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Een goede visie op voeding in verzorgings- en verpleeghuizen is
belangrijk om kwaliteit van leven van de bewoners te behouden en/
of verhogen. Helaas ontbreekt deze vaak in de praktijk. Voeding
maakt een belangrijk deel uit van een gezonde leefstijl en draagt
bij aan het voorkomen van ziekten, overgewicht en ondervoeding,
herstellen van ziekten en herstel na operaties. Tevens kan voeding
ingezet worden om kwaliteit van leven te verhogen door verbeterde
fysieke en mentale weerbaarheid. Steeds meer organisaties houden
zich bezig met innovatieve voedingsconcepten in verzorgingsen verpleeghuizen om gezondheid en welzijn van bewoners te
bevorderen. In dit paper beschrijven we de belangrijkste elementen
van iedere voedingsvisie voor verzorgings- en verpleeghuizen.
Verzorgings- en verpleeghuizen bieden een thuis aan voor, in de meeste
gevallen, ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ze richten zich
op langdurige zorg. Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben op
welke manier dan ook medische zorg of ondersteuning bij dagelijkse routine
nodig. Tijdelijke zorg in revalidatiesetting is echter ook mogelijk [1].
Begin 2020 woonden ruim 120 duizend mensen in een verzorgings- en
verpleeghuizen [2]. Ouderen die gebruik maken van verpleging, verzorging
of thuiszorg lijden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijkertijd, zowel
mentaal als fysiek [3].

Bewoners blijven tegenwoordig langer thuis wonen; dit betekent dat
de populatie in de verpleeghuizen verandert omdat mensen die wel in
verpleeghuizen terecht komen vaak een complexere zorgvraag hebben
[4]. Gemiddeld blijven bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen
2,3 jaar in een intramurale setting, dit varieert tussen 9 en 72 maanden
afhankelijk van de doelgroep [5][6].
Inzetten op voeding heeft door alle andere uitdagingen in de zorg
vaak minder prioriteit, terwijl het zowel gezondheidsvoordelen als
financiële voordelen oplevert. Ondervoeding is een van de grootste
uitdagingen wat voeding betreft, maar liefst 10-15% van de ouderen in de
verpleeghuissector is ondervoed [7][8]. Jaarlijks brengt ondervoeding 279
miljoen euro aan extra kosten met zich mee voor de verpleeghuissector
[9][10]. Daarnaast vergroot ondervoeding de kans op ziekte en
complicaties en vertraagt het herstel van ziekte [11]. Voeding kan ingezet
worden om de gezondheidsstatus te verbeteren en de kwaliteit van leven
van bewoners te verhogen. Naast de functionaliteit van voeding, zijn
de eetmomenten een belangrijk onderdeel van de dag door de sociale
interactie die deze momenten met zich meebrengen. Derhalve is een
voedingsvisie een cruciale stap om de voedingssituatie in verzorgings- en
verpleeghuizen te verbeteren.
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Vijf elementen van een voedingsvisie
In een voedingsvisie voor verzorgings- en verpleeghuizen zijn 5 elementen
van belang. Deze elementen vormen de basis voor iedere visie en kunnen
aangepast worden naar de wensen, mogelijkheden en behoeften binnen
een organisatie zodat er maatwerk geleverd kan worden. Hieronder
worden de elementen kort toegelicht.
Element 1: Positieve gezondheid door het stimuleren van
eigen regie
Ruimte geven voor individuele voedselvoorkeuren draagt
bij aan positieve gezondheid en verhoogt bij bewoners de
welwillendheid om te eten. Positieve Gezondheid is een bredere kijk
op gezondheid waarbij er vooral gekeken wordt naar wat iemand kan in
plaats van fysieke klachten of gebreken. [12]. Het creëren van eigen regie
zorgt voor het verhogen van kwaliteit van leven doordat dat bewoners meer
voldoening ervaren. Verzorgings- en verpleeghuizen kunnen inzetten op:
• Het uitbreiden van hun voedingsaanbod door invoeren van
keuzemogelijkheden.
• Aandacht voor individueel afgestemde portiegrootte en
maaltijdfrequentie.
• Het betrekken van bewoners bij het bereidingsproces van inkoop tot
aan afvalverwerking.
Element 2: Een gezonde, duurzame en huiselijke eetomgeving
voor bewoners, bezoekers en medewerkers
Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen wonen op deze
locaties; het is hun thuis. Dit is een belangrijk aspect om mee
te nemen in de inrichting van de eetruimtes. Een huiselijke omgeving
draagt namelijk bij aan een positieve sfeer rondom voeding. Daarnaast
verhoogt gezamenlijk eten en het op de juiste manier gebruik maken van
geur en smaak de welwillendheid van bewoners om te eten. Ouderen
met geestelijke problemen zien soms de noodzaak van eten niet in.
Samen eten kan hierbij helpen. In het kader van duurzaamheid is het voor
organisaties relevant om in te zetten op zo min mogelijk verspilling.

Element 3: Voeding voor sneller herstel en hoog welzijn
Er is bij deze doelgroep extra aandacht nodig voor vitamine
D en eiwitten in voeding, om bot- en spiervermindering
tegen te gaan. Tevens behoeven bewoners van verzorgingsen verpleeghuizen een intensievere begeleiding door verpleging, artsen,
diëtisten en verzorgers, omdat zij minder zelfstandig zijn. Inzetten op
het gebruik van juiste voedingsstoffen stimuleert secundaire en tertiaire
preventie [13]. De website ‘Thuis in het verpleeghuis’, een initiatief van het
Ministerie van VWS, geeft een overzicht van verschillende concepten en
tips om de voedingssituatie in verpleeghuizen te verbeteren [14].
Element 4: Adequate voedingszorg door screening,
monitoring en evaluatie
Om een compleet beeld te kunnen schetsen van de
voedingssituatie van een bewoner is het nodig om
gedurende de gehele woonperiode de gezondheidstoestand rondom
voeding te monitoren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bestaande
meetmethoden of vragenlijsten. Vroege herkenning van ondervoeding
is essentieel om de gezondheid van bewoners te waarborgen. De
tevredenheid van bewoners rondom voeding kan periodiek geëvalueerd
worden. Inspelen op individuele behoeften van bewoners helpt bij de
preventie van ondervoeding. Deze behoeften kunnen in kaart worden
gebracht door in gesprek te gaan met de bewoner, familie of betrokken
verzorgers.
Element 5: Educatie voor bewoners en medewerkers
Bewoners kunnen lijden aan verschillende soorten mentale
en fysieke problemen. Dit betekent dat er meerdere
zorgprofessionals betrokken zijn waardoor een integrale
samenwerking van belang is. Kennisdeling over voeding en gezondheid
voor en door medewerkers draagt bij aan gezondheid van medewerkers
én bewoners. Door medewerkers te informeren over een gezonde leefstijl
zullen zij dit zelf toepassen en zo ook makkelijker overdragen op de
bewoners.
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