 >  kleine broodjes, sandwiches, pistolets

 >  toasts of broodstengels met kaas, boter, een dip

 >  wraps 

 >  gekookte aardappelen met de hand laten eten i.p.v. altijd puree te geven

 >  frieten

Groenten

 >  gestoomd, gekookt of rauw (afhankelijk van de soort)

 >  in stukjes, blokjes, roosjes (bv. bloemkool, wortelen, broccoli, selder, spruiten …)

 >  kleine groenten: snoeppaprika, snoepkomkommer, kerstomaten, babymaïs

Fruit

 >  in zijn geheel, geschild, gesneden

 >  banaan, aardbei, druiven, appel, peer, kiwischijfjes …

Vlees, vis, eieren

 >  vlees, vis gesneden in blokjes, hapklare stukken

 >  gehaktballetjes, kleine worsten, kippenbil, kipnuggets

 >  fishsticks 

 >  miniloempia’s, miniquiche

 >  hardgekookt ei

Melkproducten 

 >  kaasblokjes

 >  drinkbare melkproducten, bv. drinkyoghurt

Desserten

 >  fruit

 >  stukken cake, kleine koeken, muffins, koffiekoeken

 Inspiratie nodig?

 >  Kijk in kookboeken met hapjes en 
ideeën voor recepties.

 >  Bekijk het receptenboekje ‘Hapklaar 
– beetgaar: opnieuw zelfstandig eten’ 
met fingerfoodrecepten voor mensen 
met kauwproblemen.

 >  Experimenteer en creëer zelf finger-
foodrecepten. Laat ze proeven door 
bezoekers.

 >  Volg een workshop over het gebruik 
van commerciële preparaten om te 
‘hertextureren’. 

Goede praktijk
voorbeelden 

en tips

 Receptenboekje ‘Hapklaar – beetgaar: 
opnieuw zelfstandig eten’ van Els Verraest 
& Liesbeth Dewulf.

bijlages en
verwijzingen
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 >  fruit-noten-granenreep

 >  dikke vla, pudding in stukken of vloeibaar in een beker

 >  pannenkoeken, oliebollen, wafels

 >  ijs op een hoorntje of stokje

Andere 

 >  Serveer een potje saus apart om het vlees, de aardappelen of groenten in 

te dippen.

 >  Je kan plakkerige voedingsmiddelen in gemalen noten of broodkruimels 

rollen zodat ze makkelijker vast te pakken zijn. 

(aardappel, spinazie, vis)  

© Sodexo

(pasta bolognaise)  

© Sodexo 

 (frambozenmoes)  

© Sodexo
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Bijlagen 
 maaltijdomkadering

 >  Etenstijd? Dan ligt de volledige focus op de maaltijd. Er vinden op dat moment geen andere (niet-dringende medische) activiteiten 
voor de bezoekers plaats (bv. doktersronde, kine-afspraak).

 >  Hou je aan een gestructureerde routine: van materiaal klaarzetten, handen wassen (bezoekers en personeel), keukenschort aan-
trekken tot het eten ronddelen.

 >  Iedereen in de eetzaal helpt bij het maaltijdgebeuren.

 >  Vermijd wissels van personeel tijdens de maaltijd. Net zoals in- en uitgeloop.

 >  Beantwoord telefoons buiten de eetkamer.

 >  Laat je niet verleiden tot activiteiten die niet bij de maaltijd horen. Denk aan afwassen, dingetjes opruimen of planten water geven. 
Hou dit voor later.

 >  Hang de mededeling met de maaltijduren en bijhorende ‘spelregels’ op een zichtbare plek.

Bijlage 4.1  overzicht ongestoorde maaltijd

Inrichting eetkamer
 >  Maak van de eetruimte een aantrekkelijke en herkenbare omgeving. Hou voorwerpen die niets te maken hebben met de maaltijd er 

weg. 

 >  Zorg voor voldoende en aangepast licht. Open de gordijnen, doe de zonneweringen naar beneden bij felle zon en doe het licht aan 
als het nodig is.

 >  De kleuren in de eetkamer? Die zijn rustig, effen en neutraal. Met voldoende kleurcontrast tussen tafel en servies.

 >  Hou de kamertemperatuur en akoestiek aangenaam. 

 >  Stel de eetkamer, tafels en stoelen ordelijk en net op.

 >  Het servies en bestek? Natuurlijk graag proper en niet beschadigd.

 >  Is er voldoende parking? Rollators staan ordelijk opzij. In het zicht van de eigenaar, maar uit het zicht van de andere bezoekers.

 >  Ga voor een huiselijke inrichting met herkenbare voorwerpen en meubelen.

Gedekte tafel 
 >  Iedereen eet graag aan een aantrekkelijke tafel. De tafels zijn ordelijk met structuur en gedekt zoals in een groot huishouden.

 >  Het tafelkleed of onderleggers? Die zijn natuurlijk spic en span. 

 >  Is er tafelversiering? Graag! Hou die beperkt, aangepast en netjes.

 >  Vergeet de nodige hulpmaterialen niet, zoals aangepast servies, een bril of gebitsprothese. 

 >  Zet indien mogelijk een kan water en ook peper en zout op tafel.

Sfeer
 >  Geef bezoekers inspraak in waar en/of met wie ze aan tafel zitten.

 >  Laat de televisie uit tijdens de maaltijd. Subtiele muziek op de achtergrond, aangepast aan de ouderen, kan zeker.

 >  Heb aandacht voor eetlustbevorderende activiteiten, zoals kleine kookactiviteiten.

 >  Maak je menu goed leesbaar en overzichtelijk. Hang deze uit of zet het menu op tafel.

Bijlage 4.2 overzicht sfeer en omgeving
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Structuur
 >  De eetruimte? Die is uitnodigend, net en herkenbaar. Zie ‘Sfeer en omgeving’.

 >  Zorg ervoor dat al het materiaal klaarstaat en persoonlijke hulpmiddelen aanwezig zijn (gebitsprothese, bril, hoorapparaat). 

 >  Geef bezoekers de gelegenheid om hun handen te wassen voor de maaltijd.

 >  Trek een keukenschort aan om het eten rond te delen.
Houding

 >  Help de bezoekers met een correcte zithouding aan tafel. Voldoende recht en dicht genoeg bij de tafel.

 >  Heb oog voor een veilige slikhouding. Met de kin lichtjes richting de borst.

‘Maaltijd’
 >  Respecteer de volgorde van de maaltijdgangen (soep/voorgerecht – afruimen, hoofdgerecht – afruimen, dessert – afruimen).

 >  Bedien tafel per tafel. Wacht met opruimen tot de bezoeker aangeeft voldoende te hebben gegeten, maar wel voor de volgende 
maaltijdgang.

 >  Je kent de standaardhoeveelheden (bv. met een voorbeeldbord), maar je kan gerust aanpassen aan de persoonlijke voorkeur van de 
bezoeker.

 >  Geef de juiste maaltijd en het juiste materiaal aan de juiste bezoeker.

 >  Geef de bezoekers een maaltijd met een correcte temperatuur.

 >  Plaats borden en kommen recht voor de bezoeker.

 >  Restjes van de borden schrapen? Doe dat uit het zicht van de bezoekers.

Communicatie
 >  Je kent het menu, benoem het ook. Je persoonlijke afkeur spreek je niet uit in het bijzijn van bezoekers.

 >  Vraag steeds hoeveel en wat de bezoeker wil eten. Ga niet uit van ‘gewoonlijk’.

 >  Spreek respectvol, vriendelijk en beleefd. Gebruik niet te veel verkleinwoorden. Maak het contact aangenaam. Wens de bezoeker 
smakelijk eten, vraag of alles naar wens is? Of het gesmaakt heeft, voldoende was?

 >  Voer geen gesprekken over de hoofden van de bezoekers heen, maar mét hen.

 >  Roep niet voor de hele eetkamer, spreek de bezoeker individueel aan.

Bijlage 4.3 overzicht maaltijdbediening
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Uitscheppen
 >  Schep het eten uit in het zicht van de bezoekers. En als het mogelijk is bij hen aan tafel.

 >  Geef de bezoekers de mogelijkheid om zichzelf te bedienen (bv. buffet, pot op tafel).

Bordverdeling
 >  Schep de voedingsmiddelen gescheiden op.

 >  Laat bezoekers kiezen waar en hoeveel saus ze wensen.

 >  Gebruik waar mogelijk garnituur.

 >  Gebruik aangepast schepmateriaal om het eten makkelijk en smakelijk uit te scheppen.

 >  Vraag bij het uitscheppen of de bezoeker een grote of kleine portie wil.

 >  Geef bezoekers de mogelijkheid om bij te vragen. Ga rond en vraag wie een tweede portie wenst.

 >  Serveer de juiste verhouding en porties van maaltijdcomponenten. Dat gaat makkelijk met standaard uitschepmateriaal, een voor-
beeldbord of voorbeeldfoto.

 >  Pas de bordschikking aan naargelang het gerecht en de omstandigheden.

Gerechten met aangepaste consistentie
 >  Besteed extra aandacht aan het smakelijk presenteren van gerechten met aangepaste consistentie.

 >  Gebruik het juiste materiaal om uit te scheppen (spuitzak, ijsschep, voedingsmal …).

 >  Schep de ingrediënten gescheiden op.

 >  Meng maaltijdcomponenten alleen op vraag van de bezoeker onder elkaar.

 >  Probeer fingerfood bij bezoekers met een cognitieve en/of motorische beperking.

Bijlage 4.4 overzicht smakelijke presentatie

Ondersteunen
 >  Voorzie het nodige materiaal, van standaard eetgerei tot aangepaste hulpmaterialen.

 >  Zorg voor voldoende kleurcontrast tussen de tafel, het servies en het eten.

 >  Vraag of de bezoeker hulp wenst bij het openen van verpakkingen, snijden van voeding enz.

 >  Pas de consistentie stap per stap aan naargelang de kauwfunctie.

 >  Bied keuzes aan en beperk deze voor bezoekers die overweldigd geraken van keuzes.

 >  Stimuleer bezoekers mondeling op een niet-dwingende manier om te eten.

Observeren en signaleren
 >  Observeer het maaltijdgebeuren van bezoekers.

 >  Signaleer voedingsproblemen, wijzigingen of moeilijkheden.

 >  Schakel bij voedingsproblemen tijdig het advies in van bijvoorbeeld een logopedist of diëtist.

Bijlage 4.5 overzicht maaltijdondersteuning
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Kijk voor de afdrukbare versie (A4) op www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn.

Bijlage 4.6 Brochure tuitbeker

Kijk voor de meest recente versie op www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn.

Bijlage 4.7 PowerPoint standaard vorming

http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn
http://www.gezondleven.be/settings/zorg-en-welzijn
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P.137 aandacht hebben voor 
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P.138 risico op ondervoeding

P.139 kauwmoeilijkheden

P.139 slikmoeilijkheden

 Zorg- 
 toeleiding



P.136 — Zorgtoeleiding

P.136 — Zorgtoeleiding

Als lokaal dienstencentrum heb je een verbindende, 
preventieve en laagdrempelige werking met als doel-
stelling ouderen, mantelzorgers en kwetsbare perso-
nen te ondersteunen om hun zelfzorgvermogen en 
hun sociale netwerk te versterken. Enkele belangrijke 
opdrachten hierbij zijn het aanbieden van objectieve 
transparante informatie, het tijdig doorverwijzen naar 
het brede aanbod van zorg en ondersteuning in de 
buurt en de noden en problemen melden en signale-
ren aan relevante actoren in de buurt.

Aandacht hebben voor 
 signalen 

Als medewerker en vrijwilliger in een lokaal dienstencentrum heb je dus een 

belangrijke signaalfunctie. Observeer het maaltijdgebeuren, signaleer voedings-

problemen en verwijs tijdig door. 

Merk je dat een bezoeker slechter of minder eet of problemen heeft met slikken? 

Licht de bezoeker in van je observatie en verwijs door naar een deskundige in 

de buurt (huisarts, diëtist, logopedist …). Ook de kok kan een rol spelen in het 

bijsturen van voeding, breng hem of haar dus op de hoogte. Het signaleren van 

voedingsproblemen, wijzigingen of moeilijkheden is een belangrijke taak voor 

iedereen die betrokken is bij het maaltijdgebeuren. Het bedachtzaam zijn van 

welke bezoeker wat dient te eten is daar een deel van, bijvoorbeeld aangepaste 

voeding voor bezoekers met diabetes of slikproblemen. Zo komt het juiste bord 

bij de juiste persoon. 
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Risico op ondervoeding

Merk je dat een bezoeker slechter of minder eet? Misschien loopt hij/zij wel risico 

op ondervoeding. Wil je weten hoe groot het risico op ondervoeding van een 

bezoeker is?

 >  Een eerste vluchtige indicatie is mogelijk gewichtsverlies, wat je kan zien. 

Denk aan: loszittende kleding, juwelen, kunstgebit of een extra gaatje in 

je riem.

 >  Andere signalen van (risico op) ondervoeding: constant koud hebben, 

duizeligheid, vermoeidheid en algemene zwakte. 

 >  Daarnaast kan je enkele vragen stellen: 

 >  Eet je nog evenveel als enige tijd geleden? 

 >  Heb je (meer) moeite met eten? 

 >  Eet je dagelijks een warme maaltijd of is dit geminderd? 

 >  Eet je minder of trager dan anders? 

 >  Heb je tand- of mondproblemen?

 >  Heb je alles in huis om een voedzame maaltijd te bereiden of is je 

voorraad- en koelkast meestal leeg?

 >  Kan je nog boodschappen doen of helpt iemand je om eten in huis te 

halen?

 >  Let op! Ook met overgewicht kan je een risico lopen op ondervoeding. 

Denk niet te gauw dat iemand genoeg reserves hebt. 

Herken je deze signalen bij een bezoeker? Praat erover met de bezoeker en raad 

hem/haar aan om naar een huisarts en/of een diëtist(e) te gaan. Een arts of dië-

tist(e) kan het risico op ondervoeding meten met een gevalideerd screeningstool 

(MNA voor ouderen) en/of op basis van het berekenen van het onvrijwillige 

gewichtsverlies (-5% op 3 maand of -10% op 6 maand). 
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Wil je ondervoeding tegengaan? Observeer bezoekers en onderneem actie 

 naarmate je inschatting van het risico op ondervoeding.

 >  Lijkt de bezoeker goed gevoed? Pas dan de algemene richtlijnen gezonde 

voeding voor ouderen toe, mits persoonlijke aanpassingen indien nodig 

(voorkeuren, kauwmogelijkheden). Blijf de bezoeker opvolgen en houd 

hierbij ook rekening met de aspecten rond de maaltijd.

 >  Verwijs de bezoeker waarvan je (een risico op) ondervoeding vermoedt 

door naar de huisarts of diëtist voor een screening en voedingsadvies. 

Geef tips en extra richtlijnen voor verrijking mee aan de bezoeker en pas 

toe indien mogelijk. Blijf de bezoeker opvolgen, bekijk het hele maaltijd-

gebeuren en pak ook de aspecten van maaltijdomkadering aan.  

Kauwmoeilijkheden 

Merk je dat een bezoeker moeite heeft met kauwen? Blijft er bijvoorbeeld vaak 

half-gekauwd vlees liggen op het bord? Vraag of de bezoeker tandproblemen 

(bv. loszittende tanden, minder gaaf gebit, slechte mondhygiëne of een slecht 

passende gebitsprothese) heeft en adviseer om naar de huisarts en/of tandarts 

te gaan en deze aan te pakken. Geef tips voor het stapsgewijs aanpassen van de 

consistentie van de voeding en bekijk wat er vanuit de keuken mogelijk is zoals 

het malen of mixen van 1 of meer van de maaltijdcomponenten. Een diëtist(e) 

kan uitgebreid voedingsadvies geven omtrent aangepaste consistenties. 

Slikmoeilijkheden 

Je kan je verslikken voor, tijdens en na het doorslikken van eten of drinken. Hoes-

ten is een duidelijk signaal dat er eten of drinken in de luchtpijp dreigt te geraken 

in plaats van in de slokdarm. Merk je problemen met slikken? Verwijs de bezoeker 

door naar de huisarts en adviseer om gespecialiseerde hulp in te roepen van een 

logopedist om de mate van slikproblemen te bepalen en hoe deze aan te pakken. 

Geef enkele tips omtrent veilig slikken, lees hierover in het stukje ‘Voeding bij 

kauw- en slikproblemen’.
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