
  

 

 

Voedings- en Vochttekort: ONZE zorg! 

Eten en drinken je patiënten wel goed? Wat moet je doen bij een vermoeden van 

ondervoeding? Naar welke mede-professionals kan je doorverwijzen? 

 

Praat met collega’s en patiënten over de belangrijkste problemen die je op dit moment 

ervaart bij voedings- en vochttekorten in de zorg en maak het verschil.  

 

Onderwerp 

Voedings- en vochttekorten zijn een probleem in de gezondheidszorg, met gevolgen voor gezondheid 

en welbevinden van patiënten en kosten van zorg. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en 

verzorgenden, maar ook andere beroepsgroepen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van 

voeding- en vochttekort, nemen van maatregelen om dit te voorkomen of op te lossen, en bewaken dat 

de zorg goed verloopt en het probleem vermindert. Om jou en je collega’s te ondersteunen in het 

handelen rondom een vocht- en voedingstekort wordt een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld: deze 

moet handvatten geven voor goede zorg, inhoudelijk en organisatorisch. Als eerste stap zijn we op zoek 

naar de meest dringende knelpunten in de zorg rondom dit thema. Daarvoor hebben we jou nodig! 

 

 

 

 

 

Open Space bijeenkomst 

Tijdens deze bijeenkomst doen we het nèt even anders: met je collega’s, andere professionals, cliënten/ 

patiënten en mantelzorgers ga je aan de slag om een agenda met punten op te stellen die je belangrijk 

vindt. Hierover gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. Je bepaalt zelf waarover het deze middag 

moet gaan. Het is dus DE gelegenheid om jouw stem te laten horen! Jouw inbreng vormt de basis 

voor de toekomstige kwaliteit van de zorg rondom voeding- en vochttekort. 

 

Voorlopige agenda 

Tijd Wat 

12.30 – 13.00 Inloop met koffie en thee 

13.00 – 13.30  Welkom, uitleg spelregels en gezamenlijk agenda maken 

13.30 – 15.00  Gespreksronde 1 (incl. pauze) 

15.00 – 16.30 Gespreksronde 2 (incl. pauze) 

16.30 – 17.00  Terugkoppeling 

17.15 – 17.30 Afsluiting 

17.30  Borrel 

  

 

 

Datum: Vrijdag 29 maart, 12.30 – 18.00 uur 

Locatie: Groene Hub, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 

 



  

 

 
 

 

Wie komen er?  

De kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en 

verzorgenden. Maar voor deze bijeenkomst nodigen we iedereen uit die in het dagelijks werk of leven te 

maken kan krijgen met voedings- of vochttekorten en de zorg die daarmee gepaard gaat: 

cliënten/patiënten, mantelzorgers, thuishulpen, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en specialisten, 

diëtisten, logopedisten, onderzoekers en verzekeraars.  

 

Aanmelden 

Er is een vast aantal plaatsen beschikbaar dus aanmelden is vereist. Deelname is gratis en reiskosten 

worden vergoed. Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen via info@pallashrc.com. 

 

Klik hier om je aan te melden. We kijken uit naar je komst! 

 

Namens de projectgroep en de werkgroep, 

 

Maaike Kroon - Verpleegkundig Consulent voeding Ziekenhuis Gelderse Vallei (Voorzitter werkgroep) 

Menrike Menkveld - Manager Alliantie Voeding in de zorg 

Marije Vonk Noordegraaf - Pallas, Health research and consultancy (Projectleider) 

 

  

Samenvatting van het project 

De Kwaliteitsstandaard Voedings- en vochttekort in de zorg wordt in opdracht van V&VN, de 

beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, en 

subsidieverstrekker ZonMw ontwikkeld. Algemene informatie over de ontwikkeling van 

kwaliteitsstandaarden vind je hier. 

Met ondersteuning van een projectgroep (Alliantie Voeding in de zorg / Pallas, Health research and 

consultancy) ontwikkelt een werkgroep met afgevaardigden van V&VN en andere betrokken 

beroepsverenigingen, organisaties en zorgvragers de kwaliteitsstandaard. De kwaliteitsstandaard 

wordt gebaseerd op bovenvermelde brede interactieve inventarisatie van knelpunten onder 

betrokkenen uit het veld. Voor de belangrijkste thema’s of vraagstellingen wordt vervolgens het 

wetenschappelijk bewijs in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan en benodigde producten 

ontwikkeld. De standaard kan bijvoorbeeld aanbevelingen bieden voor de tijdige signalering van 

voeding- en vochttekort en het uitvoeren van de benodigde zorg door de juiste professional. Een 

update van bestaande richtlijnen voor voeding- en vochttekort bij kanker vormt één van de modules 

van de kwaliteitsstandaard. 

Een groep van (ervarings)deskundigen leest mee (meeleesgroep) en adviseert over specifieke 

onderwerpen. Zodra de concepttekst definitief is worden stakeholders om commentaar gevraagd 

(commentaarfase). De concept-kwaliteitsstandaard wordt in een praktijktest onderzocht op 

uitvoerbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en implementeerbaarheid. Op basis hiervan worden 

aanbevelingen voor landelijke implementatie gedaan. 

 

De kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld conform de AQUA- en GRADE-systematiek en moet in 2020 

opgeleverd worden. Vragen over het project kunt u stellen aan projectleider Marije Vonk Noordegraaf 

(vonkn@pallashrc.com  of 010 447 4449). 
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