
Themabijeenkomst:

‘Welke waarde voegt u toe aan kwetsbare 
ouderen in Ommoord?’

13 november 2018



• Kennis en inzicht meegeven over de problematiek van 
ondervoeding

• Gezamenlijk aan de slag!

• Waarmee gaan we vanavond de deur uit? 

Hoe ziet de avond er uit?



Wie zijn aanwezig vanavond? 
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Problematiek Ommoord

611

Thuiszorg: 
1.832 ouderen

10.180 65-plussers

41.360 inwoners

ca. 611 ouderen die thuiszorg 
ontvangen in Ommoord zijn 
ondervoed



Kosten van ondervoeding (SEO, Economisch Onderzoek)



Hoe groot is het ondervoedingsprobleem 
en wat kunnen we eraan doen?

Dr. Canan Ziylan, voedingswetenschapper

Onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie
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c.ziylan@hr.nl

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen die thuiszorg ontvangen in Ommoord
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Ondervoeding: veel in de aandacht

Bron: Trouw, NRC

https://www.trouw.nl/samenleving/wijkzorg-sjoemelt-om-ondervoeding-tegen-te-gaan~aa1c5bd6/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/26/van-het-kastje-naar-de-muur-voor-hulp-bij-ondervoeding-a1803444


Een merkwaardig verhaal van de 92-jarige Dick

https://www.facebook.com/demonitor/videos/736220260054334/

https://www.facebook.com/demonitor/videos/736220260054334/


Ondervoeding in verschillende settings

15% in verpleeghuis

33% in thuiszorg
H

VPH

25% in ziekenhuis

Bron: Schilp et al. (2012)

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Prevalentie-ondervoeding-eerstelijn-Schilp_2012.pdf


Verschillende oorzaken…
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Bron: Stuurgroep Ondervoeding

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/verpleegkundigen-verzorgenden-en-poh-ers


…en veel negatieve gevolgen
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Bron: Stuurgroep Ondervoeding

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/verpleegkundigen-verzorgenden-en-poh-ers


Wanneer is iemand ondervoed?

Ondervoeding bij ouderen ouder dan 65 jaar:

Onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de 
laatste zes maanden en/of

Onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 5% in de 
laatste maand en/of

BMI lager dan 18,5 (18-69 jaar) of 20 (70 jaar of ouder)

Bron: Stuurgroep Ondervoeding

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2017/08/Richtlijn-Ondervoeding-Stuurgroep-Ondervoeding-augustus-2017.pdf


Bij ondervoeding zijn eiwitten belangrijk

• Eiwitten: bouwstoffen voor spieren

• Ouderen moeten meer eiwitten 
consumeren dan volwassenen



Eiwitten zijn de bouwstoffen van spieren



Verminderde opname en aanmaak bij ouderen

MINDER MEER

MINDER

LAGERE OPNAME



We hebben goede richtlijnen in NL

Bron: Stuurgroep Ondervoeding

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2017/08/Richtlijn-Ondervoeding-Stuurgroep-Ondervoeding-augustus-2017.pdf


Promotie Wageningen Universiteit dec. 2016



Actievere rol in signaleren en monitoren van professionals 
rondom ouderen met thuiszorg noodzakelijk

Maar welke professionals dan?

Volgens diëtisten & onderzoekers: huisarts & thuiszorg

Volgens huisartsen: thuiszorg

Volgens thuiszorg: ja waarschijnlijk wij maar... geen tijd

Monitoren: theorie & praktijk



Weer verschillende meningen / visies:

Diëtisten & onderzoekers: SNAQ65+

Huisartsen: een vragenlijst

Thuiszorg: observatie

En hoe moet dat monitoren dan gebeuren?



Maar vertrouwen op klinische blik is risicovol!

Als ze mensen echt op de weegschaal zetten, dan kun je 

het eerder inschatten, maar voordat je ziet dat iemand 

echt afgevallen is aan lichamelijke kenmerken, dan is 

iemand al meerdere kilo's afgevallen. En in het geval van 

sarcopenie, als er een verandering is van 

lichaamssamenstelling, dan zie je dat ook niet aan de 

weegschaal.

Diëtist

Bron: Ziylan et al. (2015)

https://bmcnutr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40795-015-0034-6


Zie dwarsdoorsnede van deze dijbenen

Jong volwassene, 25 jaar Oudere, 63 jaar

spier

vetvet

spier

Gelijke 
BMI



• Een gezond mens verliest bij een week verplichte bedrust 
1,5kg spiermassa; bij ouderen kan dat nog meer zijn.

• Ouderen hebben 12 tot 24 weken nodig om 1.5 kg aan 
spieren op te bouwen…

… d.m.v. 2 wekelijkse krachttraining in combinatie 
met eiwitsuppletie

Verlies spiermassa gaat snel!

Bron: Drummond et al. (2012); Tieland et al. (2012)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22338078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889730


Bewezen baten van (medische) voeding bij ondervoeding:

Minder sterfte

Minder heropnames

Minder complicaties

Financiële baten

Kortere ziekenhuisopname

Ondervoeding kost € 1,8 miljard per jaar!

Daarom belangrijk om er op tijd bij te zijn!

Bron: SEO (2014); Milne et al. (2009)

http://www.seo.nl/pagina/article/ondervoeding-onderschat/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370584


Klinische blik 
Beoordelen van het uiterlijk van de cliënt, op basis van 
professionele kennis en inzicht. 
Geen betrouwbare manier om ondervoeding vast te stellen, 
wél een hulpmiddel.

Screenen
Het onderzoeken van cliënten met (risico op) ondervoeding, 
door middel van een screeningsinstrument:

SNAQ65+ voor ouderen in de eerstelijn, ziekenhuis, thuiszorg

Hoe kunnen we het beter doen?



Mager uiterlijk

Dof en futloos haar

Slechte eetlust

Losse huid door weinig onderhuids vet

Droge, schilferige en weinig elastische huid

Zwarte kringen onder ogen

Algemene malaise, moeheid

Gespannen huid door oedeem

Rode, warme of klamme huid (koorts)

Koude, bleke huid en soms blauwe plekken

Somber en/of lusteloos

Wat zijn de symptomen?

Bron: Stuurgroep Ondervoeding

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/verpleegkundigen-verzorgenden-en-poh-ers


Snelle, praktische signalen

bleke huid, doffe ogen

ring is te ruim

etenswaren zijn over de datum

koelkast is leeg

Komt 

iemand het 

huis niet uit? 

Komt 

iemand 

somber 

over?

Is iemand 

opvallend 

minder gaan 

eten?

Gaan kleren 

losser 

zitten?

Zit een 

broekriem 

te los?

Zit een 

horloge te 

los?

Bron: Stuurgroep Ondervoeding

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/verpleegkundigen-verzorgenden-en-poh-ers


• Bestaat uit 2 tot 4 stappen, 1x per maand herhalen:

1. Gewichtsverlies bepalen

2. Bovenarmomtrek meten

3. Vragen naar eetlust en functionaliteit (ADL)

4. Behandelbeleid bepalen

• Lees wat bij elke stap staat beschreven en volg de 
instructies die op de cliënt van toepassing zijn

SNAQ65+



Stap 4  – Behandelbeleid bepalen

niet ondervoed risico op ondervoeding ondervoed

• geen actie • geef informatie over de 

gevolgen van 

ondervoeding en het 

belang van goede 

voeding

• adviseer gebruik van 

volle producten en 

extra eetmomenten 

(6x per dag)

• geef de folder mee

• overleg indien nodig 

met huisarts of diëtist

• geef informatie en 

advies als bij risico 

op ondervoeding 

én

• overleg met de 

huisarts

• verwijs binnen 1 

week naar de 

diëtist

www.goedgevoedouderworden.nl

www.voedingscentrum.nl

www.stuurgroepondervoeding.nl

http://www.goedgevoedouderworden.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/




• Weinig bewustzijn over ondervoeding bij ouderen en 
professionals (wordt wel meer gelukkig!)

• Zorgprofessionals voelen zich minder verantwoordelijk voor 
de voeding van cliënten

• Screening vooral globaal en niet structureel, waardoor 
diëtisten te laat ingeschakeld worden

• Afhankelijk van diagnose en oorzaak: vergoeding regelen 
met behulp van routekaart zorgwetten, kijken naar 
specifieke afspraken in de gemeente… en niet opgeven!

Samenvattende resultaten uit onderzoek



Bron: De Monitor

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/minister-gezond-verstand-wijkverpleegkundige-geeft-de-doorslag-in-maaltijddiscussie


Ondervoeding voorkomen bij ouderen is complex…

…maar effectief als we de juiste dingen goed doen!



Resultaten vragenlijst

“Te weinig zicht op functioneren 
van cliënt, te veel bezig met 
‘eigen toko’.”

“Ik zou een rol kunnen spelen in de 

signalering van ondervoeding. Veel verder 
weet ik niet welke invloed ik hierop kan 
hebben.”

“Er kan geen optimale zorg 
geleverd worden als de ouderen 
te zwak zijn door ondervoeding.”

“Zorgkosten zullen verminderen als 
ouderen minder ondervoed zijn, want 
zij zullen langer gezond blijven.”

“niet meegenomen 
in de basiszorg”

“Meerdere factoren spelen een 
rol, niet op allemaal invloed.”

“goede samenwerking ontbreekt”

“Bij de mensen bij wie ik een vermoeden heb dat 
ondervoeding mee speelt, is het vaak zo dat ze 
geen echte hulpvraag meer hebben.”

Rollen en verantwoordelijkheden 
in het proces 

Onvoldoende zicht op de populatie



Samenwerking gevisualiseerd 



Aan de slag!



• Wat is er uit de workshops naar voren gekomen? 

• Gaan we in gezamenlijkheid dit probleem aanpakken? 

• Wat spreken we met elkaar af?

Opbrengst



Workshop Netwerkbijeenkomst Ondervoeding 



HOE KOMEN WE TOT EEN AANPAK VOOR 
ONDERVOEDING BIJ OUDEREN ?

Door ons te richten op de juiste doelgroep

Door de doelgroep te betrekken bij de aanpak 

Door een integratieve aanpak 



DE JUISTE DOELGROEP 



DE DOELGROEP TE BETREKKEN BIJ DE AANPAK



DOOR EEN INTEGRATIEVE AANPAK

- door de patiënt te betrekken bij de aanpak 

- door inzet op kwalitatieve zorg per professional

- door professionele afstemming en verwijzing

- door een integrale visie en gezamenlijke aanpak 

- door een systeem integratie aanpak  


