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“Zorgen voor” 
minder voedselverlies

Goele Jans & Laura Verbeyst

Expertisecel Healthy Living

“Delivering food to the patient is one 
thing – ensuring it is eaten is another”
(National Health Service)
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1. 
Maaltijd-
gebeuren

3. 
Onder-
voeding

2. 
Mondzorg

4. Maaltijd/ 
voedings-

beleid
5.
…

VOEDSELVERLIES –
ook een hoofdstuk in 
een zorgverhaal
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Belangrijk?
1. 

Maaltijd-
gebeuren

- JA
- Top 3 beïnvloedende factoren voor patiënt 

tevredenheid en de hoeveelheid geconsumeerd 
voedsel

1. Ongeschikte timing en duur van de maaltijd
2. (Te lange duur tussen bestelling van maaltijd 

en de feitelijke maaltijd)
3. Stoorzenders tijdens de maaltijd

- Verder
- Assistentie
- Sfeer
- Tafelindeling en –schikking
- (PORTIEGROOTTE)
- …

1. 
Maaltijd-
gebeuren

Waar kunnen we rekening mee houden?

- Voorbereiding
- Nette en aantrekkelijke tafels
- Servies en bestek
- Ruimte
- Tafelindeling
- Porties
- …

- Tijdens
- Hulp
- Sfeer
- Bordpresentatie
- “Beschermd maaltijdgebeuren”
- Porties
- …

- Na
- Wanneer afruimen?
- Rustmoment
- …

Uitdagingen

= middelen

- Tijd
- Personeel
- …

TOCH 
OPPORTUNITEIT, 
MEESTAL VIA 
BEWUSTWORDING
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Belangrijk?
2.

Mondzorg

- JA
- Een slecht passend gebit of een slechte 

mondgezondheid is een belangrijke reden waarom 
ouderen weinig of niet eten

Algemene

GZH

Voedings-
toestand

FWASTE

…
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Enkele cijfers
2.

Mondzorg

- Dataregistratie project mondzorg (2012-2014)
- Steekproef: N=1875; ♀ 49.4%; ♂ 50.6%; 

39.9j, 25.9% 55+
- 55+

- Minst goede plaque index (mondhygiëne)
- Minst goede DPSI (parodontale status)

- Matige poetsfrequentie prothesen (15% niet 
dagelijks)

- Minste mondzorgadvies aan 75+

Eindrapport dataregistratie- en evaluatie mondgezondheid Belgische bevolking 2012-2014, Interuniversitaire Cel Epidemiologie, 
http://www.ice.ugent.be/files/Rap_2015_NL.pdf.
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2.
Mondzorg

Waar kunnen we rekening mee houden?

- Controle mond en tanden
- Aften
- Losstaande / afgebroken tanden
- Niet passend (vnl te groot) gebit

- Dagelijkse mondzorg
- Echte tanden
- Gebit

- Tandvriendelijke voeding
- (Te veel) Zoet is niet goed
- Textuur voeding

- UCLL permanente vorming: 
referentieverpleegkundige in de mondzorg

https://www.ucll.be/studeren/navorming/permanente
-vorming-referentieverpleegkundige-de-mondzorg

Uitdagingen

= Integreren in 
basiszorg

= Tandarts in 
zorginstelling of 
bewoner naar 
tandarts

Belangrijk?
3. 

Onder-
voeding

- JA

- Ondervoeding
- Bepalen BMI
- (onvrijwillig) G↓ ≥ 10% gedurende een niet 

gedefinieerde tijdspanne, of een (onvrijwillig) 
G↓ ≥ 5% binnen 3 maanden

- Studie in 23 Vlaamse WZC
- Risico op ondervoeding: 39%
- Ondervoeding: 19%

- Slikproblemen, smaakstoornissen, slechte eetlust, 
verminderde mobiliteit, sociale factoren, etc.

- Link met mondzorg
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3. 
Onder-
voeding

Waar kunnen we rekening mee houden?

- Alert verzorgend personeel

- Screening naar ondervoeding
- Gewichtsverlies

Ernstig gewichtsverlies bij een daling van 
5% in 1 maand, 7.5% in 3 maanden of 10% 
in 6 maanden (of respectievelijk 3, 4.5 en 6 
kg bij een normaal gewicht)

- Mini Nutritional Assessment (MNA)
Gewichtsverlies, BMI, voedingsinname, 
mobiliteit, psychologische stress of ernstige 
ziekte en neuropsychologische problemen.
(http://www.mnaelderly.com/forms/MNA_du
tch.pdf) 

- UCLL infogids: Preventie van ondervoeding bij 
ouderen: praktische tips van en voor WZC

Uitdagingen

= multidisciplinaire 
screening

Belangrijk?

4. 
Maaltijd/ 
voedings-

beleid
- JA
- KAPSTOK
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4. 
Maaltijd/ 
voedings-

beleid

Waar kunnen we rekening mee houden?

- Neergeschreven 
- Verspreid onder en gekend door alle medewerkers 

van de instelling

Uitdagingen

= Wisselwerking 
management & 
werkvloer

UCLL Expertisecel Healthy
Living
https://www.ucll.be/onderz
oek/algemene-
info/expertisecellen/healthy-
living

Goele Jans, 
goele.jans@ucll.be

Laura Verbeyst
Laura.verbeyst@ucll.be


