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SAMENVATTING 

 

Achtergrond 

De beïnvloedende factoren van malnutritie bij ouderen zijn multifactorieel en daarom werd een gastrologische 

aanpak ontwikkeld welke zich focust op een balans tussen voedingsinname, behoeften en voorkeuren. Een 

multidisciplinair gastroteam werd geïmplementeerd. Deze dynamische groep van zorgverleners, leden van het 

keukenteam, het management en onderzoekers, zorgde ervoor dat, door uitvoering te geven aan tal van 

activiteiten, de kwaliteit en smaak van het eten werd geoptimaliseerd. 

 

Doelen 

1) Evalueren van de evolutie van tevredenheid met het eten na het verbeteren van de kwaliteit van eten in 

een gastrologische aanpak. 

2) Ontwikkelen van een instrument om de tevredenheid met eten te meten en een instrument om een 

smaakanamnese uit te voeren. 

3) Ontwikkelen van een set indicatoren om de kwaliteit van eten te meten. 

 

Methode 

Twee woonzorgcentra in Nederland en België participeerden in deze studie (november 2013-oktober 2014). De 

Food and Food Service Questionnaire (FoodEx-LTC) werd twee maal afgenomen (pretest-posttest design) om 

de tevredenheid van de cliënten met eten en de service te meten. De Staff Attitude to Nutritional Nursing Care 

(SANN), de Diagnostics Inventory for the Assessment of the willingness to change among Management in 

Organizations (DINAMO) en de Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment Survey werden 

eveneens twee maal afgenomen. In twee prospectieve validatie studies werden instrumenten ontwikkeld om de 

tevredenheid met eten en dienstverlening te meten en een smaakanamnese uit te voeren. Daarnaast werd een 

set van kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van eten en dienstverlening te meten. De instrumenten 

werden ontwikkeld volgens de Delphi methode.  

 

Resultaten 

In totaal participeerden 108 cliënten en 52 medewerkers in het onderzoek. Passende oplossingen en activiteiten 

om de kwaliteit van eten te verbeteren werden gepland en geïnitieerd. Daarbij was er aandacht voor de 

behoeften en wensen van de cliënten.  De meeste cliënten waren tevreden of zeer tevreden met het eten sinds 

de introductie van de gastrologische aanpak. Op de domeinen ‘Genieten van eten en bediening, ‘Lekker eten 

bereiden’ en ‘Een goede dienstverlening voorzien’ werd een significante verbetering aangetoond. Verder werd 

een eerder positieve veranderingsbereidheid van medewerkers aangetoond en een gematigde attitude rondom 

voedingszorg.  
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Conclusie 

Het gastroteam speelde een actieve rol met ideeën voor verbeteren van het eten, en de cliënten ervaarden 

tevredenheid met het eten. Dit is een indicatie dat een gastrologische aanpak een positieve invloed kan hebben 

op de tevredenheid met het eten.  
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VOORWOORD 

 
Dit onderzoek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen verschillende partners.  

 

Een eerste woord van dank gaat uit naar de cliënten en medewerkers van de twee woonzorgcentra: WZC De 

Wyngaert en Catharinahof. Cliënten en medewerkers hebben het mogelijk gemaakt om dit onderzoek uit te 

voeren. Hun visie op eten en service was nodig om te komen tot betekenisvolle resultaten en de ontwikkeling 

van valide meetinstrumenten. Cliënten gaven input door het invullen van vragenlijsten en het voeren van 

gesprekken met de onderzoekers. Medewerkers vulden vragenlijsten in en voerden activiteiten uit in het 

gastroteam. Hierdoor kwam het onderwerp eten in de organisatie in beweging.  

 

Verder gaat dank uit naar het Center for Gastrology (Leuven). De vele inhoudelijke discussies waren verrijkend 

en hebben mede geleid tot dit resultaat. Onze dank gaat ook uit naar Unilever Food Solutions voor de financiële 

ondersteuning van dit project en het meedenken op proces niveau. Tot slot gaat onze dank uit naar de experts 

die hun medewerking verleenden aan het inhoudelijk valideren van de instrumenten voor het meten van 

tevredenheid met eten en het uitvoeren van smaakanamnese. Zij droegen eveneens bij aan  het ontwikkelen 

van een indicatorenset om kwaliteit van eten te meten. 

 

 

Gelieve bij elk gebruik van dit rapport als volgt t e refereren: 

Buijck, B., Damme van, N., Beeckman D  (2015). Ondervoeding bij ouderen in twee woonzorgcentra in 

Vlaanderen en Nederland: Een focus op (1) implementatie van een gastrologische aanpak, (2) ontwikkeling van 

instrumenten voor meten van tevredenheid met het eten en uitvoeren van smaakanamnese en (3) meten van 

kwaliteit van het eten. Afdeling Verplegingswetenschap en Vroedkunde, Universiteit Gent. Onderzoek i.s.m. het 

Center for Gastrology en met de financiële steun van Unilever Food Solutions. 
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1 Inleiding en probleemstelling 

 

Ondervoeding is een voedingstoestand die ontstaat door een tekort aan energiesubstraat, eiwit of andere 

specifieke nutriënten, zoals sporenelementen of vitamines, waardoor het een negatieve impact heeft op de 

orgaanfuncties en de algemene toestand van een persoon (1-2). De oorzaken van ondervoeding bij ouderen 

zijn multifactorieel waarbij zowel de fysiologische, psychologische als sociale veranderingen, geassocieerd aan 

het verouderingsproces, een invloed hebben op de voedselinname en lichaamsgewicht.  

 

In de internationale literatuur wordt de prevalentie van ondervoeding in het ziekenhuis geschat op 40% bij 

opname, oplopend tot 75% bij ontslag (3). In woonzorgcentra is bij opname vanuit de thuissituatie 29% van de 

cliënten ondervoed en bij opname vanuit het ziekenhuis 43% (4). Voor wat betreft de situatie in de thuiszorg 

blijken 10% van de cliënten ondervoed te zijn (5). Voor de Belgische woonzorgcentra zijn slechts in beperkte 

mate prevalentiecijfers over ondervoeding beschikbaar. In de studie van Griep et al. had 39% van de cliënten 

(n=81) een risico op ondervoeding of was ondervoed (6). Uit een andere prevalentiemeting (7) blijkt dat 23% 

van de cliënten ondervoed is, 38% vertoont een risico op ondervoeding. Voor Nederlandse woonzorgcentra 

wordt een prevalentie van 44,6% voor ondervoeding en risico op ondervoeding gerapporteerd (8).  

De negatieve impact van ondervoeding resulteert in een toegenomen gebruik van de gezondheidszorg en gaat 

gepaard met verhoogde kosten (9-10). In België worden de extra kosten geschat op 400 miljoen euro (€) per 

jaar (11) en in Nederland 279 miljoen euro (12). Deze cijfers geven aan dat ondervoeding een reëel en 

omvangrijk probleem is bij de populatie van cliënten van woonzorgcentra. 

 

In de studie van Daem et al. (13) bleek dat de aanpak van de nutritieproblematiek op afdelingsniveau 

(processen en strategieën) ontoereikend was doordat ook maatregelen in het menu vereist zijn. De Voreca 

Management School Leuven, Onderzoeksgroep Gastro-Engineering, ontwikkelde de gastrologische practice 

based benadering (www.centerforgastrology.com). Een gastrologische benadering van ondervoeding gaat uit 

van een onevenwicht tussen voedselinname en voedselbehoeften. Om dit onevenwicht weg te werken focust 

gastrologie op een hogere intake die lekker, gezond en veilig moet zijn rond het kernbegrip “smaak”. In een 

recent onderzoek (14) werd gefocust op het optimaliseren van de huidige situatie op het vlak van 

ouderdomsondervoeding door een betere opsporing en identificatie van ondervoede cliënten en door het voeren 

van een gericht voedingsbeleid. Een gericht voedingsbeleid bestond er onder meer uit om op keukenniveau 

voeding lekker en aantrekkelijk te bereiden en om op afdelingsniveau de zorgverstrekkers te ondersteunen in 

de uitbouw van een effectief voedingsbeleid. De onderzoekers concludeerden ook dat er een belangrijke nood 

was aan gevalideerde instrumenten voor het meten van tevredenheid met het eten, smaakanamneses en 

kwaliteit van voeding.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te beschrijven 1) wat de evolutie is van de tevredenheid met het eten van 

cliënten na het implementeren van een multidisciplinair gastroteam, het optimaliseren van de maaltijdkwaliteit, 
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en het toepassen van smaaksturing op niveau van een cliënt , 2) het ontwikkelen van een meetinstrument voor 

het meten van tevredenheid met het eten 3) het ontwikkelen van een instrument voor het uitvoeren van een 

smaakanamnese en 4) het ontwikkelen van indicatoren om de kwaliteit van eten te meten. 
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2 Doelstellingen 

 

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn vier doelstellingen geformuleerd. 

 

Een eerste doelstelling was om na te gaan wat de evolutie is van de tevredenheid van cliënten met het eten na 

het implementeren van een multidisciplinair gastroteam, het optimaliseren van de kwaliteit van het eten en het 

toepassen van smaaksturing op niveau van een cliënt. Er werd eveneens beoogd om de evolutie  van de 

attitude en de veranderingsbereidheid bij de medewerkers na te gaan. 

 

Een tweede doelstelling was het ontwikkelen van praktische instrumenten  om de tevredenheid met het eten te 

meten en een smaakanamnese uit te voeren bij ouderen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum.  

 

Een derde doelstelling was het ontwikkelen van een indicatorenset om de kwaliteit van het eten in 

woonzorgcentra te monitoren en evalueren.  
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3 Onderzoeksmethode 

3.1 Onderzoeksdesign 

 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van: 

 

1.  De methode van praktijkonderzoek om tegemoet te komen aan de eerste doelstelling van dit onderzoek. De 

evoluties van de tevredenheid met het eten bij cliënten en de attitude en veranderingsbereidheid bij 

medewerkers werden gemeten in een pretest - posttest design (baseline versus evolutie over de 6- 

maanden durende interventieperiode). Daarnaast werden gedurende 1 week per maand dagelijks de inname 

van eten en de tevredenheid met het eten gevolgd bij een deel van de cliënten. 

2.  Een onderzoeksdesign dat gericht was op de ontwikkeling van instrumenten voor het meten van 

tevredenheid met het eten en het uitvoeren van een smaakanamnese. 

3.  Een onderzoeksdesign dat gericht was op de ontwikkeling en inhoudsvalidering van indicatoren om de 

kwaliteit van eten te evalueren en te monitoren. 

4.  Een focusgroep interview met een groep cliënten die representatief zijn voor de residenten in een 

woonzorgcentrum, met als gespreksonderwerpen tevredenheid met het eten en smaakvoorkeuren. Deze 

vorm van onderzoek werd toegevoegd aan het bestaande onderzoeksdesign. 

 

 

3.2 Setting en steekproef  

 

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee woonzorgcentra: één Belgisch woonzorgcentrum (De Wyngaert, 

Armonea Groep, Rotselaar,Vlaanderen) en één Nederlands woonzorgcentrum (Catharinahof, Brabantzorg, 

Grave, Brabant).  

 

WZC De Wyngaert biedt plaats aan 139 cliënten verdeeld over 4 afdelingen. Van deze 4 afdelingen is er een 

gesloten afdeling voor dementerenden (37 plaatsen) en een afdeling met serviceflats voor meer zelfredzame 

cliënten (12 plaatsen). Alle cliënten, behalve de 12 cliënten van de serviceflats, nemen hun ontbijt, middageten 

en avondeten in een eetzaal van het woonzorgcentrum. De cliënten van de serviceflats kunnen hun eten zelf 

bereiden in hun flat. De meeste van hen nemen echter het eten verzorgd door het woonzorgcentrum. De 

bereiding van het eten wordt sinds november 2013 volledig door het woonzorgcentrum verzorgd. De chef-kok is 

afgestudeerd als Chef Gastro-Engineering Lang Traject aan de Voreca Management School (Leuven). In 

augustus 2013 werd gestart met bereiding van soep en dessert in de eigen keuken. In oktober 2013 werd daar 

de hoofdschotel aan toegevoegd. 

 



 

12 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkun de 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

Catharinahof biedt plaats aan 180 zelfstandig wonende cliënten in zorgwoningen, huurappartementen of 

koopappartementen. Daarnaast zijn er 4 (gesloten) groepswoningen voor cliënten met dementie. De zelfstandig 

wonende cliënten verzorgen hun dagelijkse eten volledig of gedeeltelijk (ontbijt, lunch) zelfstandig. Het warme 

eten kan ook verkregen worden in het restaurant van Catharinahof. Bij de start van de studie maakten 54 

cliënten hiervan gebruik. In Catharinahof wordt zoveel mogelijk zelf gekookt door de restaurantkoks. De chef-

kok heeft geen opleiding of trainingsprogramma Gastro-Engineering gevolgd. De Culinair Adviseur Brabantzorg, 

Bureau Horeca & Facilitair, is wel afgestudeerd als Chef Gastro-Engineering Kort Traject. Samen met de 

verhuis van het woonzorgcentrum in november 2013 werd de eigen keuken in gebruik genomen. Het eten wordt 

deels zelf bereid en deels extern voorbereid. 

 

Voor het implementatieonderzoek werden alle cliënten die verbleven in deze woonzorgcentra gevraagd om deel 

uit te maken van de steekproef. Het onderzoek beoogde een integrale aanpak die zich richtte op alle cliënten in 

een woonzorgcentrum. Een cliënt werd geïncludeerd voor deelname aan het onderzoek a) als de cliënt 

informed consent gaf, b) de cliënt wilsbekwaam was, c) de cliënt niet (terminaal) ziek was (werd beoordeeld 

door zorgverleners). 

 

Voor de maandelijkse opvolging van de inname van en de tevredenheid met het eten werd in WZC De 

Wyngaert een subgroep van 30 cliënten gevormd via een gestratificeerde, proportioneel gerandomiseerde 

steekproeftrekking. De stratificatie gebeurde op basis van de Katz-score. Deze score deelt, op basis van  

zorgbehoevendheid, de cliënten in in vier categorieën: O, A, B, C en Cdement. Cliënten in categorie O zijn het 

minst zorgbehoevend, cliënten in categorie C het meest. In Catharinahof werden alle cliënten die toestemming 

gaven, gevolgd. De tussenmeting werd steeds bij dezelfde cliënten uitgevoerd. 

 

Daarnaast werden medewerkers die betrokken waren bij serveren van eten en leden van het keukenteam 

gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.  

 

Voor het ontwikkelen van de instrumenten voor het meten van tevredenheid met het eten en het uitvoeren van 

een smaakanamnese werd een expertpanel samengesteld. Dit expertpanel bestond uit zorgverleners, experts 

op het gebied van voeding (koks, leden van het keukenteam, diëtisten) en experts op het gebied van 

kwaliteitszorg in woonzorgcentra. Deze experts zijn vooraf aan het onderzoek zorgvuldig geselecteerd door de 

onderzoekers. Experts zijn gevraagd op basis van hun expertise en ervaring.  

 

Voor het ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren werd hetzelfde expertpanel als hierboven geraadpleegd. 
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3.3 Ethisch comité 

 

Het onderzoek werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis 

Gent (B/670201420070). Informed consent werd verkregen van de deelnemende cliënten en medewerkers. De 

deelnemers kregen een informatiebrief met de doelstellingen van het onderzoek en de procedure werd 

mondeling toegelicht. De verzamelde gegevens (van cliënten, medewerkers en experten) werden anoniem 

verwerkt. 

 

 

3.4 Onderzoeksfasen en datacollectie  

 

Een overzicht van de volledige onderzoeksplanning is terug te vinden in bijlage 1. 

 

Het onderzoek omvat drie delen, analoog aan de drie doelstellingen: 

1. Implementatie-onderzoek 

2. Het ontwikkelen van instrumenten voor het meten van tevredenheid met het eten en het uitvoeren van 

een smaakanamnese 

3. Het ontwikkelen van indicatoren om de kwaliteit van eten te registreren en te monitoren 

 

Deze drie delen werden simultaan uitgevoerd (zie bijlage 1). 

 

 

3.4.1 Implementatieonderzoek  

 

Voor het implementatieonderzoek is de methode van praktijkonderzoek gebruikt. Deze methode bood door de 

zelfsturing van de centrale keuken en het team van zorgverleners tijdens het onderzoeksproces garantie op 

blijvende kwaliteitsverbetering en overdracht naar andere settings en problematiek.  

 

Het implementatieonderzoek werd uitgevoerd door een onderzoeksteam van UGent en het Center For 

Gastrology (CFG). UGent voerde het project uit op niveau van de afdelingen (focus op directe zorgverleners). 

CFG was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gastrologische benadering en de begeleiding van het 

keukenteam in WZC De Wyngaert. De UGent onderzoekers en CFG coördineerden samen op instellingsniveau 

het project. De supervisie werd gevoerd door UGent.  
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Data werden verzameld gedurende het volledige onderzoek. Het keukenteam en de zorgverleners verzamelden 

de data die nodig waren om het project continu te evalueren en bij te sturen. Met het management van de 

instellingen bestond een nauwe samenwerking. 

 

Door de onderzoekers werden d.m.v. registratie en observatie bijkomende data verzameld om het project niet 

alleen op basis van outcome criteria, maar ook op basis van procescriteria te kunnen evalueren.                                                                                                               

Prevalentiecijfers werden geïnterpreteerd als resultaat van een instellingsbreed voedingsbeleid.  

 

Het implementatieonderzoek kende drie fasen: 1) een selectie- en pretestfase, 2) een implementatie- en 

bijsturingsfase, en 3) een consolidatie- en posttestfase.  

 

 

1) Selectie- en pretestfase (Maand 1 – 2)  

 

Voorafgaand aan de pretestfase werden baseline-data verzameld in WZC De Wyngaert. Deze data werden 

verzameld in juli 2013, voor de opstart van de eigen keuken.  Hierdoor was het mogelijk om de impact van de 

nieuwe (eigen) keuken op de tevredenheid van cliënten met het eten te meten. In Catharinahof was het niet 

haalbaar om aan een baselinemeting uit te voeren daar de opstart van de eigen keuken werd voorafgegaan 

door een verhuisperiode met heropening van Catharinahof.  

Tijdens de baselinemeting bij de cliënten werd het risico op ondervoeding door de onderzoekers bepaald aan 

de hand van de MUST. Het meten (kniehoogtemeting) en wegen van de cliënten en het verstrekken van 

gegevens over gepland/ongepland gewichtsverlies en langdurige ziekte werd uitgevoerd door de zorgverleners. 

Tijdens dezelfde maand werd de tevredenheid van de cliënten in kaart gebracht met behulp van de Food en 

Food Service Questionnaire (FoodEx-LTC). De FoodEx-LTC werd afgenomen door onderzoeksassistenten. 

Daarnaast werden bij de medewerkers de Staff Attitude to Nutritional Nursing Care (SANN), de Diagnostics 

INventory for the Assessment of the willingness to change among Management in Organizations (DINAMO) en 

de Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment afgenomen om hun attitude ten aanzien van 

voedingszorg en hun veranderingsbereidheid in kaart te brengen (zie bijlage 2-3).  

 

Tijdens de pretestfase werden enerzijds dezelfde data verzameld als beschreven in de voorgaande paragraaf. 

De data werden verzameld door de onderzoeksassistenten en de onderzoekers. Anderzijds werden gedurende 

één week de inname van en de tevredenheid met het warme eten geregistreerd door de medewerkers. 

Voorafgaand aan het onderzoek bleek tijdens gesprekken, dat het registreren bij het ontbijt en het avondeten 

voor de medewerkers niet haalbaar was omwille van de werkdruk of omdat de cliënten zelf hun ontbijt en 

avondeten verzorgden. Bovendien was informatie over deze eetmomenten minder relevant voor de keuken. De 

pretestfase vond plaats in februari 2014 in WZC De Wyngaert en in maart-april 2014 in Catharinahof. 
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Tijdens de selectie- en pretestfase werd gebruik gemaakt van volgende meetinstrumenten (zie bijlagen 2-4):  

 

• Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) werd gebruikt om het risico op ondervoeding van de cliënten 

in kaart te brengen. Het instrument werd ontwikkeld en gevalideerd door de British Association for Parenteral 

and Enteral Nutrition (15). Het instrument maakt gebruik van de meetresultaten van 3 factoren: de Body Mass 

Index (BMI), het percentage gewichtsverlies tijdens de voorbije 3 tot 6 maanden en geen of nauwelijks 

voedselinname gedurende meer dan 5 dagen als gevolg van de aanwezigheid van een acute ziekte. Het 

resultaat van de toepassing van de MUST is een score van 0 (laag risico op ondervoeding), 1 (medium risico op 

ondervoeding) of 2 (hoog risico op ondervoeding). 

 

• Food en Food Service Questionnaire (FoodEx-LTC) 

De Food and Food Service Questionnaire (FoodEx-LTC) werd gebruikt om inzicht te krijgen in de tevredenheid 

van cliënten over het eten en de bediening. De schaal werd ontwikkeld en gevalideerd door Evans en Crogan 

(16) en bestaat uit 44 stellingen, verdeeld over 5 domeinen: 

- Genieten van het eten en de bediening; 

- De mogelijkheid om keuzes door te geven; 

- De smaak van het eten; 

- De zorg voor goede en kwaliteitsvolle bediening van het eten (negatieve perceptie); 

- De zorg voor goede en kwaliteitsvolle bediening van het eten (positieve perceptie). 

Bij elke stelling is aan de cliënt gevraagd om een antwoord te geven op een 4-punt Likertschaal (waar, 

enigszins waar, enigszins niet waar, niet waar). 

 

• Staff Attitude to Nutritional Nursing Care (SANN) 

De Staff Attitude to Nutritional Nursing Care (SANN) peilt de attitude van medewerkers t.a.v. voedingszorg bij 

ouderen. Het meetinstrument werd ontwikkeld en gevalideerd door Christensson et al. (17). Het meetinstrument 

bestaat uit 19 stellingen verdeeld over 5 domeinen: 

- Bekwaamheid, vermogen met betrekking tot voedingszorg; 

- Individualisering, persoonlijke aanpak van de voedingszorg; 

- Belang van voedingszorg als aspect van de globale zorg; 

- Beoordeling van voedingstoestand en -inname; 

- Verzekeren van een goede voedselinname. 

Elke stelling dient te worden beoordeeld aan de hand van een 5-punt Likertschaal (volledig eens, eens, noch 

eens/noch oneens, volledig oneens). De maximale totaalscore bedraagt 95 punten. Op basis van deze 

totaalscore wordt een onderscheid gemaakt tussen een negatieve (<57 punten), een gematigde (tussen 57 en 

76 punten) of een positieve  (≥76 punten) attitude bij de medewerker. 
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• Diagnostics Inventory for the Assessment of the willingness to change among Management in 

Organizations (DINAMO)  

De Diagnostics Inventory for the Assessment of the Willingness to change among Management in 

Organizations (DINAMO) is een instrument dat werd ontwikkeld om de veranderingsbereidheid bij medewerkers 

in een organisatie te meten. Het oorspronkelijk instrument werd ontwikkeld en gevalideerd door Metselaar (18) 

en was bedoeld voor gebruik bij middenkaderleden. Later werd het aangepast voor gebruik bij alle werknemers 

(19). Het instrument bevat 67 stellingen. Op basis van een beoordeling van de relevantie van de verschillende 

stellingen werden in het huidige onderzoek 28 stellingen gebruikt, verdeeld over de oorspronkelijke vier 

domeinen: 

- Gevolgen voor het werk: hoe hoger de score, hoe positiever de respondent de invloed van de 

veranderingen op de werksfeer inschat. 

- Veranderingsbereidheid: hoe hoger de score, hoe meer de respondent bereid is om te veranderen. 

- Kennis en ervaring: hoe hoger de score, hoe hoger de respondent zijn kennis en ervaring inschat als 

invloed op de veranderingen. 

- Informatie en onzekerheid: hoe hoger de score, hoe minder informatie en hoe meer onzekerheden er 

zijn over de veranderingen. 

Elke stelling dient te worden beoordeeld aan de hand van een 5-punt Likert schaal (zeer negatief, negatief, niet 

negatief/niet positief, positief, zeer positief (domein 1); helemaal mee oneens, mee oneens, niet oneens/niet 

eens, mee eens, helemaal mee eens (domein 2-4). Vervolgens wordt een gemiddelde score op 5 bepaald voor 

elk domein afzonderlijk. Een score hoger dan 3,5/5 stemt overeen met een positieve veranderingsbereidheid. 

Er werden drie open vragen toegevoegd die peilen naar de mening van de medewerker over de meerwaarde 

van het project, de noodzakelijkheid van de verandering en te verwachten problemen. 

 

• Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment survey) 

De Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment Survey meet de perceptie van veranderingen bij 

medewerkers in een organisatie. Het instrument is gebaseerd op het model van Lazarus en Folkman (20) en 

werd in het Nederlands gevalideerd door Verhaeghe et al. (21). Het instrument bestaat uit zes stellingen die 

peilen naar de constructen ‘uitdaging’ en ‘bedreiging’. Aan de respondenten werd gevraagd om de stellingen te 

beantwoorden op een 5-punt Likert schaal (helemaal niet akkoord, niet akkoord, neutraal, akkoord en helemaal 

akkoord). Het resultaat is voor beide constructen een gemiddelde score op 5. 

 

• Tevredenheid met het eten 

Dit instrument werd door de onderzoekers ontwikkeld bij aanvang van het onderzoek. Het instrument bestaat uit 

vier op elkaar volgende gezichtjes, van blij naar verdrietig, die de appreciaties ‘zeer lekker’, ‘lekker’, ‘minder 

lekker’ en ‘helemaal niet lekker’ voorstellen. Bij het eten werd aan de cliënten gevraagd om het gezichtje aan te 

duiden dat het meest overeenstemde met hoe lekker ze het eten (soep, hoofdgerecht en dessert) ervaarden. 

De outcome van het instrument is een score van 1 (helemaal niet lekker) tot en met 4 (zeer lekker).  



 

17 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkun de 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

•  Voedingsinname  

Dit instrument werd eveneens door de onderzoekers ontwikkeld bij aanvang van het onderzoek. Aanvankelijk 

dienden de medewerkers met behulp van een cijfer aan te geven welk deel van het geserveerde warme eten 

door de cliënt werd opgegeten (5 = alles + extra geserveerd eten opgegeten, 4 = alles opgegeten, 3 = ¾ 

opgegeten, 2 = de helft opgegeten, 1 = een beetje gegeten, 0 = niets gegeten). Later werd gewerkt met een 

cirkel onderverdeeld in kwartjes omdat dit een meer herkenbare methode was voor de medewerkers. Door het 

inkleuren van het overeenkomstige aantal kwartjes konden de medewerkers aanduiden welk deel van het 

opgediende eten door de cliënt werd opgegeten. Met een +-teken schuin boven de cirkel kon men aanduiden 

dat de cliënt extra eten had gekregen en opgegeten. De outcome van het instrument bestaat uit een score van 

0 (niets gegeten) tot en met 5 (alles + iets extra gegeten). Omwille van de gebruiksvriendelijkheid werden het 

meetinstrument voor het meten van tevredenheid met het eten (gezichtsschaal) en het instrument voor het 

meten van inname van het eten tot één document verwerkt. 

 

 

2) Implementatie- en bijsturingsfase (Maand 3 – 8)  

 

De implementatiefase werd gecoördineerd door het gastroteam, een dynamische groep van zorgverleners, 

leden van het keukenteam, het management en onderzoekers. Het gastroteam kwam bijeen volgens afspraak 

binnen het team (in WZC De Wyngaert om de 6 weken, in Catharinahof elke 3 maanden).  Bij de eerste 

vergadering werden de gastrologische principes en de functie van het gastroteam door de chef-kok toegelicht. 

Tijdens de volgende vergaderingen werden nieuwe strategieën besproken (vb. meet- en weegbeleid, 

dysfagiebeleid, communicatie zorg/keuken, wijzigingen aan de smaak van gerechten) alsook de implementatie, 

evaluatie en bijsturingen hiervan. Op basis van feedback van de onderzoeker over de resultaten van de 

verschillende metingen, werd gereflecteerd over aanwezige sterktes en mogelijke verbeterpunten.  Verder werd 

in het gastroteam overlegd over het bereiden van het eten (recepturen voor cliënten met kauw- of 

slikproblemen, menukeuze), het serveren  van het eten (b.v. begeleiding, plaatsen van fruitmanden, ijssalon) en 

het aanbieden van keuzemogelijkheden (afspraken rond diëten, alternatieve keuze voor groenten). Het 

gastroteam bevorderde communicatie en feedback tussen alle partijen betrokken bij het eten. 

 

De gastrologische aanpak bestond vooreerst uit interventies op het bord, volgens de drie gastrologische 

basisprincipes: lekker, gezond en veilig. Hiervoor greep de chef-kok in op de combinatie 

temperatuur/tijd/techniek, de kruiding en aroma’s en de concentraties en zorgde hij voor variatie. Enkele 

concrete toepassingen waren: meer groenten in de soep, minder toegevoegd zout en toepassen van de 

Maillard-reactie. De Maillard-reactie is een chemische reactie tussen reducerende suikers en aminozuren o.i.v. 

droge hitte. Daardoor ontstaat bruinkleuring en complexe aromatische verbindingen die rijke aroma's 

verspreiden. Die aroma's verhogen de zintuigelijke ervaring van gerechten en lijden tot een hoger gevoel van 

genot.  
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Daarnaast werden interventies rond het bord ontwikkeld en uitgevoerd. Deze interventies hadden betrekking op 

presentatie en keuzemogelijkheden. Enkele concrete voorbeelden hiervan waren: ontbijtbuffet en fruitmanden. 

Bij de gastrologische aanpak stonden de wensen en behoeften van de cliënten steeds centraal.  

 

Tijdens de implementatiefase werden de inname van het eten en de tevredenheid met het eten gedurende 1 

week per maand gevolgd (warm eten). De cliënten werden maandelijks (WZC De Wyngaert) of tweemaandelijks 

(Catharinahof) gewogen door de zorgverleners. 

 

Het Center for Gastrology had zeer frequent contact met de chef-kok van WZC De Wyngaert. Dit bood de 

mogelijkheid om op een intensieve wijze kennis over te dragen,  vragen op te vangen en in dialoog met het 

keukenteam het ‘gastrologisch’ beleid vorm te geven. De onderzoeker van UGent had wekelijks telefonisch of 

face-to-face contact om medewerkers te  instrueren en samen te brengen en het proces van screening, gericht 

overleg en attitudewijzigingen te bestendigen.  

 

 

3) Consolidatie- en posttestfase (Maand 9 – 10)  

 

Na de implementatiefase zal het gastroteam het voedingsbeleid systematisch moeten blijven meten. Deze 

kwaliteitsbewaking moet zorgen voor een permanente feedback en er toe bijdragen dat het bereikte 

prestatieniveau behouden blijft, ook nadat het project is afgelopen en de voedingszorg “normale” zorg is 

geworden.  

 

Tijdens de posttestfase werden de cliënten een laatste maal gescreend op risico op ondervoeding en werd bij 

hen een laatste maal de FoodEx-LTC afgenomen. Bij de medewerkers werd opnieuw de SANN, de DINAMO en 

de Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment Survey afgenomen.  

 

 

3.4.2 Ontwikkeling van  instrumenten voor meten van tevredenheid met eten en uitvoeren 

van een smaakanamnese 

3.4.2.1 Ontwikkelen van het instrument voor meten van tevredenheid met eten 

 
Voor het ontwikkelen van het instrument voor meten van tevredenheid met eten werden twee fasen doorlopen: 

literatuuronderzoek en inhoudsvalidering. 

 

Literatuuronderzoek 

In een eerste stap werd een literatuuronderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de items die vervat dienen te 

worden in het instrument. Er werd gezocht naar bestaande vragenlijsten en relevante literatuur in de 
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elektronische databanken van PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) en 

Web of Science Satisfaction. Volgende zoektermen werden gecombineerd: consumer satisfaction, satisfaction, 

food, meals, mealtime, nursing home, geriatrics, aged care. De items warden onderverdeeld onder de thema’s 

eten, bediening en keuzemogelijkheden. Deze drie domeinen beïnvloeden volgens eerder onderzoek de 

tevredenheid met eten bij cliënten in woonzorgcentra (22, 23) 

 

Inhoudsvalidering 

In een tweede stap werden de items gevalideerd bij experts volgens een dubbele Delphi-procedure. De 

expertgroep bestond uit: twee verpleegkundigen, een logopedist, twee diëtisten, een manager, een 

kwaliteitsmedewerker en zes chef-koks met bijkomende opleiding in Gastro-Engineering.  

 

In de eerste Delphi-ronde werden de experts gevraagd om de items te beoordelen op relevantie (niet relevant, 

minder relevant, relevant, zeer relevant) en duidelijkheid (niet duidelijk, duidelijk) en om hun akkoord/suggesties 

te geven met betrekking tot de antwoordopties. Daarnaast konden de experten correcties en aanvullende items 

aanbrengen. 

 

Na de eerste Delphi-ronde werd de vragenlijst aangepast op basis van de feedback van de experten.  Deze 

herwerkte vragenlijst werd vervolgens als basis gebruikt om een vragenlijst te ontwikkelen die toepasbaar is in 

een applicatie (app). Een belangrijke voorwaarde was dat de informatie die uit de app zou voortkomen concreet 

genoeg was voor de medewerkers, betrokken bij de bereiding en de bediening van het eten, om gerichte 

verbeteracties op te zetten. 

 

In de tweede Delphi ronde werd de voorbereiding voor de app als een tabel aan de experts voorgelegd. Er werd 

aan de experts gevraagd om eventuele vragen toe te voegen, te verwijderen en opmerkingen te geven. De 

overblijvende knelpunten werden besproken in een focusgroepgesprek met het Center for Gastrology, 2 

onderzoekers met verpleegkundige achtergrond van de Universiteit Gent en 3 chefs Gastro-Engineering.  

 

 

3.4.2.2 Ontwikkelen van een instrument voor het uitvoeren van smaakanamnese 

 

Het instrument voor het uitvoeren van smaakanamnese werd afgeleid van het inhoudsgevalideerde instrument 

voor het meten van maaltijdtevredenheid. Het was de bedoeling dat beide instrumenten aan elkaar konden 

worden gelinkt. 

 

De basisideeën voor het instrument voor het uitvoeren van smaakanamnese ontstonden tijdens het  

focusgroepgesprek naar aanleiding van de ontwikkeling van het instrument voor meten van 

maaltijdtevredenheid (met het Center for Gastrology, 2 onderzoekers met verpleegkundige achtergrond van de 

Universiteit Gent en 3 chefs Gastro-Engineering). Enerzijds werden de items van het instrument voor het meten 
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van maaltijdtevredenheid geherformuleerd (vb. ‘Ik vind het eten goed van smaak’ werd ‘Ik heb specifieke 

wensen/gewoontes rond de smaak van het eten’). Anderzijds werd per eetmoment gevraagd wat de cliënt graag 

eet en drinkt en waar hij/zij een afkeer van heeft.  

 

De informatie die voortkwam uit het instrument voor smaakanamnese diende opnieuw zo concreet mogelijk te 

zijn voor de medewerkers betrokken bij de bereiding en de bediening van het eten en betrekking te hebben op 

de drie domeinen eten, bediening en keuze. 

 

 

3.4.3 Ontwikkeling van indicatoren om de kwaliteit van eten te registreren en te monitoren   

 
Voor de ontwikkeling van de indicatoren om de kwaliteit van de eten te registeren en te monitoren werd gebruik 

gemaakt van de Handleiding Indicatorenontwikkeling (2007) van het Kwaliteitsinstituut voor de 

Gezondheidszorg (CBO) (24).  

 

Een indicator heeft de eigenschap om een signaalfunctie te zijn: het is geen directe maat voor kwaliteit, maar 

wijst op een bepaald aspect van presteren en kan aanleiding geven tot het introduceren of verder zetten van 

interventies/acties die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Ook in het kader van dit onderzoek werd de 

gangbare indeling van indicatorentypes gebruikt:  

 

- Structuurindicatoren: deze geven informatie over de (organisatorische) randvoorwaarden waarbinnen 

voedingszorg geleverd wordt.  

- Procesindicatoren: deze geven informatie over de handelingen die als onderdeel van een zorgproces 

uitgevoerd worden om kwaliteit te leveren. Kenmerkend voor procesindicatoren is dat deze direct 

beïnvloedbaar zijn: ze meten hoe (vaak) iets gedaan wordt.  

- Uitkomstindicatoren: deze geven informatie over de uitkomsten van zorgprocessen die gemeten worden 

op niveau van de patiënt. Uitkomstindicatoren zijn van vele factoren afhankelijk en daardoor moeilijk te 

herleiden tot directe patiëntenzorg.  

 

Deze studie was gericht op het ontwikkelen en inhoudsvalideren van een indicatorset. Hiervoor werden negen 

opeenvolgende stappen gevolgd, zoals aangegeven in de Handleiding Indicatorenontwikkeling (24): (1) 

vaststellen van het algemene doel van de indicatorenontwikkeling, (2) samenstellen van de werkgroep, (3) 

opnieuw vaststellen doel(en) binnen de werkgroep, (4) afbakening, (5) opzoeken van potentiële indicatoren, (6) 

oplijsten van potentiële indicatoren, (7) samenvatten van de lijst potentiële indicatoren, (8) uitwerken indicatoren 

in factsheets en (9) opstellen van leeswijzers. 
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Samenstelling van de werkgroep (stap 2) 

De werkgroep bestond uit drie verpleegwetenschappers en een expert in gastrologie en had expertise in 

ouderenzorg, malnutritie, indicatorontwikkeling en maaltijdkwaliteit. 

 

Doel en afbakening van de indicatorenset (Stappen 1, 3, 4) 

De indicatorenset diende bruikbaar te zijn om de maaltijdkwaliteit in woonzorgcentra te meten. Daarnaast 

diende de informatie verkregen door het registreren van de indicatoren geschikt zijn om 

kwaliteitsverbeteringsprogramma’s gericht op inname van eten te starten en op te volgen. Tenslotte werd 

vooropgesteld dat de indicatorenset betrekking diende te hebben op de drie domeinen die maaltijdtevredenheid 

bij cliënten in woonzorgcentra beïnvloeden: eten, bediening en keuze (22, 23) 

 

Opzoeken van potentiele indicatoren (stap 5) 

Potentiële indicatoren werden geïdentificeerd via bestaande indicatorsets, evidence based richtlijnen, literatuur 

en expertise van de werkgroep. De volgende zoektermen werden gecombineerd:  nursing home, elderly, 

nutrition, nutritional status, satisfaction, food, meal, food services, indicator, quality account indicator and 

quality.  

Bestaande indicatoren en richtlijnen warden opgezocht via nationale en internationale organisaties 

gespecialiseerd in het ontwikkelen of publiceren van richtlijnen en vermeld in de Handleiding 

Indicatorenontwikkeling (24). Daarnaast werden de websites van volgende projecten en organisaties 

geconsulteerd: ‘Assessing Care of Vulnerable Elders (ACOVE) (25), the Resident Assessment Instrument (26), 

de Belgische Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit (27), het Vlaams 

Indicatorenproject Woonzorgcentra (28) en de  Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor 

de Gezondheidszorg) (29).  

Wetenschappelijke literatuur werd opgezocht in de elektronische databanken van PubMed, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) en Web of Science. 

 

Oplijsten van potentiele indicatoren (stap 6) 

De indicatoren werden onderverdeeld in structuur-, proces en uitkomstindicatoren. Wetenschappelijke 

onderbouwing voor de relatie met kwaliteit van eten en cliëntenuitkomsten werd toegevoegd. Vervolgens 

werden voor elke indicator criteria beschreven, noodzakelijk om de indicator in de praktijk te meten. Het 

resultaat van elke indicator werd geformuleerd als een breuk (met teller en noemer) of een percentage.  

 

Samenvatten van de lijst potentiële indicatoren (stap 7)  

De relevantie van elke indicator werd geëvalueerd in een dubbele Delphi-procedure. Hiervoor werd een panel 

van 11 experten in voedingszorg bij ouderen samengesteld: een hoofdverpleegkundige, een logopedist, twee 

diëtisten, een kwaliteitsverantwoordelijke en zes chef-koks met een bijkomende opleiding Gastro-Engineering. 

De experten werden gevraagd om de relevantie van elke indicator en bijhorende criteria voor de gezondheid en 

het welzijn van de cliënten te scoren op een schaal van 0-10. Vervolgens werd de index voor inhoudsvaliditeit 
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bepaald door de proportie van de experten te berekenen die aan de betreffende indicator (of het criterium) 

minstens 7 op 10 gaf. Als de index voor inhoudsvaliditeit minstens 80% was (32), werd de indicator (of het 

criterium) als valide beschouwd om de kwaliteit van het eten in woonzorgcentra te meten. Knelpunten werden 

besproken binnen de werkgroep. 

 

Uitwerken indicatoren in factsheets (stap 8) 

Er werd een overzichtstabel opgesteld met voor elke indicator volgende gegevens: type indicator, 

maaltijdkwaliteitsdomein, de operationalisatie van de indicator en verwachte problemen bij de 

registreerbaarheid. 

 

Opstellen leeswijzers (stap 9) 

Voor elke indicator werd een leeswijzer opgesteld die volgende informatie bevat: 

• doel van de indicator, 

• motivatie voor de indicator, 

• beschrijving van de indicator, 

• meten van de indicator, 

• berekenen van het resultaat van de indicator, 

• interpretatie van het resultaat van de indicator, 

• mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator, 

• plaats van de indicator binnen de domeinen van maaltijdkwaliteit en kwaliteit van zorg. 

 

De leeswijzers zijn bedoeld als hulpmiddel voor management en medewerkers van woonzorgcentra om de 

indicatoren te registreren en betrouwbare resultaten te bekomen. 

 

 

3.5 Data -analyse  

 
De vragenlijsten zijn opgemaakt met het softwareprogramma Cardiff TeleForm®, versie 10.1. Met dit 

programma worden vragenlijsten d.m.v. scannen verwerkt en omgezet in een statistische databank. Een deel 

van de vragenlijsten zijn handmatig verwerkt. De statische gegevens zijn geanalyseerd met het statistisch 

programma SPSS for Windows®, versie 21.0. Er werd een beschrijvende analyse uitgevoerd (gemiddelde, 

standaarddeviatie, percentage) op het niveau van de gehele steekproef en op organisatieniveau voor alle 

gebruikte meetinstrumenten. Daarnaast werd de Wilcoxon signed-ranks-test en de Mann-Whitney U-test 

gebruikt voor niet- normaal verdeelde data, om verschillen op subniveau aan te kunnen tonen. Als 

significantieniveau werd p < 0.05 gehanteerd. 
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Bij de ontwikkeling van de instrumenten voor meten van tevredenheid met het eten en de indicatorenset werd 

voor elk item, elke indicator en elk criterium de index voor inhoudsvaliditeit berekend. De index voor 

inhoudsvaliditeit is de proportie experten die het item als relevant of zeer relevant (of minstens 7/10 voor 

relevantie) scoort. Als deze proportie experten minstens 80% was, werd een item, indicator of criterium als 

inhoudsvalide beschouwd (32).  

 

 

3.6 Outcome  

 

De outcomes werden bepaald op basis van resultaten en bevindingen uit de voorgaande studie (14): 

 

- Globale tevredenheid met eten;  

- Tevredenheid per eten; 

- Intake van eten;  

- Prevalentie (risico op) ondervoeding;  

- Integraal voedingsbeleid en -aanpak (gastrologische en verpleegkundige aanpak);  

- Attitudes van medewerkers (zorgverleners en leden ven het keukenteam) t.a.v. ondervoeding;  

- Veranderingsbereidheid van zorgverleners en leden van het keukenteam.  

 

De eindevaluatie van het project gebeurde op basis van een vergelijking tussen de resultaten van de pretest 

(maand 1) en de posttest (maand 6). 

 

Daarnaast resulteerde het project in (1) meetinstrumenten om de tevredenheid met het eten in kaart te brengen 

en een smaakanamnese uit te voeren (wat als basis gebruikt kan worden om gerichte smaaksturing uit te 

voeren) en (2) een set van indicatoren om de kwaliteit van eten te registeren en te monitoren. De 

meetinstrumenten voor het meten van tevredenheid met eten en het uitvoeren van een smaakanamnese 

worden verwerkt in een applicatie (app). Deze app moet er voor zorgen dat de vragenlijsten snel en eenvoudig 

met behulp van een tablet kunnen afgenomen worden. 
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten implementatieonderzoek  

4.1.1 Werking van het gastroteam 

 

De verbeterinitiatieven die door de gastroteams van WZC De Wyngaert en Catharinahof werden 

geïmplementeerd, worden voorgesteld in de tabellen 1 en 2. Deze initiatieven vonden plaats op en rond het 

bord. 

 

In WZC De Wyngaert bestond het gastroteam uit de chef-kok, een hoofdverpleegkundige, een ergotherapeute, 

twee zorgkundigen en een logopedist. Tijdens het onderzoek werd deze groep aangevuld met een 

vertegenwoordiger van het Center for Gastrology en een onderzoeker van het Universitair Centrum voor 

Verpleegkunde en Vroedkunde (Universiteit Gent). 

Het gastroteam van WZC De Wyngaert evalueerde de invoering van de eigen bereide maaltijden en het 

bijsturen van de smaak van de gerechten als zeer geslaagd. Vooral de soep viel erg in de smaak bij de 

bewoners. Daarnaast werd het inbrengen van meer variatie in het eten, geapprecieerd door de bewoners. 

Voorheen werd er, bijvoorbeeld, geklaagd dat er te vaak gehakt werd geserveerd. De meeste andere acties 

waren eveneens succesvol en haalbaar. De actie rond het seizoensfruit werd tijdens de implementatieperiode 

geoptimaliseerd door het fruit te laten versnijden door medewerkers. De kleine potjes sausen bleken weinig te 

worden gebruikt. Het aanbod van slaatjes moest worden gepromoot door de medewerkers. Bewoners namen 

zelf moeilijk het initiatief om een slaatje te nemen als ze de andere groenten niet lusten. Het  weegbeleid en de 

definitie van ‘klinische blik’ bij het screenen op ondervoeding werden ontwikkeld door het  gastroteam, maar 

moeten nog worden geïmplementeerd in de praktijk. Deze acties vergen een langere voorbereidingstijd, onder 

andere omdat de medewerkers moeten worden opgeleid en gemotiveerd. 

 

In Catharinahof bestond het gastroteam uit: twee koks, een culinair adviseur, een medewerker uit de keuken, 

een medewerker uit de zorg, een cliënt, een lid van de cliëntenraad en een diëtiste. Tijdens het onderzoek werd 

deze groep aangevuld met een vertegenwoordiger van het Center for Gastrology, een onderzoeker van het 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (Universiteit Gent) en een onderzoeksassistent. 

In Catharinahof werden, sinds het betrekken van de nieuwbouw (dus voorafgaand aan het onderzoek) 

verschillende acties ingezet, zoals elke dag meerdere keuzen in de maaltijdcomponenten, toetjes en soepen. 

Ook is er elke dag appelmoes beschikbaar. Vooral de servicegerichte benadering, waarbij cliënten komen eten 

in een restaurant en worden benaderd als klant door specifiek opgeleide horecamedewerkers, werd als zeer 

geslaagd geëvalueerd. Alle andere acties kregen eveneens een positieve evaluatie in het gastroteam. Er 

werden over het algemeen weinig verbeterpunten geuit door de cliënten of geobserveerd door de medewerkers. 

 

 



 

25 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkun de 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

Tabel 1. overzicht voedingsacties WZC De Wyngaert 

Ontbijtbuffet 

Brood van een verse bakker 

Soep en dessert in eigen beheer (tijdens de week) 

Hoofdschotel in eigen beheer (tijdens de week) 

Soep, dessert en hoofdschotel in eigen beheer (ook in het weekend) 

Wijzigingen in de smaak van het eten (smaaksturing o.a. door meer groenten in de soep, minder toegevoegd 
zout, toepassen Maillardreactie (aromatische/niet enzymatische bruinkleuringsreactie onder invloed van hitte)) 

Menucommissie 

Bevraging naar de lievelingsgerechten van de bewoners, analyseren en (waar mogelijk) serveren 

Dagelijks fruit (fruitmand) 

Uitgewerkte recepturen voor kauw- en slikproblemen (Broodpappen) 

Weegbeleid: o.a. maandelijks wegen 

Definitie ‘klinische blik’ opstellen 

Vers gebakken eieren ’s morgens per afdeling (niet dagelijks op elke afdeling) 

Meer seizoensfruit in de fruitmanden + versnijding door personeel 

IJssalon 

Nieuwe recepturen (meer variatie) 

Dranken minder lang op voorhand uitschenken 

Dagelijkse mogelijkheid tot eten van slaatje ter vervanging van warme groenten 

Aanbod van kleine potjes sausen 

Melk in hanteerbare halve literflessen op tafel 

Verhoogde variatie op maat en op vraag van cliënten (na bevraging voorkeurgerechten cliënten) 

Voorleggen van de nutritionele samenstelling van de weekmenu’s aan een onafhankelijke diëtiste 

Inbrengen recepturen in de recepturendatabank van het Center for Gastrology 

Aanpassen van de te serveren gerechten (in de databank) naar vorm (gebruiksvriendelijkheid) en inhoud 
(lekker, gezond en veilig) 

 

 

Tabel 2. overzicht voedingsacties Catharinahof 

Aankopen braadslee om vlees malser te kunnen maken 

Inzet om problemen zoveel mogelijk meteen op te lossen 

Deels zelf koken, deels eten voorbereid laten binnenkomen in de keuken 

Wijzigingen in de smaak van het eten 

Soepen via receptuur bereiden 

Desserten vers bereiden 

Gesprekken met leveranciers over kwaliteit van producten die geleverd worden 

Weegbeleid: gewichtsbepaling elke 2 maanden in plaats van op indicatie 

Recepturen met bijhorende producten en codes in een sofwareprogramma zetten, raadpleegbaar voor alle koks 
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4.1.2 Karakteristieken cliënten  

 

Doorheen de studie participeerden 154 verschillende cliënten in het onderzoek. Hiervan namen 83 cliënten 

zowel aan de premeting als aan de postmeting deel. Van die 83 cliënten namen er 35 eveneens aan de 

baselinemeting deel (zie tabel 3).  

 

Tabel 3. overzicht aantal deelnemende cliënten 

  n (%) Gem leeftijd (SD) 

Enkel baselinemeting (enkel De Wyngaert)* 26 (17) 82,4 (9,11) 

Enkel premeting 18 (12) 83,9 (6,95) 

Enkel postmeting 15 (10) 85,7 (5,11) 

Baselinemeting en premeting (WZC De Wyngaert)* 9 (6) 87,3 (7,55) 

Baselinemeting en postmeting (WZC De Wyngaert)* 3 (2) 83,3 (8,51) 

Premeting en postmeting 83 (54) 85,2 (6,07) 

Baselinemeting, premeting en postmeting (enkel De Wyngaert)* 35 (23) 86,4 (5,58) 

Totaal 154 (100) 85,0 (6,62) 

* De baselinemeting werd enkel uitgevoerd in WZC De Wyngaert 

 
 

In figuur 1 wordt voorgesteld hoeveel cliënten in de studie kwamen en de studie verlieten bij elk meetmoment. 

Voor de premeting kwamen er 63 nieuwe cliënten in de studie. Het was vanaf dit moment dat cliënten uit 

Catharinahof deelnamen. De drop out van premeting naar postmeting was 27 cliënten op 110 cliënten of 25%. 

Genoemde redenen voor drop out waren: overlijden, ziekte, vakantie, te lange vragenlijst en teveel bevragingen 

in het woonzorgcentrum. Er was geen significant verschil in leeftijd of BMI tussen de cliënten die in de studie 

bleven en cliënten die uitvielen (vb. uitval na premeting versus pre- en postmeting). Significante verschillen in 

andere kenmerken konden niet worden onderzocht omwille van de kleine aantallen cliënten per groep. 
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Figuur 1: flowchart cliëntendeelname aan de verschi llende meetmomenten 

 

 

 

Van de cliënten die konden deelnemen aan deze studie (vb. niet dementerend), gaven 71/102 (70%) cliënten 

van WZC De Wyngaert toestemming en 39/54 (72%) cliënten van Catharinahof. Aan de postmeting namen 

68/102 (67%) cliënten van WZC De Wyngaert en 33/54 (61%) cliënten van Catharinahof deel. 

Redenen om niet deel te nemen aan de studie waren: ziekte, psychische problemen, vakantie, schrik voor 

reacties van de medewerkers, te lange vragenlijst, reeds teveel vragenlijsten beantwoordt, de bevraging niet 

zinvol vinden want het eten is allemaal goed of vinden dat men tevreden moeten zijn met wat men krijgt (zoals 

dat vroeger in het leven was). 

 

In tabel 4a wordt een overzicht gegeven van de karakteristieken van cliënten die participeerden in het 

onderzoek. Er is een onderscheid gemaakt tussen de totale steekproef, de groep cliënten die verbleef in 

Catharinahof en de groep cliënten die verbleef in WZC De Wyngaert. De gemiddelde leeftijd was 85 jaar 

(SD=7). Tussen de woonzorgcentra werd geen significant verschil in leeftijd aangetoond (p= .252, Mann-

Whitney U-test). In WZC De Wyngaert werden vaker CVA, andere pathologieën, sparende diëten, 

kauwproblemen, desoriëntatie, problemen met eten en hulp van familie gerapporteerd dan in Catharinahof. 

 

In tabel 4b wordt een overzicht gegeven van de karakteristieken van cliënten die zowel aan de premeting als 

aan de postmeting deelnamen en de cliënten die na de premeting niet verder deelnamen aan de studie. De 

gemiddelde leeftijd was 86 jaar (SD=5) in de eerste groep en 85 jaar (SD=7) in de tweede groep. Omwille van 

de kleine absolute aantallen was het niet zinvol om na te gaan of er significante verschillen waren tussen beide 

groepen cliënten. 

 
 
 
 

Baselinemeting: 73 cliënten 

Postmeting: 101 cliënten 

Premeting: 110 cliënten 

27 cliënten 

26 cliënten 63 cliënten 

18 cliënten 
(3 van baselinemeting, 

15 nieuw) 
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Tabel 4a. karakteristieken cliënten 

  
 

Totaal (n=143)* 
Catharinahof 
(n=39) 

WZC De Wyngaert 
(n=109) 

 

    n (%) n (%) n (%) 
p-waarde  

Geslacht man 42 (28) 10 (23) 32 (29)  

Pathologie 
 

 

COPD 10 (7) 4 (10) 6 (6)  

Diabetes 21 (15) 4 (10) 17 (16)  

Kanker 2 (1)  5 (13) 2 (2)  

CVA 10 (7)  5 (13) 10 (10) 0.045 

Pneumonie 1 (1)  5 (13) 1 (1)  

Hematologisch probleem 8 (6)  1 (3) 7 (7)  

Schedeltrauma 1 (1) 1 (3)  6 (6)  

Urineweginfectie 11 (8)  5 (13) 6 (6)  

Wonden 1 (1) 5 (13) 1 (1)  

Hartdecompensatie 13 (9)  4 (10) 9 (9)  

Delier 2 (1) 5 (13) 2 (2)  

Dementie 11 (8) 2 (5) 9 (9)  

Reuma 5 (4)  1 (3) 4 (4)  

Depressie 7 (5) 1 (3) 6 (6)  

Heupfractuur 2 (1) 5 (13) 2 (2)  

Sociale opname 2 (1) 1 (3) 1 (1)  

Andere 43 (30) 6 (15) 37 (36) 0.019 

Specifieke probleme n  

Smaakproblemen 3 (2) 0 (0) 3 (3)  

Slikproblemen 7 (5) 1 (3) 6 (6)  

Ontstekingen in de mond 2 (1) 0 (0) 2 (2)  

Verteringsproblemen 10 (7) 1 (3) 9 (9)  

Pijn 2 (1) 0 (0) 2 (2)  

Andere 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Dieet 
 

 

Geen 101 (84) 38 (97) 63 (77) 0.004 

Een sparend dieet 18 (15) 1 (3) 17 (21)  

Een verrijkend dieet 2 (2) 0 (0) 2 (2)  

Een sparend en verrijkend dieet 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Kauwproblemen 
 

 

Ja 21 (21) 0 (0) 21 (21) 0.002 

Nee 120 (85) 39 (100) 81 (79)  

Mate van desoriëntatie (in persoon, tijd 
of ruimte) 

 

 

Niet 80 (56) 38 (97) 42 (41) 0.000 

Zelden 53 (37) 1 (3) 52 (51)  
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Nu en dan 5 (4) 0 (0) 5 (5)  

Bijna de ganse dag 3 (2) 0 (0) 3 (3)  

Volledig 1 (1) 0 (0) 1 (1)  

Verloop voedingsinname 
 

 

Zonder problemen 120 (85) 38 (97) 82 (80) 0.008 

Redelijk 12 (9) 1 (3) 11 (11)  

Moeizaam 6 (4) 0 (0) 6 (6)  

Praktisch niet mogelijk 3 (2) 0 (0) 3 (3)  

Hulp van familie bij eten 
 

 

Nooit 126 (89) 38 (97) 88 (85) 0.044 

Zelden 15 (11) 1 (3) 14 (14)  

Regelmatig 1 (1) 0 (0) 1 (1)  

Systematisch 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

  Niet toegestaan 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 

* Het totaal aantal cliënten dat toestemming gaf voor deelname aan de studie was 154. Van 11 cliënten werden er geen 

karakteristieken verzameld omdat deze cliënten pas bij de postmeting toestemming gaven en de karakteristieken bij het 
begin van de studie werden verzameld. 
 
 
Tabel 4b. vergelijking karakteristieken cliënten di e zowel aan de premeting als de postmeting deelname n en 
cliënten die na de premeting niet verder deelnamen aan de studie. 
 

  
 

Pre én 
postmeting 
(n=83) 

Uitval na 
premeting 
(n=27) 

    n (%) n (%) 

Geslacht man 55 (66) 16 (60) 

WZC De Wyngaert 19 (23) 9 (33) 

Pathologie 
 COPD 3 (4) 3 (12) 

Diabetes 12 (15) 3 (12) 

Kanker 0 (0) 1 (4) 

CVA 7 (9) 0 (0) 

Pneumonie 0 (0) 0 (0) 

Hematologisch probleem 6 (8) 1 (4) 

Schedeltrauma 1 (1) 0 (0) 

Urineweginfectie 0 (0) 0 (0) 

Wonden 1 (1) 0 (0) 

Hartdecompensatie 8 (10) 5 (19) 

Delier 1 (1) 1 (4) 

Dementie 3 (4) 4 (15) 

Reuma 1 (1) 3 (12) 

Depressie 6 (8) 1 (4) 

Heupfractuur 0 (0) 1 (4) 

Sociale opname 1 (1) 0(0) 
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Andere 26 (33) 6 (23) 

Specifieke probleme n 

Smaakproblemen 1 (1) 0 (0) 

Slikproblemen 0 (0) 2 (8) 

Ontstekingen in de mond 0 (0) 1 (4) 

Verteringsproblemen 3 (4) 2 (8) 

Pijn 0 (0) 1 (4) 

Andere 0 (0) 0 (0) 

Dieet 
 Geen 70 (84) 22 (82) 

Een sparend dieet 12 (15) 4 (15) 

Een verrijkend dieet 1 (1) 1 (4) 

Een sparend en verrijkend dieet 0 (0) 0 (0) 

Kauwproblemen 
 Ja 1 (1) 0 (0) 

Nee 76 (99) 26 (100) 

Mate van desoriëntatie (in persoon, tijd 
of ruimte) 

 Niet 54 (70) 16 (62) 

Zelden 18 (23) 8 (31) 

Nu en dan 4 (5) 0 (0) 

Bijna de ganse dag 1 (1) 2 (8) 

Volledig 0 (0) 0 (0) 

Verloop voedingsinname 
 Zonder problemen 73 (95) 23 (89) 

Redelijk 1 (1) 2 (8) 

Moeizaam 3 (4) 1 (4) 

Praktisch niet mogelijk 0 (0) 0 (0) 

Hulp van familie bij eten 
 Nooit 77 (100) 24 (92) 

Zelden 0 (0) 2 (8) 

Regelmatig 0 (0) 0 (0) 

Systematisch 0 (0) 0 (0) 

  Niet toegestaan 0 (0) 0 (0) 

 
 

4.1.3 Gewichten en BMI van cliënten 

 
In tabel 5 worden de gewichten en BMI van cliënten weergegeven, uitgesplitst in Catharinahof en WZC De 

Wyngaert. In Catharinahof hadden de cliënten een gemiddelde lengte van 1.66 m (SD=9) en in WZC De 

Wyngaert was de gemiddelde lengte met 1.59 (SD=9) significant lager (p= 0.000). De gewichten van cliënten in 

WZC De Wyngaert lagen over de gehele lijn lager.  
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Tabel 5. Gewichten en BMI cliënten 

  Catharinahof   WZC De Wyngaert   

  gemiddelde (SD)   gemiddelde (SD)   

Premeting Gewicht BMI Gewicht BMI 

Gewicht febr 2014 64 (15) 

Gewicht april 2014 75 (16) 

BMI febr 2014 26 (15) 

BMI april 2014 28 (5) 

Gewicht jan 2014 65 (16) 

Gewicht maart 2014 75 (19) 

BMI jan 2014 26 (6) 

BMI maart 2014 27 (7) 

Gewicht nov 2013 65 (15) 

Gewicht jan 2014 

BMI nov 2013 26 (6) 

BMI jan 2014 

Gewicht aug 2013 64 (15) 

Gewicht okt 2013 75 (16) 

BMI aug 2013 26 (6) 

BMI okt 2013 27 (6) 

Gepland gewichtsverlies laatste 6 mnd 0 (0)   0 (0)   

Geen voedselinname >5 dagen 0 (0)   1 (2)   

Postmeting 
 Gewicht sept 2014 64 (14) 

Gewicht okt 2014 77 (18) 

BMI sept 2014 25 (5) 

BMI okt 2014 28 (6) 

Gewicht aug 2014 68 (17) 

Gewicht sept 2014 

BMI aug 2014 27 (6) 

BMI sept 2014 

Gewicht juni 2014 67 (18) 

Gewicht jul 2014 

BMI jun 2014 27 (6) 

BMI jul 2014 

Gewicht maart 2014 65 (16) 

Gewicht april 2014 74 (16) 

BMI Maart 2014 26 (6) 

BMI april 2014 27 (6) 

Gepland gewichtsverlies laatste 6 mnd 0 (0)   2 (4)   

Geen voedselinname >5 dagen 1 (3)   4 (5)   
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Baseline meting  

Gewicht juni 2013 63 (15) 

BMI juni 2013 

Gewicht juli 2013 64 (15) 

BMI juli 2013 25 (6) 

Gewicht april 2013 65 (16) 

BMI april 2013 26 (5) 

Gewicht jan 2013 66 (16) 

BMI jan 2013      

Gepland gewichtsverlies laatste 6 mnd     3 (4)   

geen voedselinname >5 dagen     0 (0)   
 

 

 

In tabel 6 worden de gewichten en BMI vergeleken tussen de baselinemeting (enkel WZC De Wyngaert), de 

premeting en de postmeting. Het gewicht gaat overal in stijgende lijn. 

 

 

Tabel 6. overzicht gewicht en BMI 

    Baselinemeting Premeting Postmeting 

    n Gem (SD) n Gem (SD) n Gem (SD) 

Alle cliënten 
 Gewicht 103 68 (17) 73 71 (18) 

BMI 99 26 (6) 72 26 (6) 

WZC De Wyngaert  
 Gewicht 37 63 (15) 63 64 (15) 33 64 (14) 

BMI 36 24 (5) 61 26 (6) 32 25 (5) 

Catharinahof 
 Gewicht 40 75 (16) 37 77 (18) 

  BMI     38 28 (5) 36 28 (6) 
 

 

In tabel 7 worden de gewichten en BMI weergegeven van de cliënten die aan zowel de premeting als de 

postmeting deelnamen. Daarnaast worden voor WZC De Wyngaert de resultaten weergegeven voor cliënten 

die enerzijds aan zowel de baselinemeting als de postmeting deelnamen en anderzijds aan zowel de 

baselinemeting als de postmeting. Bij elke vergelijking werd geanalyseerd of de gewichtsverandering statistisch 

significant was (p<.05). Voor de volledige groep cliënten neemt het gewicht significant toe van de premeting 

naar de postmeting. Voor cliënten van WZC de Wyngaert neemt het gewicht significant toe van de 

baselinemeting naar de premeting en de postmeting. Voor cliënten van Catharinahof neemt het gewicht 

significant toe van de premeting naar de postmeting. 
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Tabel 7. evolutie gewicht en BMI bij cliënten die a an twee opeenvolgende metingen deelnamen 

    Baselinemeting Premeting Postmeting p-waarde 

    n Gem (SD) n Gem (SD) n Gem (SD) n p 

Alle cliënten (pre-post) 
 Gewicht 63 71 (16) 63 72 (18) 63 .041 

 

BMI 61 26 (5) 61 27 (6) 61 .099 

WZC De Wyngaert (pre-post) 
 Gewicht 26 63 (13) 26 63 (14) 26 .889 

 

BMI 25 24 (4) 25 24 (4) 25 .428 

WZC De Wyngaert (baseline-pre) 
 Gewicht 36 62 (14) 36 64 (15) 36 .010 

 

BMI 34 25 (5) 34 25 (5) 34 .162 
WZC De Wyngaert (baseline -
post) 

 Gewicht 20 58 (11) 20 61 (12) 20 .047 

 

BMI 19 23 (4) 19 23 (4) 19 .742 

Catharinahof (pre-post) 
 Gewicht 37 76 (16) 37 78 (19) 37 .010 

  BMI     36 28 (5) 36 28 (6) 36 .008 
 

 

4.1.4 Screening op ondervoeding bij cliënten 

 
Tijdens de premeting werden 69/101 (68%) van de deelnemende cliënten gescreend op ondervoeding, tijdens 

de postmeting 73/98 (74%). 

In totaal kon van 34 cliënten een verschil tussen pre- en postmeting worden berekend (MUST score). Er was 

een significant afname van risico op ondervoeding (tabel 8a en 8b). 

 

 

Tabel 8a: Malnutritiescreening alle participanten ( MUST) 

  Premeting Postmeting 

Totaal gescreend 69 (100,0) 73 (100,0) 

Laag risico 50 (72,5) 64 (87,7) 

Matig risico 10 (14,5) 5 (6,8) 

Hoog risico 9 (13,0) 4 (5,5) 
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Tabel 8b: Malnutritiescreening bij deelname aan zow el pre- als postmeting (n=34) (MUST) 

 Premeting Postmeting 

Totaal gescreend 34 (100) 34 (100) 

Laag risico 25 (73,5) 30 (88,2) 

Matig risico 5 (14,7) 3 (8,8) 

Hoog risico 4 (11,8) 1 (2,9) 

p = 0,033 (Wilcoxon signed-ranks-test, n=34) 
 

 

4.1.5 Cliëntentevredenheid met eten  

 

De tevredenheid van de cliënten met het eten werd gemeten met de FoodEx-LTC. Deze vragenlijst werd drie 

keer (basismeting, premeting en postmeting) ingevuld door de medewerkers van WZC De Wyngaert en twee 

keer (premeting en postmeting) door de medewerkers van Catharinahof.  

 
 
4.1.5.1 Cliëntentevredenheid met eten per vraag 

 
In de tabellen van deze paragraaf  zijn voor de FoodEx-LTC alle vragen met de bijbehorende meetresultaten 

opgenomen. De score kon variëren van 1 tot en met 5. In tabel 9a zijn de vergelijkende scores van de totale 

steekproef weergegeven voor de premeting en de postmeting. In tabel 9b-c-d zijn de vergelijkende scores van 

WZC De Wyngaert opgenomen: premeting-postmeting; premeting- baselinemeting; baselinemeting-postmeting. 

In tabel 9e zijn de scores van Catharinahof opgenomen. 

 

In WZC De Wyngaert werd op tientallen punten een significant hogere tevredenheid gescoord (m.n. de 

vergelijking tussen baseline- en postmeting) in vergelijking met Catharinahof waar op twee punten een 

significant hogere tevredenheid werd gescoord (‘Vers fruit en groenten’ p=.017 en ‘In de gaten houden wat ik 

eet’ p=.004). Op drie vragen (Totale steekproef: ‘Eetlust verloren’; WZC De Wyngaert pre-postmeting: ‘Juiste 

hoeveelheid’; WZC De Wyngaert baseline-premeting: ‘Afhaalmaaltijden’) werd significant slechter gescoord. 

 

Tabel 9a: Vergelijking resultaten maaltijdtevredenhe id pre- en postmeting alle cliënten (FoodEx-LTC) 

Stellingen FoodEx-LTC   Premeting Postmeting p-waarde 

 
gem. (SD) gem. (SD) 

    n=110† n=101† n=83‡ 

Eetlust verloren. 3.4 (1.2) 3.2 (1.2) .049* 

Gedwongen om met anderen te eten. 2.5 (1.3) 3.6 (0.9) .168 

Eten waar ik een hekel aan heb. 2.9 (1.1) 3.6 (1.0) .087 

Te vroeg naar de eetruimte gebracht. 3.5 (1.0) 3.8 (0.7) .020* 
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Wachten om terug naar mijn kamer te gaan. 3.8 (0.7) 3.8 (0.8) .057 

Eten voor mij waar ik niet bij kan. 3.9 (0.5) 3.9 (0.5) .655 

Eten dat ik niet lust. 2.7 (1.2) 3.3 (1.0) .847 

Eten dat er niet goed uitziet of niet lekker ruikt. 3.3 (1.2) 3.7 (0.9) .041* 

Eten dat verkeerd was bereid. 3.1 (1.2) 3.5 (1.0) .068 

Eten dat altijd op dezelfde wijze was bereid. 2.4 (1.3) 3.3 (1.1) .597 

Te vaak hetzelfde eten. 3.3 (1.1) 3.5 (1.0) .007* 

Eten niet krijgen waar ik om vraag 3.4 (1.1) 3.8 (0.7) .749 

Machteloos om eten te veranderen 3.1 (1.2) 3.6 (0.9) .051 

Klagen over het eten 3.3 (1.1) 3.6 (0.9) .511 

Eten geweigerd 3.1 (1.3) 3.3 (1.2) .185 

Eten omdat ik honger heb 2.9 (1.3) 2.9 (1.3) .020* 

Belang van kiezen wat 2.7 (1.2) 2.4 (1.4) .485 

Belang van kiezen wanneer 3.3 (1.0) 3.3 (1.1) .353 

Eten van buiten laten komen 3.2 (1.1) 3.7 (0.8) .329 

Weten hoe maaltijd klaar te maken 2.0 (1.1) 1.6 (1.0) .095 

Zorgen dat eten toonbaar is 3.4 (1.0) 3.6 (0.6) .796 

Slimme ideeën 3.8 (0.5) 3.9 (0.5) .036* 

Ervaring in maaltijdbediening 3.1 (1.1) 3.5 (0.6) .512 

Gevarieerd eten 3.6 (0.8) 3.7 (0.6) .192 

Smakelijk eten 3.6 (0.8) 3.7 (0.6) .014* 

Tevreden over eten 3.4 (0.9) 3.7 (0.6) .258 

Te weinig eten 3.8 (0.7) 3.9 (0.4) .339 

Moeite voor grote groepen 3.6 (0.9) 3.7 (0.6) .281 

Moeite om tijdig klaar te hebben 3.7 (0.7) 3.8 (0.5) .147 

Eten te laat 3.9 (0.5) 3.9 (0.5) .748 

Slecht bereid of opgediend 3.9 (0.5) 4.0 (0.2) 1.000 

Juiste temperatuur 3.6 (0.8) 3.7 (0.7) 1.000 

Vers bereid en tijdig opgediend 3.8 (0.5) 3.8 (0.5) .707 

Vers fruit en groenten 3.2 (1.2) 3.6 (0.6) .000* 

Gezond eten 3.7 (0.7) 3.7 (0.5) .679 

Juiste hoeveelheid 3.8 (0.5) 3.7 (0.7) .033 

In de gaten wat ik eet 3.0 (1.1) 3.1 (1.0) .025* 

Eten dat iedereen lekker vindt 3.7 (0.6) 3.8 (0.4) .114 

Bekommerd om eten 3.6 (0.9) 3.8 (0.5) .006* 

Begaan met gezondheid 3.6 (0.8) 3.7 (0.6) .519 

Vriendelijk en beleefd 3.8 (0.5) 4.0 (2.2) .197 

Afhaalmaaltijden 2.7 (1.4) 2.6 (1.4) .525 

Hulp bij snijden 3.6 (0.9) 3.9 (0.5) .143 

Tevreden over bediening   3.8 (0.5) 3.9 (0.3) .049* 

* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
† Alle participanten 
‡ Enkel participanten die aan beide metingen deelnamen  
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Tabel 9b: Vergelijking resultaten maaltijdtevredenhe id pre- en postmeting WZC De Wyngaert (FoodEx-LTC)  

Stellingen FoodEx-LTC   Premeting Postmeting p-waarde 

 
gem. (SD) gem. (SD) 

    n=71† n=68† n=55‡ 

Eetlust verloren. 3.2 (1.3) 3.5 (0.9) .102 

Gedwongen om met anderen te eten. 3.5 (1.0) 3.8 (0.6) .210 

Eten waar ik een hekel aan heb. 3.5 (1.0) 3.9 (4.4) .024* 

Te vroeg naar de eetruimte gebracht. 3.7 (0.9) 3.9 (0.3) .019* 

Wachten om terug naar mijn kamer te gaan. 3.8 (0.8) 3.9 (0.3) .197 

Eten voor mij waar ik niet bij kan. 4.0 (0.4) 3.9 (0.4) .317 

Eten dat ik niet lust. 3.3 (1.1) 3.2 (1.0) .434 

Eten dat er niet goed uitziet of niet lekker ruikt. 3.6 (0.9) 3.9 (0.2) .022* 

Eten dat verkeerd was bereid. 3.5 (1.0) 3.2 (0.9) .102 

Eten dat altijd op dezelfde wijze was bereid. 3.3 (1.1) 3.4 (0.8) .990 

Te vaak hetzelfde eten. 3.5 (1.0) 3.8 (0.6) .002* 

Eten niet krijgen waar ik om vraag 3.8 (0.7) 3.9 (0.4) .301 

Machteloos om eten te veranderen 3.5 (1.0) 3.9 (0.4) .014* 

Klagen over het eten 3.7 (0.7) 3.8 (0.6) .052 

Eten geweigerd 3.4 (1.1) 3.8 (0.6) .033* 

Eten omdat ik honger heb 2.8 (1.3) 3.5 (0.8) .023* 

Belang van kiezen wat 3.5 (1.0) 2.8 (1.1) .586 

Belang van kiezen wanneer 3.5 (1.0) 3.4 (1.0) .643 

Eten van buiten laten komen 3.7 (0.8) 3.9 (0.5) .281 

Weten hoe maaltijd klaar te maken 3.2 (1.1) 3.5 (0.6) .066 

Zorgen dat eten toonbaar is 3.8 (0.5) 3.9 (0.4) .480 

Slimme ideeën 2.7 (1.1) 3.4 (0.6) .009* 

Ervaring in maaltijdbediening 3.5 (0.9) 3.6 (0.6) .565 

Gevarieerd eten 3.6 (0.9) 3.7 (0.6) .157 

Smakelijk eten 3.3 (1.0) 3.7 (0.5) .003* 

Tevreden over eten 3.6 (0.8) 3.8 (0.5) .249 

Te weinig eten 3.8 (0.6) 4.0 (0.4) 1.000 

Moeite voor grote groepen 3.5 (1.0) 3.7 (0.6) .231 

Moeite om tijdig klaar te hebben 3.7 (0.7) 3.9 (0.3) .035* 

Eten te laat 3.8 (0.6) 4.0 (0.1) .102 

Slecht bereid of opgediend 3.8 (0.6) 4.0 (0.2) .210 

Juiste temperatuur 3.7 (0.7) 3.8 (0.5) 1.000 

Vers bereid en tijdig opgediend 3.9 (0.4) 3.9 (0.4) .004* 

Vers fruit en groenten 3.1 (1.2) 3.6 (0.6) .004* 

Gezond eten 3.7 (0.8) 3.7 (0.5) .912 

Juiste hoeveelheid 3.8 (0.7) 3.5 (0.8) .023* 

In de gaten wat ik eet 3.1 (1.1) 2.9 (0.9) .724 
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Eten dat iedereen lekker vindt 3.7 (0.6) 3.8 (0.4) .101 

Bekommerd om eten 3.5 (1.0) 3.8 (0.4) .011* 

Begaan met gezondheid 3.6 (0.8) 3.7 (0.6) .724 

Vriendelijk en beleefd 3.9 (0.3) 3.9 (0.2) .206 

Afhaalmaaltijden 2.1 (1.3) 1.4 (1.0) .222 

Hulp bij snijden 3.6 (1.0) 3.9 (0.5) .336 

Tevreden over bediening   3.7 (0.6) 3.9 (0.2) .003* 

* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
† Alle participanten 
‡ Enkel participanten die aan beide metingen deelnamen  

Tabel 9c: Vergelijking resultaten maaltijdtevredenheid baselin e- en postmeting WZC De Wyngaert (FoodEx -

LTC)  

Stellingen FoodEx-LTC   Baselinemeting Postmeting p-waarde 

 
gem. (SD) gem. (SD)   

    n= 73† n= 68† n= 34‡ 

Eetlust verloren. 3.4 (1.2) 3.5 (0.9) .356 

Gedwongen om met anderen te eten. 2.5 (1.3) 3.8 (0.6) .000* 

Eten waar ik een hekel aan heb. 2.9 (1.3) 3.9 (4.4) .000* 

Te vroeg naar de eetruimte gebracht. 3.5 (1.0) 3.9 (0.3) .073 

Wachten om terug naar mijn kamer te gaan. 3.8 (0.7) 3.9 (0.3) .317 

Eten voor mij waar ik niet bij kan. 3.9 (0.5) 3.9 (0.4) .705 

Eten dat ik niet lust. 2.7 (1.2) 3.2 (1.0) .015* 

Eten dat er niet goed uitziet of niet lekker ruikt. 3.3 (1.2) 3.9 (0.2) .021* 

Eten dat verkeerd was bereid. 3.4 (1.2) 3.2 (0.9) .118 

Eten dat altijd op dezelfde wijze was bereid. 2.4 (1.3) 3.4 (0.8) .002* 

Te vaak hetzelfde eten. 3.3 (1.1) 3.8 (0.6) .005* 

Eten niet krijgen waar ik om vraag 3.4 (1.1) 3.9 (0.4) .016* 

Machteloos om eten te veranderen 3.1 (1.2) 3.9 (0.4) .001* 

Klagen over het eten 3.3 (1.1) 3.8 (0.6) .003* 

Eten geweigerd 3.1 (1.3) 3.8 (0.6) .005* 

Eten omdat ik honger heb 2.3 (1.3) 3.5 (0.8) .307 

Belang van kiezen wat 2.3 (1.2) 2.8 (1.1) .925 

Belang van kiezen wanneer 3.3 (1.0) 3.4 (1.0) .242 

Eten van buiten laten komen 3.2 (1.1) 3.9 (0.5) .009* 

Weten hoe maaltijd klaar te maken 3.0 (1.1) 3.5 (0.6) .002* 

Zorgen dat eten toonbaar is 3.6 (0.8) 3.9 (0.4) .001* 

Slimme ideeën 2.4 (1.1) 3.4 (0.6) .001* 

Ervaring in maaltijdbediening 3.3 (1.0) 3.6 (0.6) .055 

Gevarieerd eten 3.4 (1.1) 3.7 (0.6) .124 

Smakelijk eten 3.1 (1.1) 3.7 (0.5) .000* 

Tevreden over eten 3.3 (1.0) 3.8 (0.5) .022* 
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Tabel 9d: Vergelijking resultaten maaltijdtevredenheid baselin e- en premeting WZC De Wyngae rt (FoodEx -LTC) 

Stellingen FoodEx-LTC   Baselinemeting Premeting p-waarde  

 
gem. (SD) gem. (SD) 

    n=73† n=71† n=44‡ 

Eetlust verloren. 3.4 (1.2) 3.2 (1.3) .856 

Gedwongen om met anderen te eten. 2.5 (1.3) 3.5 (1.0) .002* 

Eten waar ik een hekel aan heb. 2.9 (1.3) 3.5 (1.0) .007* 

Te vroeg naar de eetruimte gebracht. 3.5 (1.0) 3.7 (0.9) .780 

Wachten om terug naar mijn kamer te gaan. 3.8 (0.7) 3.8 (0.8) .194 

Eten voor mij waar ik niet bij kan. 3.9 (0.5) 4.0 (0.4) .317 

Eten dat ik niet lust. 2.7 (1.2) 3.3 (1.1) .001* 

Eten dat er niet goed uitziet of niet lekker ruikt. 3.3 (1.2) 3.6 (0.9) .073 

Eten dat verkeerd was bereid. 3.4 (1.2) 3.5 (1.0) .023* 

Eten dat altijd op dezelfde wijze was bereid. 2.4 (1.3) 3.3 (1.1) .002* 

Te vaak hetzelfde eten. 3.3 (1.1) 3.5 (1.0) .775 

Eten niet krijgen waar ik om vraag 3.4 (1.1) 3.8 (0.7) .091 

Machteloos om eten te veranderen 3.1 (1.2) 3.5 (1.0) .107 

Klagen over het eten 3.3 (1.1) 3.7 (0.7) .489 

Te weinig eten 3.6 (0.9) 4.0 (0.4) .037* 

Moeite voor grote groepen 2.8 (1.2) 3.7 (0.6) .001* 

Moeite om tijdig klaar te hebben 2.9 (1.2) 3.9 (0.3) .000* 

Eten te laat 3.7 (0.8) 4.0 (0.1) .027* 

Slecht bereid of opgediend 3.2 (1.1) 4.0 (0.2) .003* 

Juiste temperatuur 3.4 (1.0) 3.8 (0.5) .003* 

Vers bereid en tijdig opgediend 3.4 (1.0) 3.9 (0.4) .013* 

Vers fruit en groenten 2.4 91.1) 3.6 (0.6) .000* 

Gezond eten 3.4 (1.0) 3.7 (0.5) .106 

Juiste hoeveelheid 3.6 (0.8) 3.5 (0.8) .399 

In de gaten wat ik eet 2.7 (1.2) 2.9 (0.9) .108 

Eten dat iedereen lekker vindt 3.3 (1.0) 3.8 (0.4) .001* 

Bekommerd om eten 3.1 (1.1) 3.8 (0.4) .000* 

Begaan met gezondheid 2.9 (1.1) 3.7 (0.6) .001* 

Vriendelijk en beleefd 3.8 (0.5) 3.9 (0.2) .257 

Afhaalmaaltijden 2.7 (1.3) 1.4 (1.0) .016* 

Hulp bij snijden 2.1 (1.3) 3.9 (0.5) .000* 

Tevreden over bediening   3.5 (0.9) 3.9 (0.2) .003* 

* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
† Alle participanten 
‡ Enkel participanten die aan beide metingen deelnamen  
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Eten geweigerd 3.1 (1.3) 3.4 (1.1) .304 

Eten omdat ik honger heb 2.3 (1.3) 2.8 (1.3) .773 

Belang van kiezen wat 2.3 (1.2) 3.5 (1.0) .497 

Belang van kiezen wanneer 3.3 (1.0) 3.5 (1.0) .400 

Eten van buiten laten komen 3.2 (1.1) 3.7 (0.8) .141 

Weten hoe maaltijd klaar te maken 3.0 (1.1) 3.2 (1.1) .130 

Zorgen dat eten toonbaar is 3.6 (0.8) 3.8 (0.5) .012* 

Slimme ideeën 2.4 (1.1) 2.7 (1.1) .095 

Ervaring in maaltijdbediening 3.3 (1.0) 3.5 (0.9) .024* 

Gevarieerd eten 3.4 (1.1) 3.6 (0.9) .941 

Smakelijk eten 3.1 (1.1) 3.3 (1.0) .110 

Tevreden over eten 3.3 (1.0) 3.6 (0.8) .096 

Te weinig eten 3.6 (0.9) 3.8 (0.6) .081 

Moeite voor grote groepen 2.8 (1.2) 3.5 (1.0) .141 

Moeite om tijdig klaar te hebben 2.9 (1.2) 3.7 (0.7) .004* 

Eten te laat 3.7 (0.8) 3.8 (0.6) .177 

Slecht bereid of opgediend 3.2 (1.1) 3.8 (0.6) .096 

Juiste temperatuur 3.4 (1.0) 3.7 (0.7) .047* 

Vers bereid en tijdig opgediend 3.4 (1.0) 3.9 (0.4) .005* 

Vers fruit en groenten 2.4 91.1) 3.1 (1.2) .000* 

Gezond eten 3.4 (1.0) 3.7 (0.8) .013* 

Juiste hoeveelheid 3.6 (0.8) 3.8 (0.7) .227 

In de gaten wat ik eet 2.7 (1.2) 3.1 (1.1) .145 

Eten dat iedereen lekker vindt 3.3 (1.0) 3.7 (0.6) .027* 

Bekommerd om eten 3.1 (1.1) 3.5 (1.0) .031* 

Begaan met gezondheid 2.9 (1.1) 3.6 (0.8) .002* 

Vriendelijk en beleefd 3.8 (0.5) 3.9 (0.3) 1.000 

Afhaalmaaltijden 2.7 (1.3) 2.1 (1.3) .016* 

Hulp bij snijden 2.1 (1.3) 3.6 (1.0) .000* 

Tevreden over bediening   3.5 (0.9) 3.7 (0.6) .376 

* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
† Alle participanten 
‡ Enkel participanten die aan beide metingen deelnamen  

 

 

     
Tabel 9e: Vergelijking resultaten maaltijdtevredenheid pre - en postmeting Catharinahof (FoodEx -LTC) 

Stellingen FoodEx-LTC   Premeting Postmeting p-waarde 

 
gem. (SD) gem. (SD) 

    n=39† n=33† n=28‡ 

Eetlust verloren. 3.2 (1.2) 3.6 (0.8) .288 

Gedwongen om met anderen te eten. 3.9 (0.5) 4.0 (0.2) .655 

Eten waar ik een hekel aan heb. 3.6 (1.0) 3.7 (0.7) .719 
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Te vroeg naar de eetruimte gebracht. 4.0 (0.2) 3.9 (0.4) 1.000 

Wachten om terug naar mijn kamer te gaan. 3.8 (0.7) 3.9 (0.5) .180 

Eten voor mij waar ik niet bij kan. 3.9 (0.6) 4.0 (0.0) .317 

Eten dat ik niet lust. 3.1 (1.0) 3.6 (0.7) .084 

Eten dat er niet goed uitziet of niet lekker ruikt. 3.7 (0.8) 3.8 (0.5) 1.000 

Eten dat verkeerd was bereid. 3.6 (0.9) 3.7 (0.7) .395 

Eten dat altijd op dezelfde wijze was bereid. 3.4 (1.1) 3.8 (0.6) .301 

Te vaak hetzelfde eten. 3.7 (0.8) 3.8 (0.6) .860 

Eten niet krijgen waar ik om vraag 3.8 (0.7) 3.8 (0.7) .590 

Machteloos om eten te veranderen 3.8 (0.7) 3.7 (0.7) .524 

Klagen over het eten 3.3 (1.1) 3.3 (1.1) .456 

Eten geweigerd 3.0 (1.2) 3.1 (1.3) .557 

Eten omdat ik honger heb 2.7 (1.2) 2.9 (1.2) .306 

Belang van kiezen wat 1.6 (1.1) 1.5 (0.8) .807 

Belang van kiezen wanneer 3.0 (1.2) 2.6 (1.4) .342 

Eten van buiten laten komen 3.8 (0.8) 3.8 (0.6) .680 

Weten hoe maaltijd klaar te maken 3.7 (0.7) 3.8 (0.5) 1.000 

Zorgen dat eten toonbaar is 3.8 (0.6) 3.8 (0.6) .705 

Slimme ideeën 3.6 (0.9) 3.7 (0.5) .366 

Ervaring in maaltijdbediening 3.8 (0.7) 3.8 (0.5) .783 

Gevarieerd eten 3.7 (0.7) 3.8 (0.5) .791 

Smakelijk eten 3.6 (0.8) 3.6 (0.7) .666 

Tevreden over eten 3.7 (0.7) 3.8 (0.6) .739 

Te weinig eten 3.8 (0.8) 3.9 (0.6) .276 

Moeite voor grote groepen 3.9 (0.4) 3.8 (0.7) 1.000 

Moeite om tijdig klaar te hebben 3.7 (0.7) 3.6 (0.8) .180 

Eten te laat 3.9 (0.5) 3.6 (0.8) .102 

Slecht bereid of opgediend 3.9 (0.4) 4.0 (0.2) .317 

Juiste temperatuur 3.4 (1.0) 3.4 (0.8) .083 

Vers bereid en tijdig opgediend 3.7 (0.7) 3.7 (0.7) .557 

Vers fruit en groenten 3.3 (1.1) 3.7 (0.7) .017* 

Gezond eten 3.7 (0.7) 3.8 (0.4) .480 

Juiste hoeveelheid 4.0 (0.2) 4.0 (0.2) .317 

In de gaten wat ik eet 2.7 (1.1.) 3.4 (1.0) .004* 

Eten dat iedereen lekker vindt 3.9 (0.6) 4.0 (0.2) 1.000 

Bekommerd om eten 3.6 (0.9) 3.8 (0.6) .334 

Begaan met gezondheid 3.7 (0.8) 3.8 (0.6) .480 

Vriendelijk en beleefd 3.9 (0.7) 3.8 (0.2) .655 

Afhaalmaaltijden 3.6 (1.0) 3.4 (0.9) .680 

Hulp bij snijden 3.7 (0.8) 3.9 (0.5) .180 

Tevreden over bediening   4.0 (0.2) 3.9 (0.4) .102 

* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
† Alle participanten 
‡ Enkel participanten die aan beide metingen deelnamen  
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4.1.5.2 Cliëntentevredenheid met eten per domein 

  

In de tabel 10a-b-c-d-e-f-g-h-i-j zijn voor de FoodEx-LTC de scores per domein opgenomen voor de totale 

steekproef, WZC De Wyngaert en Catharinahof. Er is telkens een tabel voorzien met de gemiddelde waarden 

van alle participanten en een tabel met de gemiddelde waarden van cliënten die aan twee opeenvolgende 

metingen participeerden (vb. pretest en posttest). De maximumscore is 100. 

 

Voor de totale steekproef is er een significant toename van tevredenheid voor de domeinen genieten, smaak en 

bediening- positief. In WZC De Wyngaert beleefden cliënten op de subschalen ‘Genieten’, ‘Keuzen’ en ‘Smaak’ 

een significante verbetering. De bevindingen van de cliënten van Catharinahof bleven gelijk.  

 

Het aantal resultaten per domein wijkt meestal af van het aantal participanten aan de meting. Een domeinscore 

kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein beantwoordden. 

 

 

Tabel 10a. vergelijking maaltijdtevredenheid pre - postmeting alle cliënten (FoodEx -LTC) 

 Subschaal 
n† Premeting  

(n=110) 
n† Postmeting  

(n=101) 
 gem. (SD)  gem. (SD) 

Domein 1: genieten (0-100) 103 89 (11) 96 93 (7) 

Domein 2: keuzen (0-100) 108 84 (14) 99 91 (12) 

Domein 3: smaak (0-100) 92 88 (16) 91 93 (9) 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 90 95 (11) 97 96 (8) 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 71 88 (11) 32 93 (8) 

 † Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het 
domein beantwoordden. 
 

 

 

Tabel 10b. vergelijking maaltijdtevredenheid cliënten die aan zowel premeting als pos tmeting deelnamen  (FoodEx -
LTC) 

 Subschaal 
n† Premeting  

(n=83) 
n† Postmet ing  

(n=83) 
p-waarde 

 gem. (SD)  gem. (SD)  

Domein 1: genieten (0-100) 77 90 (9) 80 93 (6) .019* 

Domein 2: keuzen (0-100) 81 86 (15) 81 91 (12) .063 

Domein 3: smaak (0-100) 66 89 (15) 76 93 (10) .036* 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 67 96 (8) 81 97 (5) .293 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 51 89 (9) 29 93 (7) .039* 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein beantwoordden. 
* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
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Tabel 10c. vergelijking maaltijdtevredenheid pre - en postmeting WZC De Wyngaert (alle 
participanten) (FoodEx-LTC) 

 Subschaal n† 
Premeting  
(n=71) n† 

Postmeting  
(n=68) 

 gem (SD)  gem (SD) 

Domein 1: genieten (0-100) 65 88 (12) 63 92 (6) 

Domein 2: keuzen (0-100) 69 87 (14) 66 95 (7) 

Domein 3: smaak (0-100) 53 84 (17) 58 92 (8) 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 52 94 (13) 64 98 (4) 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 42 88 (11) 8 89 (8) 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij 
het domein beantwoordden. 
 

 

 

Tabel  10d. vergelijking m aaltijdtevredenheid pre- en postmeting  WZC De Wyngaert  (participanten bij zowel 
pretest als posttest) (FoodEx-LTC) 

 Subschaal n† 
Premeting  
(n=55) n† 

Postmeting  
(n=55) 

p-waarde 

 gem (SD)  gem (SD)  

Domein 1: genieten (0-100) 50 89 (10) 52 92 (5) .027* 

Domein 2: keuzen (0-100) 53 88 (15) 53 95 (7) .000* 

Domein 3: smaak (0-100) 38 84 (17) 48 92 (8) .024* 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 40 95 (9) 53 98 (4) .096 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 32 87 (11) 8 89 (8) .414 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein 
beantwoordden. 

* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
 

 

 

Tabel  10e. vergelijking m aaltijdtevredenhei d baseline - en postmeting  WZC De Wyngaert 
(alle participanten) (FoodEx-LTC) 

  
Subschaal 

n† 
Baselinemeting  
(n=73) n† 

Postmeting  
(n=68) 

 gem. (SD)  gem. (SD) 

Domein 1: genieten (0-100) 68 80 (15) 63 92 (6) 

Domein 2: keuzen (0-100) 69 78 (21) 66 95 (7) 

Domein 3: smaak (0-100) 51 79 (21) 58 92 (8) 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 45 81 (20) 64 98 (4) 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 47 77 (18) 8 89 (8) 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het 
domein beantwoordden. 
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Tabel  10f. vergelijking m aaltijdtevredenheid baseline - en postmeting  WZC De Wyngaert (participanten  bij  zowel 
baselinemeting als postmeting) (FoodEx-LTC) 

  
Subschaal 

n† 
Baselinemeting  
(n=38) n† 

Postmeting  
(n=38) 

p-waarde 

 gem. (SD)  gem. (SD)  

Domein 1: genieten (0-100) 37 79 (14) 35 91 (6) .000* 

Domein 2: keuzen (0-100) 34 80 (21) 37 94 (8) .000* 

Domein 3: smaak (0-100) 28 84 (15) 34 91 (9) .000* 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 24 76 (22) 36 98 (4) .000* 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 25 74 (18) 6 88 (9) .180 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein beantwoordden. 
* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
 

 

 

Tabel  10g. vergelijking m aaltijdtev redenheid baseline - en premeting  WZC De Wyngaert (alle 
participanten) (FoodEx-LTC) 

 Subschaal n† 
Baselinemeting  
(n=73) n† 

Premeting  
(n=71) 

 gem. (SD)  gem. (SD) 

Domein 1: genieten (0-100) 68 80 (15) 65 88 (12) 

Domein 2: keuzen (0-100) 69 78 (21) 69 87 (14) 

Domein 3: smaak (0-100) 51 79 (21) 53 84 (17) 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 45 81 (20) 52 94 (13) 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 47 77 (18) 42 88 (11) 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein beantwoordden. 
 

 

 

Tabel  10h. vergelijking m aaltijdtevredenheid baseline - en premeting  WZC De Wyngaert (participanten aan 
zowel baseline en premeting) (FoodEx-LTC) 

 Subschaal n† 
Baselinemeting  
(n=44) n† 

Premeting  
(n=44) 

 p-waarde 

 gem. (SD)  gem. (SD)  

Domein 1: genieten (0-100) 44 79 (14) 39 87 (12) .001* 

Domein 2: keuzen (0-100) 40 82 (21) 43 86 (16) .063 

Domein 3: smaak (0-100) 32 78 (22) 38 81 (18) .040* 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 28 81 (18) 36 92 (14) .028* 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 28 76 (18) 26 86 (12) .001* 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein 
beantwoordden. 
* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
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Tabel 10 i. vergelijking maalti jdtevredenheid pre- en post meting Catharinahof  (alle 
participanten) (FoodEx-LTC)   

 Subschaal n† 
Premeting  
(n=39) n† 

Postmeting  
(n=33) 

 gem. (SD)  gem. (SD) 

Domein 1: genieten (0-100) 38 90 (10) 33 95 (7) 

Domein 2: keuzen (0-100) 39 83 (14) 33 83 (16) 

Domein 3: smaak (0-100) 39 92 (14) 33 94 (11) 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 38 96 (7) 33 94 (12) 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 29 89 (11) 24 94 (8) 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij 
het domein beantwoordden. 
 
 

 

Tabel 10j: vergelijking maaltijdtevredenheid pre - en postmeting Catharinahof (participanten aan zowel  
premeting als postmeting) (FoodEx-LTC)   

 Subschaal n† 
Premeting  
(n=28) n† 

Postmeting  
(n=28)  p-waarde 

 gem. (SD)  gem. (SD) 

Domein 1: genieten (0-100) 27 93 (7) 28 95 (8) .359 

Domein 2: keuzen (0-100) 28 84 (14) 28 84 (17) .961 

Domein 3: smaak (0-100) 28 95 (9) 28 95 (12) .694 

Domein 4: bediening (negatief) (0-100) 28 97 (7) 28 96 (7) .438 

Domein 5: bediening (positief) (0-100) 19 91 (6) 21 95 (6) .064 

† Een domeinscore kon enkel worden berekend voor participanten die elke vraag horende bij het domein 
beantwoordden. 
* p < 0.05 (Wilcoxon signed-ranks-test) 
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4.1.6 Inname van eten en tevredenheid met eten bij cliënten  

 

De cliënten werden tijdens de studie gevraagd om op een 4-puntenschaal (met gezichtjes) aan te geven hoe 

lekker ze het eten vonden (helemaal niet lekker, niet lekker, lekker, zéér lekker). Daarnaast werd door een 

medewerker geregistreerd hoeveel eten er werd opgegeten (niets, een kwart, de helft, drie kwart, alles, meer 

dan 1 portie). Deze metingen werden acht keer uitgevoerd in WZC De Wyngaert en vijf keer in Catharinahof. 

 

 

4.1.6.1 Inname van eten en tevredenheid met eten bij cliënten in WZC De Wyngaert 

 
De resultaten van de tussenmetingen worden weergegeven in figuren 2-4. Er werden 30 cliënten gevolgd. De n-

waarden zijn het aantal gevolgde maaltijden en bedragen voor 5 dagen per week maximum 150. In de loop van 

de studie wenste een cliënt niet verder deel te nemen en overleden drie cliënten. De meetresultaten van deze 

cliënten werden in de studie opgenomen tot het moment waarop de cliënten niet meer deelnamen. Niet alle 

cliënten namen elke dag van elke meetweek deel als gevolg van ziekte of afwezigheid. De analyses werden 

telkens uitgevoerd met alle resultaten die er waren. Hierdoor werd aangesloten bij de reële situatie. 

 

De inname kende een duidelijk positieve evolutie voor het hoofdgerecht. De innames van soep en dessert 

waren reeds hoog van bij de start. De innames van hoofdgerecht en dessert waren significant beter tijdens de 

laatste meetweek dan tijdens de eerste meetweek (p-waarden telkens 0.003). De inname van het hoofdgerecht 

was eveneens significant beter tijdens de laatste meetweek ten opzichte van weken 2, 3 en 6 (p<0.05). 

 

De tevredenheid was zowel voor soep, hoofdgerecht al dessert significant beter tijdens de laatste meetweek ten 

opzichte van de eerste meetweek (p-waarden respectievelijk: 0.005; 0.007; 0.002) en significant beter ten 

opzicht van de meeste andere meetweken (p<0.05). Tijdens die periode zorgde de keuken voor een hogere 

variatie op maat en op vraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkun de 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2a. inname van de soep bij cliënten in WZC D e Wyngaert 

  n Gemiddelde 

Week 1 110 3,77 

Week 2 121 3,76 

Week 3 76 3,77 

Week 4 82 3,80 

Week 5 103 3,72 

Week 6 128 3,81 

Week 7 136 3,63 

Week 8 132 3,84 

n Niets  Een beetje  De helft  Drie kwart  Alles > 1 portie 

Week 1 110 3,64% 0,00% 2,73% 3,64% 90,00% 0,00% 

Week 2 121 1,65% 0,83% 4,96% 1,65% 90,08% 0,83% 

Week 3 76 5,26% 1,32% 2,63% 7,89% 82,89% 0,00% 

Week 4 82 4,88% 2,44% 4,88% 2,44% 85,37% 0,00% 

Week 5 103 0,00% 0,97% 6,80% 5,83% 86,41% 0,00% 

Week 6 128 0,78% 0,78% 2,34% 10,94% 85,16% 0,00% 

Week 7 136 0,74% 0,00% 3,68% 27,94% 67,65% 0,00% 

Week 8 132 0,76% 0,76% 0,76% 10,61% 87,12% 0,00% 
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  n Gemiddelde 

Week 1 106 3,41 

Week 2 115 3,40 

Week 3 72 3,49 

Week 4 78 3,69 

Week 5 132 3,59 

Week 6 128 3,41 

Week 7 132 3,52 

Week 8 132 3,79 
 

Figuur 2b. Tevredenheid met de soep bij cliënten in  WZC De Wyngaert

  n Helemaal niet lekker Minder lekker Lekker Zeer lekker 

Week 1 106 1,89% 4,72% 44,34% 49,06% 

Week 2 115 0,00% 4,35% 51,30% 44,35% 

Week 3 72 0,00% 0,00% 51,39% 48,61% 

Week 4 78 0,00% 2,56% 25,64% 71,79% 

Week 5 132 2,27% 2,27% 29,55% 65,91% 

Week 6 128 0,00% 3,91% 50,78% 45,31% 

Week 7 132 0,76% 2,27% 34,85% 60,61% 

Week 8 132 0,00% 1,52% 18,18% 80,30% 
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n Niets Een beetje De helft Drie kwart Alles > 1 portie 

Week 1 111 0,00% 4,50% 17,12% 35,14% 43,24% 0,00% 

Week 2 121 0,00% 7,44% 14,05% 28,10% 49,59% 0,83% 

Week 3 76 1,32% 5,26% 21,05% 36,84% 35,53% 0,00% 

Week 4 81 0,00% 4,94% 14,81% 24,69% 55,56% 0,00% 

Week 5 115 0,87% 2,61% 12,17% 24,35% 60,00% 0,00% 

Week 6 129 0,00% 4,65% 13,18% 26,36% 55,81% 0,00% 

Week 7 135 0,00% 0,74% 8,15% 28,89% 62,22% 0,00% 

Week 8 133 0,00% 0,75% 3,76% 30,08% 65,41% 0,00% 
 

 

  n Gemiddelde 

Week 1 111 3,15 

Week 2 121 3,19 

Week 3 76 3,03 

Week 4 81 3,31 

Week 5 115 3,40 

Week 6 129 3,30 

Week 7 135 3,51 

Week 8 133 3,60 
 

Figuur 3a. Inname van het hoofdgerecht bij cliënten  in WZC De Wyngaert 
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  n Gemiddelde 

Week 1 110 3,25 

Week 2 115 3,32 

Week 3 75 3,13 

Week 4 82 3,24 

Week 5 137 3,20 

Week 6 128 3,16 

Week 7 138 3,28 

Week 8 131 3,60 
 

Figuur 3b. Tevredenheid met het hoofdgerecht bij cl iënten in WZC De Wyngaert

  n Helemaal niet lekker Minder lekker Lekker Zeer lekker 

Week 1 110 1,82% 15,45% 38,18% 44,55% 

Week 2 115 1,74% 10,43% 41,74% 46,09% 

Week 3 75 1,33% 17,33% 48,00% 33,33% 

Week 4 82 4,88% 12,20% 36,59% 46,34% 

Week 5 137 4,38% 11,68% 43,07% 40,88% 

Week 6 128 1,56% 10,94% 57,81% 29,69% 

Week 7 138 0,72% 9,42% 44,93% 43,48% 

Week 8 131 0,76% 5,34% 27,48% 66,41% 
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n Niets Een beetje De helft Drie kwart Alles > 1 portie 

Week 1 111 14,85% 2,97% 4,95% 2,97% 74,26% 0,00% 

Week 2 121 3,60% 1,80% 0,90% 5,41% 86,49% 2,70% 

Week 3 76 9,72% 0,00% 1,39% 0,00% 88,89% 0,00% 

Week 4 81 1,43% 1,43% 1,43% 5,71% 90,00% 0,00% 

Week 5 115 1,80% 0,90% 3,60% 4,50% 89,19% 0,00% 

Week 6 129 0,00% 0,00% 4,00% 1,60% 94,40% 0,00% 

Week 7 135 2,22% 0,74% 3,70% 12,59% 80,74% 0,00% 

Week 8 133 1,59% 0,00% 0,00% 7,94% 90,48% 0,00% 
 

 

  n Gemiddelde 

Week 1 111 3,17 

Week 2 121 3,76 

Week 3 76 3,68 

Week 4 81 3,76 

Week 5 115 3,80 

Week 6 129 3,89 

Week 7 135 3,67 

Week 8 133 3,85 
 

Figuur 4a. inname van het dessert bij cliënten in W ZC De Wyngaert 
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Figuur 4b. Tevredenheid met het dessert bij cliënte n in WZC De Wyngaert 

 

 

 

  n Helemaal niet lekker Minder lekker Lekker Zeer lekker 

Week 1 91 4,40% 4,40% 45,05% 46,15% 

Week 2 103 0,97% 1,94% 52,43% 44,66% 

Week 3 66 0,00% 4,55% 53,03% 42,42% 

Week 4 70 1,43% 1,43% 31,43% 65,71% 

Week 5 132 3,03% 3,03% 35,61% 58,33% 

Week 6 125 0,00% 2,40% 38,40% 59,20% 

Week 7 138 2,90% 0,72% 31,88% 63,04% 

Week 8 126 1,59% 1,59% 11,90% 84,92% 

  n Gemiddelde 

Week 1 91 3,33 

Week 2 103 3,41 

Week 3 66 3,38 

Week 4 70 3,61 

Week 5 132 3,49 

Week 6 125 3,57 

Week 7 138 3,52 

Week 8 126 3,80 
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4.1.6.2 Inname van eten en tevredenheid met eten bij cliënten in Catharinahof 

 

De resultaten van de tussenmetingen worden weergegeven in figuren 5-7. Er werden 40 cliënten gevolgd. De n-

waarden zijn het aantal gevolgde maaltijden en bedragen voor 5 dagen per week maximum 200. In de loop van 

de studie overleed een cliënt en wilden 11 cliënten niet verder deelnemen. De resultaten van de cliënten 

werden in de studie verwerkt tot het moment waarop ze niet verder deelnamen. Niet alle cliënten namen elke 

dag van elke meetweek deel als gevolg van ziekte, afwezigheid of het zinloos vinden van de bevraging (‘het 

eten was toch altijd goed’). Het aantal cliënten dat de bevraging zinloos vond, nam toe in de loop van de studie. 

De analyses werden telkens uitgevoerd met alle resultaten die er waren. 

 

Er traden geen grote veranderingen op wat betreft de tevredenheid voor soep, hoofdgerecht als dessert. De 

gemiddelde inname van het hoofdgerecht nam significant of in de laatste meetweek ten opzichte van de eerste 

meetweek (p=0.017), maar bleef boven de 3.5/4. 
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n Niets Een beetje De helft Drie kwart Alles > 1 portie 

Week 1 163 1,84% 0,61% 0,61% 0,61% 96,32% 0,00% 

Week 2 151 0,00% 0,00% 0,66% 1,99% 97,35% 0,00% 

Week 3 119 0,00% 0,00% 0,00% 5,04% 94,96% 0,00% 

Week 4 98 0,00% 0,00% 0,00% 6,12% 93,88% 0,00% 

Week 5 91 0,00% 0,00% 2,20% 5,49% 92,31% 0,00% 

 
 

  n Gemiddelde 

Week 1 163 3,92 

Week 2 151 3,96 

Week 3 119 3,96 

Week 4 98 3,94 

Week 5 91 3,84 

 
 
Figuur 5a. inname van de soep bij cliënten in Catha rinahof 
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Figuur 5b. tevredenheid met de soep bij cliënten in  Catharinahof 

  n Helemaal niet lekker Minder lekker Lekker Zeer lekker 

Week 1 163 0,61% 3,68% 70,55% 23,31% 

Week 2 151 1,32% 7,28% 75,50% 15,89% 

Week 3 119 0,00% 8,40% 68,07% 23,53% 

Week 4 98 0,00% 11,22% 69,39% 19,39% 

Week 5 91 8,79% 7,69% 65,93% 17,58% 

  n Gemiddelde 

Week 1 163 3,13 

Week 2 151 3,06 

Week 3 119 3,15 

Week 4 98 3,08 

Week 5 91 2,92 
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n Niets Een beetje De helft Drie kwart Alles > 1 portie 

Week 1 164 0,61% 0,61% 0,61% 10,98% 85,98% 1,22% 

Week 2 153 0,00% 0,65% 1,31% 18,95% 79,08% 0,00% 

Week 3 117 0,00% 0,00% 0,00% 18,80% 81,20% 0,00% 

Week 4 98 0,00% 0,00% 0,00% 27,55% 72,45% 0,00% 

Week 5 89 0,00% 0,00% 0,00% 26,97% 73,03% 0,00% 

 
 
 

  n Gemiddelde 

Week 1 164 3,87 

Week 2 153 3,74 

Week 3 117 3,83 

Week 4 98 3,68 

Week 5 89 3,71 

 
 
Figuur 6a. inname van het hoofdgerecht bij cliënten  in Catharinahof 
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Figuur 6b. tevredenheid met het hoofdgerecht bij cl iënten in Catharinahof 

  n Helemaal niet lekker Minder lekker Lekker Zeer lekker 

Week 1 164 1,83% 16,46% 63,41% 17,68% 

Week 2 153 4,58% 20,92% 69,93% 4,58% 

Week 3 117 0,85% 8,55% 70,09% 20,51% 

Week 4 98 1,02% 14,29% 66,33% 18,37% 

Week 5 88 2,27% 10,23% 67,05% 20,45% 

  n Gemiddelde 

Week 1 164 2,96 

Week 2 153 2,75 

Week 3 117 3,10 

Week 4 98 3,02 

Week 5 88 3,06 
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n Niets Een beetje De helft Drie kwart Alles > 1 portie 

Week 1 162 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Week 2 149 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 99,33% 0,00% 

Week 3 120 0,00% 0,00% 0,83% 2,50% 96,67% 0,00% 

Week 4 97 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 97,94% 0,00% 

Week 5 87 0,00% 0,00% 0,00% 2,30% 97,70% 0,00% 

 

 

  n Gemiddelde 

Week 1 162 4,00 

Week 2 149 3,99 

Week 3 120 3,96 

Week 4 97 3,98 

Week 5 87 3,98 

 

 

Figuur 7a. inname van het dessert bij cliënten in C atharinahof 
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Figuur 7b. tevredenheid met het dessert bij cliënte n in Catharinahof 

 

 

  n Helemaal niet lekker Minder lekker Lekker Zeer lekker 

Week 1 162 0,62% 1,23% 70,37% 27,78% 

Week 2 148 0,68% 9,46% 76,35% 13,51% 

Week 3 120 0,83% 2,50% 65,00% 31,67% 

Week 4 97 0,00% 6,19% 59,79% 34,02% 

Week 5 86 1,16% 3,49% 68,60% 26,74% 

  n Gemiddelde 

Week 1 162 3,25 

Week 2 148 3,03 

Week 3 120 3,28 

Week 4 97 3,28 

Week 5 86 3,21 
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4.1.6.3 Correlatie tussen inname van eten en tevredenheid met eten 

 

Er werd een significante correlatie vastgesteld tussen de inname en tevredenheid en dit voor de soep, het 

hoofdgerecht en het dessert (zie tabel 11). Voor het berekenen van de correlatie werden alle individuele 

resultaten van elke dag van elke meetweek gebruikt. 

 

Tabel 11. Correlatie tussen inname van eten en tevr edenheid met eten 

 
Spearman's rho p 

Soep 0,168 .000 

Hoofdgerecht 0,241 .000 

Dessert 0,149 .000 
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4.1.7 Karakteristieken van de medewerkers 

 

In tabellen 12 a-b-c wordt een overzicht gegeven van de karakteristieken van alle medewerkers die aan 

minstens één van de drie metingen participeerden. In totaal participeerden 79 medewerkers aan het onderzoek. 

Hiervan waren er 62 (79%) tewerkgesteld in WZC De Wyngaert en 17 (22%) in Catharinahof. De steekproef 

bestond uit 21 (28%) keukenmedewerkers en 50 (67%) zorgmedewerkers. De gemiddelde leeftijd was 37 jaar 

(SD=12). De medewerkers van Catharinahof waren significant ouder dan de medewerkers van WZC De 

Wyngaert (p<0.05) en hadden significant meer werkervaring in de zorg (p<0.001). 

 

Tabel 12a. karakteristieken alle medewerkers 

  
Totaal 
(baseline/Pre/Post) 

Premeting  
  

Postmeting  
  

Premeting  én 
postmeting 

 

Aantal 
(%) 

Gem. 
(SD) 

Aantal  
(%) 

Gem. 
(SD) 

Aantal  
(%) 

Gem. 
(SD) 

Aantal 
(%) 

Gem. 
(SD) 

WZC 
 De Wyngaert 62 (79) 24 (67) 30 (79) 10 (77) 

Catharinahof 17 (22) 12 (33) 8 (21) 3 (23) 

Geslacht 
 Man 15 (19) 6 (17) 5 (13) 1 (8) 

Vrouw 64 (81) 30 (83) 33 (87) 12 (92) 

Leeftijd 
 

38 (12)* 34 (12)** 37 (12) 38 (10) 

Functie 
 Keukenmedewerker 21 (28) 14 (39) 13 (38) 8 (62) 

Zorgmedewerker 50 (67) 20 (56) 19 (56) 3 (23) 

Andere 4 (5) 2 (6) 2 (6) 2 (15) 

% werkzaam ** 

<50% 13 (18) 8 (24) 6 (18) 3 (25) 

50-75% 21 (29) 9 (27) 8 (24) 2 (17) 

>75% 39 (53) 16 (49) 20 (59) 7 (58) 

Werkervaring in de zorg *** *** 

<5 jaar 37 (47) 16 (44) 18 (47) 6 (46) 

5-10 jaar 21 (27) 8 (22) 10 (26) 2 (15) 

11-20 jaar 6 (8) 4 (11) 3 (8) 3 (23) 

>20 jaar 15 (19) 8 (22) 7 (18) 2 (15) 

Werkervaring in ouderenzorg *** *** 

<5 jaar 39 (49) 16 (44) 19 (50) 6 (46) 

5-10 jaar 20 (25) 8 (22) 9 (24) 2 (15) 

11-20 jaar 6 (8) 4 (11) 3 (8) 3 (23) 

>20 jaar 14 (18)   8 (22)   7 (18)   2 (15)   

Vergelijking WZC: *p<0.05; **p=0.001; ***p<0.001 
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Tabel 12b . karakteristieken medewerkers  WZC De Wyngaert  

  
Totaal Baselinemeting Premeting Postmeting 

 

Aantal 
(%) Gem (SD) Aantal 

(%) Gem (SD) Aantal 
(%) 

Gem 
(SD) 

Aantal 
(%) 

Gem 
(SD) 

WZC 
 De Wyngaert 62 (100) 41 (100) 24 (100) 30 (100) 

Geslacht 
 Man 14 (3) 12 (29) 6 (25) 4 (13) 

Vrouw 48 (77) 29 (71) 18 (75) 26 (87) 

Leeftijd 
 

36 (11) 37 (10) 35 (10) 35 (11) 

Functie 
 Keukenmedewerker 14 (23) 10 (24) 10 (42) 7 (25) 

Zorgmedewerker 42 (70) 28 (68) 12 (50) 19 (68) 

Andere 4 (7) 3 (7) 2 (8) 2 (7) 

Tewerkstelling 
 <50% 9 (16) 7 (17) 4 (18) 5 (19) 

50-75% 14 (24) 10 (24) 5 (23) 4 (15) 
>75% 35 (60) 24 (59) 13 (59) 18 (67) 

Werkervaring in de zorg 
 

<5 jaar 34 (52) 23 (56) 15 (63) 16 (53) 

5-10 jaar 18 (29) 11 (27) 6 (25) 9 (30) 

11-20 jaar 4 (7) 3 (7) 2 (8) 2 (7) 

>20 jaar 6 (10) 4 (10) 1 (4) 3 (10) 

Werkervaring in de 
ouderenzorg 

 <5 jaar 36 (58) 25 (61) 15 (63) 17 (57) 

5-10 jaar 17 (27) 10 (24) 6 (25) 8 (27) 

11-20 jaar 4 (7) 3 (7) 2 (8) 2 (7) 

>20 jaar 5 (8)   3 (7)   1 (4)   3 (10)   
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Tabel 12c. karakteristieken medewerkers Catharinaho f 

  Totaal Premeting Postmeting 

 
Aantal (%) Gem (SD) Aantal (%) Gem (SD) Aantal (%) Gem (SD) 

WZC 
 Catharinahof 17 (100) 12 (100) 8 (100) 

Geslacht 
 Man 1 (6) 0 (0) 1 (13) 

Vrouw 16 (94) 12 (100) 7 (87) 

Leeftijd 
 

47 (12) 48 (107) 45 (15) 

Functie 
 Keukenmedewerker 7 (47) 4 (33) 6 (100) 

Zorgmedewerker 8 (53) 8 (67) 0 (0) 

Andere 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tewerkstelling 
 <50% 4 (27) 4 (36) 1 (14) 

50-75% 7 (47) 4 (36) 4 (57) 

>75% 4 (27) 3 (27) 2 (29) 

Werkervaring in de zorg 
 <5 jaar 3 (18) 1 (8) 2 (25) 

5-10 jaar 3 (18) 2 (17) 1 (13) 

11-20 jaar 2 (12) 2 (17) 1 (13) 

>20 jaar 9 (53) 7 (58) 4 (50) 

Werkervaring in de 
ouderenzorg 

 <5 jaar 3 (18) 1 (8) 2 (25) 

5-10 jaar 3 (18) 2 (17) 1 (13) 

11-20 jaar 2 (12) 2 (17) 1 (13) 

>20 jaar 9 (53)   7 (58)   4 (50)   
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4.1.8 Attitude medewerkers ten aanzien van ondervoeding 

 

De attitude van de medewerkers ten aanzien van ondervoeding werd gemeten met de SANN. Deze vragenlijst 

werd drie keer (basismeting, premeting en postmeting) ingevuld door de medewerkers van WZC De Wyngaert 

en twee keer (premeting en postmeting) door de medewerkers van Catharinahof.  

 

 

4.1.8.1 Attitude medewerkers per domein 

 

De resultaten van de metingen van de attitude van de medewerkers per domein worden weergegeven in 

tabellen 13 a-b-c-d-e.  Hoe hoger het resultaat, hoe positiever de attitude. Er werd enkel een significant verschil 

aangetoond tussen de pre - en postmeting voor de totaalscore van de SANN voor de medewerkers van 

Catharinahof. Deze score nam significant af (p=0.021). Het aantal participerende medewerkers was in elk 

woonzorgcentrum beperkt.  

 

Tabel 13a. attitude alle medewerkers (SANN)   

  Premeting † Postmeting † p‡ 

  n 
Gem.  
(SD) n 

Gem.  
(SD) 

 Domein 1: eigen vermogen (0-100) 33 62 (11) 32 60 (11) .496 

Domein 2: individualisatie van de zorg (0-100) 33 56 (13) 35 52 (15) .248 

Domein 3: belang van voeding als aspect van totale zorg (0-100) 34 78 (8) 36 75 (11) .438 

Domein 4: beoordeling van de voedingstoestand (0-100) 36 72 (18) 36 71 (19) .991 

Domein 5: zekerheid van de voedingsinname (0-100) 36 80 (9) 37 81 (10) .410 

Totaalscore (0-100) 31 69 (6) 27 67 (7) .181 
† Data van alle participanten aan de betreffende meting 
‡  Mann-Whitney U-test 

 

 

Tabel 13b. attitude medewerkers die aan zowel de pr emeting als de postmeting deelnamen (SANN) (n=14)   

  Premeting † Postmeting † p‡ 

  n 
Gem.  
(SD) n 

Gem.  
(SD) 

 Domein 1: eigen vermogen (0-100) 11 60 (13) 12 60 (12) .623 

Domein 2: individualisatie van de zorg (0-100) 11 58 (15) 12 53 (19) .117 

Domein 3: belang van voeding als aspect van totale zorg (0-100) 12 78 (8) 13 77 (8) .603 

Domein 4: beoordeling van de voedingstoestand (0-100) 14 71 (19) 14 73 (19) .355 

Domein 5: zekerheid van de voedingsinname (0-100) 14 82 (11) 14 84 (10) .763 

Totaalscore (0-100) 9 69 (7) 11 68 (6) .944 
† Data van participanten aan zowel de premeting als de postmeting. Niet alle participanten vulden alle vragen van 
elke domein in waardoor soms geen domeinscore kon worden berekend. 
‡  Wilcoxon signed-ranks-test 
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Tabel 13c. attitude medewerkers WZC De Wyngaert (SAN N) 

  Baselinemeting † Premeting † Postmeting † 

  n Gem. (SD) n Gem. (SD) n Gem. (SD) 

Domein 1: eigen vermogen (0-100) 39 62 (11) 23 63 (13) 24 63 (11) 

Domein 2: individualisatie van de zorg (0-100) 39 48 (11) 22 54 (14) 27 51 (16) 

Domein 3: belang van voeding als aspect totale zorg (0-100) 40 80 (11) 23 79 (9) 28 76 (32) 

Domein 4: beoordeling van de voedingstoestand (0-100) 40 81 (14) 24 77 (17) 28 77 (16) 

Domein 5: zekerheid van de voedingsinname (0-100) 40 77 (11) 24 83 (9) 29 82 (11) 

Totaalscore (0-100) 38 68 (5) 21 69 (6) 19 69 (7) 
† Data van alle participanten aan de betreffende meting.  

 

 

Tabel 13d. p-waarden bij de attitude medewerkers WZ C De Wyngaert (SANN) 

 P-waarden ‡ 

  
  Baseline/Pre Pre/Post Baseline/Post 
Domein 1: eigen vermogen .809 .856 .909 
Domein 2: individualisatie van de zorg .099 .628 .296 
Domein 3: belang van voeding als aspect totale zorg .301 .985 .295 
Domein 4: beoordeling van de voedingstoestand .376 .926 .320 
Domein 5: zekerheid van de voedingsinname .056 .775 .147 
Totaalscore .611 .851 .513 

‡ Mann-Whitney U-test 
 

 

 

 

Tabel 13e. attitude medewerkers Catharinahof (SANN)    

  Premeting* Postmeting* p † 

 
n 

Gem 
(SD) n Gem (SD) 

 Domein 1: eigen vermogen 10 60 (5) 8 54 (10) .083 

Domein 2: individualisatie van de zorg 11 62 (8) 8 56 (9) .129 

Domein 3: belang van voeding als aspect van de totale zorg 11 78 (7) 8 72 (6) .062 

Domein 4: beoordeling van de voedingstoestand 12 61 (14) 8 50 (9) .098 

Domein 5: zekerheid van de voedingsinname 12 74 (7) 8 80 (7) .082 

Totaalscore 10 67 (4) 8 62 (4) .021 

* Data van alle participanten aan de betreffende meting 
† Mann-Whitney U-test 
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4.1.8.2 Globale attitude medewerkers 

 

De resultaten van de metingen van de globale attitude van de medewerkers  worden weergegeven in tabellen 

14 a-b-c-d. Bijna alle medewerkers hadden een gematigde attitude bij elke meetmoment.  

 

Tabel 14a. overzicht attitude medewerkers WZC De Wy ngaert en Catharinahof (SANN) 

  Premeting † Postmeting † 

n (%) n (%) 

Negatieve attitude 0 (0,0) 0 (0,0) 

Gematigde attitude 26 (83,9) 25 (92,6) 

Positieve attitude 5 (16,1) 2 (7,4) 
† Data van alle participanten aan de betreffende meting 
 

Tabel 14b: Overzicht attitude medewerkers die aan z owel de pretest als de posttest deelnamen 
(SANN) 

  Premeting † Postmeting † 

n (%) n (%) 

Negatieve attitude 0 (0,0) 0 (0,0) 

Gematigde attitude 7 (77,8) 11 (100) 

Positieve attitude 2 (22,2) 0 (0,0) 
† Data van participanten die zowel aan de premeting als aan de postmeting deelnamen. Niet alle 
participanten vulden alle vragen in, waardoor voor niet iedereen een totaalscore kon worden berekend. 
 

Tabel 14c. overzicht attitude medewerkers WZC De Wy ngaert (SANN) 

  Baselinemeting † Premeting † Postmeting † 

n (%) n (%) n (%) 

Negatieve attitude 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Gematigde attitude 36 (94,7) 16 (76,2) 17 (89,5) 

Positieve attitude 2 (5,3) 5 (23,8) 2 (10,5) 

† Data van alle participanten aan de betreffende meting 
 

Tabel 14d. overzicht attitude medewerkers Catharina hof (SANN) 

  Premeting † Postmeting † 

n (%) n (%) 

Negatieve attitude 0 (0,0) 0 (0,0) 

Gematigde attitude 10 (100,0) 8 (100,0) 

Positieve attitude 0 (0,0) 0 (0,0) 
† Data van alle participanten aan de betreffende meting 
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4.1.8.3 Subanalyses op de resultaten van de attitudes van de medewerkers 

 

De subanalyses op de resultaten van de attitude van de medewerkers  worden weergegeven in tabellen 15 a-b-

c. Er werd een significant verschil (premeting 0.01, postmeting 0.001) vastgesteld voor het domein ‘Beoordeling 

van de voedingstoestand’  tussen de medewerkers van Catharinahof en WZC De Wyngaert. Medewerkers van 

WZC De Wyngaert voelden zich beter in staat de voedingstoestand te beoordelen. Wat betreft het domein 

“Belang van voeding als aspect van de totale zorg” scoorden zorgmedewerkers significant beter dan 

keukenmedewerkers (p=0.049).  

 
 
Tabel 15a. subanalyse resultaten SANN per woonzorgce ntrum (premeting) 

Domein 4 (premeting): beoordeling van de voedingsto estand 

Woonzorgcentrum  n Gem (SD) p-waarde † 

WZC De Wyngaert 24 77 (17) 
.01 

  Catharinahof 12 61 (14) 
† Mann-Whitney U-test 
 

 
 
 
Tabel 15b. subanalyse resultaten SANN per woonzorgce ntrum (postmeting) 

Domein 4 (postmeting): beoordeling van de voedingst oestand 

Woonzorgcentrum n Gem (SD) p-waarde † 

WZC De Wyngaert 28 77 (16) 
<0.001 

  Catharinahof 8 50 (9) 
† Mann-Whitney U-test 

 
 
 

Tabel 15c. subanalyse resultaten SANN voor keukenmed ewerker versus 
zorgmedewerker (premeting) 

Domein 3 (premeting) : belang van voeding als aspec t van de totale zorg 

Functie n Gem (SD) p-waarde † 

Keukenmedewerker 12 58 (11) 
0.049 

  Zorgmedewerker 19 64 (11) 

† Mann-Whitney U-test 
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4.1.9 Veranderingsbereidheid medewerkers 

De veranderingsbereidheid van medewerkers werd gemeten met de DINAMO-vragenlijst en met de Appraisal of 

Recurrent Changes in the Work Environment Survey. Beide vragenlijsten werd drie keer (basismeting, 

premeting en postmeting) ingevuld door de medewerkers van WZC De Wyngaert en twee keer (premeting en 

postmeting) door de medewerkers van Catharinahof. 

 
 
4.1.9.1 Resultaten DINAMO-vragenlijst 

Er werden geen significante verschillen aangetoond tussen baseline-,  pre- en postmeting voor alle 

participanten van beide woonzorgcentra (zie tabellen 16a-b-c-d-e). De veranderingsbereidheid bleef gedurende 

het onderzoek op alle onderdelen gelijk. Een positieve veranderingsbereidheid begint bij een score van 3.5 

punten. Op domein 4, informatie en onzekerheid wordt steeds minder gescoord dan 3.5 punten, behalve voor 

Catharinahof op de postmeting. 

Een beperkt aantal medewerkers (n=14) nam deel aan zowel de premeting als de postmeting. Binnen deze 

subgroep werden de gevolgen van de verandering voor het werk significant minder positief ingeschat, maar 

eindscore bleef boven 3.5/5. 

Tabel 16a. veranderingsbereidheid alle medewerkers (DINAMO) 

  Premeting* Postmeting* p †  

  n Gem (SD) n Gem (SD) 

Domein 1: gevolgen voor het werk (1-5) 35 3.6 (0.4) 30 3.7 (0.4) .409 

Domein 2: veranderingsbereidheid (1-5) 33 3.8 (0.6) 35 3.7 (0.5) .716 

Domein 3: kennis en ervaring (1-5) 30 3.7 (0.5) 29 3.8 (0.6) .861 

Domein 4: informatie en onzekerheid (1-5) 31 3.0 (0.5) 29 3.3 (0.6) .246 

* Data van alle participanten 
† Mann-Whitney U-test 
 

 

Tabel 16b. veranderingsbereidheid medewerkers die zowel aan de premeting als aan de postmeting 
deelnamen(DINAMO) (n=14) 

  Premeting* Postmeting* p †  

  n Gem (SD) n Gem (SD) 

Domein 1: gevolgen voor het werk (1-5) 14 4.0 (0.4) 11 3.6 (0.4) .031 

Domein 2: veranderingsbereidheid (1-5) 13 4.0 (0.5) 13 3.9 (0.3) .886 

Domein 3: kennis en ervaring (1-5) 12 3.9 (0.5) 10 3.9 (0.6) .720 

Domein 4: informatie en onzekerheid (1-5) 12 3.1 (0.5) 11 3.1 (0.6) .916 

* Data van participanten aan zowel de premeting als de postmeting. Niet alle participanten vulden alle vragen van elke 
domein in waardoor soms geen domeinscore kon worden berekend. 

† Wilcoxon signed-ranks-test 
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Tabel 16c. veranderingsbereidheid medewerkers WZC D e Wyngaert (DINAMO) 

  Baselinemeting* Premeting* Postmeting* 

  n Gem (SD) n Gem (SD) n Gem (SD) 

Domein 1: gevolgen voor het werk (1-5) 39 3.5 (0,5) 24 3.5 (0.5) 23 3.6 (0.4) 

Domein 2: veranderingsbereidheid (1-5) 40 3.9 (0.6) 22 3.9 (0.6) 27 3.7 (0.5) 

Domein 3: kennis en ervaring (1-5) 38 3.7 (0.5) 20 3.8 (0.4) 23 3.7 (0.6) 

Domein 4: informatie en onzekerheid (1-5) 40 2.9 (0.5) 20 3.0 (0.5) 23 3.1 (0.5) 

* Data van alle participanten 
 

Tabel 16d. p-waarden bij de resultaten veranderings bereidheid medewerkers WZC De Wyngaert 

P-waarden † 

Baseline/Pre Pre/Post Baseline/Post 

Domein 1: gevolgen voor het werk 0.717 0.805 0.319 

Domein 2: veranderingsbereidheid 0.758 0.190 0.252 

Domein 3: kennis en ervaring 0.307 0.371 0.940 

Domein 4: informatie en onzekerheid 0.523 0.411 0.060 
† Mann-Whitney U-test 

 

 

Tabel 16e. veranderingsbereidheid medewerkers Catha rinahof (DINAMO ) 

  Premeting Postmeting p † 

n Gem (SD) n Gem (SD) 

Domein 1: gevolgen voor het werk (1-5) 11 3.6 (0.3) 7 3.8 (0.1) .596 

Domein 2: veranderingsbereidheid (1-5) 11 3.5 (0.6) 8 3.8 (0.4) .206 

Domein 3: kennis en ervaring (1-5) 10 3.7 (0.7) 6 4.3 (0.3) .220 

Domein 4: informatie en onzekerheid (1-5) 10 3.0 (0.7) 6 3.6 (0.9) .216 

† Mann-Whitney U-test 
 
 
 
 

4.1.9.2 Resultaten Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment Survey 

 
Er werden geen verschillen gevonden tussen de pre- en postmetingen wat betreft het zien van de verandering 

als een uitdaging en een bedreiging (zie tabellen 17a-b-c-d-e). De verandering wordt meer gezien als een 

uitdaging dan als een bedreiging. 
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Tabel 17a. veranderingsbereidheid alle medewerkers (Appraisal of Recurrent Changes in The Work 
Environment Survey) 

  Premeting* Postmeting* p † 

n Gem (SD) n Gem (SD) 

Uitdaging (0-100) 35 70 (17) 36 73 (14) .674 

Bedreiging (0-100) 34 48 (15) 33 48 (16) .741 

* Data van alle participanten aan de betreffende meting 
†Mann-Whitney U-test 
 

 

Tabel 17b. veranderingsbereidheid medewerkers die a an zowel de premeting als de postmeting 
deelnamen (Appraisal of Recurrent Changes in The Wo rk Environment Survey) (n=14) 

  Premeting* Postmeting* p † 

n Gem (SD) n Gem (SD) 

Uitdaging (0-100) 14 75 (16) 13 73 (13) .235 

Bedreiging (0-100) 13 43 (17) 10 43 (15) .705 

* Data van participanten aan zowel de premeting als de postmeting. Niet alle participanten vulden 
alle vragen van elke domein in waardoor soms geen domeinscore kon worden berekend. 
† Wilcoxon signed-ranks-test 
 

 

 

Tabel 17c. veranderingsbereidheid medewerkers WZC D e Wyngaert (Appraisal of Recurrent Changes in 
The Work Environment Survey) 

  Baselinemeting* Premeting* Postmeting* 

n Gem (SD) n Gem (SD) n Gem (SD) 

Uitdaging (0-100) 41 70 (18) 24 73 (16) 28 71 (15) 

Bedreiging (0-100) 41 46 (18) 23 46 (18) 27 47 (17) 

* Data van alle participanten aan de betreffende meting 
 

 

 

Tabel 17d. p-waarden horende bij veranderingsbereidheid medewerk ers WZC De Wyngaert (Appraisal of 
Recurrent Changes in The Work Environment Survey) 

P-waarden † 

Baseline/Pre Pre/Post Baseline/Post 

Uitdaging 0.562 0.463 .958 

Bedreiging 0.816 0.984 .637 
†Mann-Whitney U-test 
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Tabel 17e. veranderingsbereidheid medewerkers Catha rinahof (Appraisal of Recurrent Changes in The 
Work Environment Survey) 

  Premeting* Postmeting* p † 

n Gem (SD) n Gem (SD) 

Uitdaging (0-100) 11 62 (18) 8 77 (5) .062 

Bedreiging (0-100) 11 52 (9) 6 52 (10) .808 

* Data van alle participanten aan de betreffende meting 
† Mann-Whitney U-test 
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4.2 Resultaten ontwikkeling van  instrumenten voor meten van tevredenheid met eten 

en uitvoeren van een smaakanamnese 

4.2.1 Instrument voor meten van tevredenheid met eten 

 

Het instrument voor meten van maaltijdtevredenheid (zie bijlage 5) werd op papier vastgelegd en gevalideerd 

door experten.  

 

Het instrument bestaat uit 20 stellingen verdeeld over 3 domeinen : beleving kwaliteit van het eten (10),  

bediening van het eten en sfeer (6) en keuzemogelijkheden (4). De stellingen dienen te worden beoordeeld met 

‘ja’ of ‘niet helemaal’. Bij het antwoord ‘niet helemaal’ wordt doorgevraagd tot een concrete verbetersuggestie 

wordt bekomen. Op het einde worden drie algemene vragen gesteld: een vraag naar tevredenheid met de 

smaak (te scoren op 10), een vraag naar algemene tevredenheid (te scoren op 10) en een vraag naar 

suggesties voor verbeteracties. 

 

De vragen uit het instrument hebben betrekking op het ontbijt, de lunch (of broodmaaltijd), de hoofdmaaltijd 

(soep, hoofdgerecht, dessert) en de tussendoortjes. 

 

Het instrument werd in tabelvorm, met verschillende niveaus, opgemaakt waardoor het geschikt is om in een 

app te worden ingebouwd  (zie bijlage 5). Een handleiding (zie bijlage 6) en een PowerPoint-presentatie (zie 

bijlage 7) werden opgesteld om de medewerkers die de vragenlijst afnemen vlot en correct op te leiden. Dit is 

van belang voor een betrouwbaar resultaat.  

 

In vervolgonderzoek dienen volgende fases nog te worden uitgevoerd  : 

 

- toepassen van de vragenlijst (al dan niet in een app) bij een beperkte groep van cliënten om de 

haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te testen, de tijd nodig om het instrument te doorlopen te testen 

en de helderheid van de items na te gaan (n=5);  

- toepassen van de vragenlijst bij alle cliënten in het woonzorgcentrum op twee tijdstippen (met interval 

van 1 uur); 

- verzamelen van feedback op de haalbaarheid van het invullen van het instrument (o.a. tijd die nodig is 

om het instrument in te vullen, ondersteuning die nodig is tijdens het invullen);  

- statistische analyse van test-hertest betrouwbaarheid van het instrument;  

- aanpassen van het instrument op basis van de resultaten uit voorgaande fases.  
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4.2.2 Instrument voor uitvoeren van een smaakanamnese 

 

Het instrument voor uitvoeren van een smaakanamnese bestaat uit 20 stellingen (zie bijlage 8). De eerste twee 

stellingen gaan over het al dan niet volgen van een dieet op medisch voorschrift en over vegetarische of 

veganistische eetgewoontes. De volgende negen stellingen gaan over wat de cliënt graag eet en drinkt, bij elk 

eetmoment en tussen de eetmomenten. De gewenste portiegroottes worden eveneens bevraagd. De laatste 

negen stellingen zijn afgeleid van het instrument voor meten van maaltijdtevredenheid en bevragen specifieke 

wensen/gewoontes en aversies (vb. rond smaak, textuur, behoefte aan hulp).  

 

De stellingen uit het instrument hebben betrekking op het ontbijt, de lunch (of broodmaaltijd), de hoofdmaaltijd 

(soep, hoofdgerecht, dessert) en de tussendoortjes. Bij elke stelling is er mogelijkheid om concrete 

wensen/gewoontes en aversies te noteren. 

 

Het instrument werd in tabelvorm, met verschillende niveaus, opgemaakt waardoor het geschikt is om in een 

app te worden ingebouwd  (zie bijlage 8).  

Een handleiding (zie bijlage 9) en een PowerPoint-presentatie (zie bijlage 10) werden opgesteld om de 

medewerkers die de smaakanamnese uitvoeren vlot en correct op te leiden. Dit is van belang voor een 

betrouwbaar resultaat. 

 

In vervolgonderzoek dienen volgende fases nog te worden uitgevoerd  : 

 

- toepassen van het instrument bij een beperkte groep van cliënten om de haalbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid te testen, de tijd nodig om het instrument te doorlopen te testen en de 

helderheid van de items na te gaan (n=5);  

- toepassen van het instrument bij alle cliënten in het woonzorgcentrum op twee tijdstippen (met interval 

van 1 uur); 

- verzamelen van feedback op de haalbaarheid van het invullen van het instrument (o.a. tijd die nodig is 

om het instrument in te vullen, ondersteuning die nodig is tijdens het invullen);  

- statistische analyse van test-hertest betrouwbaarheid van het instrument;  

- aanpassen van het instrument op basis van de resultaten uit voorgaande fases.  
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4.3 Resultaten ontwikkeling van indicatoren om de k waliteit van eten te registreren 

en te monitoren   

 

Dit project leidde tot een voorstel van een indicatorenset met 13 kwaliteitsindicatoren (zes structuur-, vier 

proces- en drie uitkomstindicatoren)  dat werd gevalideerd door experten. Een overzicht van de indicatoren is 

terug te vinden in bijlage 11.  

 

De indicatorenset heeft betrekking op de drie domeinen die maaltijdtevredenheid bij cliënten in woonzorgcentra 

beïnvloeden, namelijk eten, bediening en keuze. Een handleiding bij de indicatorenset werd geschreven (zie 

bijlage 12). Voor elke indicator is er een leeswijzer beschikbaar waarin het doel en de context van de indicator 

worden beschreven en waarin informatie werd gegeven over de interpretatie van de indicator (zie bijlage 13).  

 

Een vervolgonderzoek dient te worden opgezet om de ontwikkelde indicatoren in een praktijktest te evalueren 

en verder te valideren. Vervolgonderzoek is nodig om de registreerbaarheid van de indicatoren te evalueren en 

de mening van andere belanghebbenden te betrekken (vb. cliënten, experten in indicatorenontwikkeling). 
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5 Discussie 

 

 
Om de kwaliteit van het eten in twee woonzorgcentra te verbeteren werden multidisciplinaire gastroteams 

geïnstalleerd. Deze teams zorgden er voor dat, door uitvoering te geven aan tal van activiteiten, de kwaliteit en 

smaak van het eten werd geoptimaliseerd. De tevredenheid met het eten werd gemeten en ontwikkelde zich 

positief. Daarnaast werden er 3 meetinstrumenten ontwikkeld: 1) meten van tevredenheid met het eten 2) 

inventariseren van smaakvoorkeuren en 3) indicatoren om de kwaliteit van maaltijden te toetsen. De 

doelstellingen van dit onderzoek zijn daarmee behaald. 

 

In WZC De Wyngaert werden significant vaker CVA, andere pathologiëen, sparende diëten, kauwproblemen, 

desoriëntatie, problemen met voedingsinname en hulp van familie gerapporteerd dan in Catharinahof. De 

resultaten laten zien dat cliënten van WZC de Wyngaert fysiek kwetsbaarder zijn dan cliënten in Catharinahof. 

Cliënten in Catharinahof wonen zo zelfstandig mogelijk en krijgen hier en daar ondersteuning, zorg en 

begeleiding indien dat geïndiceerd of gewenst is. In WZC de Wyngaert zijn cliënten minder zelfstandig en 

hebben een grotere zorgbehoefte (N.B. cliënten met dementie waren uitgesloten van het onderzoek). Hier blijkt 

ook een verschil tussen de landen in de vormen van geboden zorg. Nederlandse woonzorgcentra voorzien in 

een behoefte van redelijk vitale ouderen, daar waar in België de term woonzorgcentrum ook gebruikt wordt om 

langdurigere en intensievere zorg te duiden. De beide populaties zijn daarom moeilijk met elkaar te vergelijken.  

 

In Catharinahof hadden de cliënten een significant grotere lengte dan WZC De Wyngaert (respectievelijk 1.66m, 

SD=9 en 1.59m, SD= 9). De gewichten van cliënten in WZC De Wyngaert lagen over de gehele lijn lager. 

Doordat cliënten in Catharinahof groter zijn, resulteerde dat automatisch ook in een hoger gewicht. De BMI was 

daarom een betere maat voor vergelijking dan het gewicht alleen. De gemeten BMI was voor beide 

woonzorgcentra nagenoeg gelijk.   

 

In beide woonzorgcentra nam slechts een subgroep van de cliënten deel aan de studie. Dementerende cliënten 

(WZC De Wyngaert en Catharinahof) en cliënten die zelf voor hun eten zorgden (Catharinahof), werden 

geëxcludeerd. Van de groep cliënten die in aanmerking kwam voor de studie, gaven ongeveer een derde van 

de cliënten geen toestemming om deel te nemen. Genoemde redenen hiervoor waren: ziekte, vakantie, schrik 

voor reacties van de medewerkers, te lange vragenlijst, reeds teveel vragenlijsten beantwoordt, de bevraging 

niet zinvol vinden want het eten is allemaal goed of van mening zijn dat men tevreden moet zijn met wat men 

krijgt (zoals dat vroeger in hun leven was). Er werden geen gegevens verzameld bij cliënten niet geen 

toestemming verleenden voor deelname aan het onderzoek (ongeveer 1/4 binnen WZC De Wyngaert en 1/5 

binnen Catharinahof). Hierdoor kon geen vergelijking worden gemaakt tussen de kenmerken van de 

participerende en de niet-participerende cliënten. Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de geldigheid 
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van de resultaten voor dementerende cliënten en cliënten die niet participeerden aan de studie. De resultaten 

dienen bijgevolg te worden genuanceerd. 

 

Tijdens de premeting en de postmeting werden respectievelijk 68% en 74% van de deelnemende cliënten 

gescreend op ondervoeding. Deze screening gebeurde met de gevalideerde ‘Malnutrition Universal Screening 

Tool’ (MUST). De MUST combineert het resultaat van drie parameters om het risico op ondervoeding te 

berekenen, waaronder het percentage gewichtsverlies tijdens de voorbije 3 tot 6 maanden. In beide 

woonzorgcentra werden daarom afspraken gemaakt om cliënten systematisch te wegen. Dit was noodzakelijk 

om het percentage gewichtsverlies te kunnen berekenen. Er werd echter vastgesteld dat bij heel wat cliënten 

één of meerdere gewichtsregistraties ontbraken, waardoor het risico op ondervoeding niet kon worden 

berekend. Bij het screenen van cliënten op ondervoeding met behulp van gevalideerde instrumenten zoals de 

MUST is informatie over de gewichtsevolutie noodzakelijk. Dit veronderstelt een systematische 

gewichtsregistratie. 

 

Er was een significante afname van het risico op ondervoeding. Het percentage laag risico nam toe en het 

percentage matig en hoog risico op ondervoeding nam af. Mogelijke redenen voor deze verbetering zijn de inzet 

van interventies voor het verbeteren van voedingszorg, maar ook de door de interventies toegenomen focus op 

voeding dat door een hele organisatie speelt. Daardoor zetten meer mensen zich in om voedingszorg naar een 

hoger niveau te brengen.  

 

In WZC De Wyngaert werd op 15 punten een significant hogere tevredenheid gescoord op de individuele 

vragen voor maaltijdtevredenheid (FoodEX-LTC) (m.n. de vergelijking tussen pre- en postmeting) in vergelijking 

met Catharinahof waar op twee punten een significant hogere tevredenheid werd gescoord. Voor de totale 

steekproef is er een significante toename van tevredenheid voor de domeinen genieten, smaak en bediening- 

positieve kijk. In WZC De Wyngaert beleefden cliënten op de subschalen genieten, keuzen en smaak een 

significante verbetering. De bevindingen van de cliënten van Catharinahof bleven gelijk. De verschillen zijn 

mogelijk terug te voeren op een verschil in implementatie van voedingszorg. Catharinahof is sinds november 

2013 heropend en kon beschikken over een goed uitgerust  restaurant. In het restaurant bestaat een visie van 

servicegerichtheid, geboden door uitsluitend opgeleide horecamedewerkers met als uitgangspunt dat de cliënt 

een klant is. Zij beschikken over de competenties om de cliënt als klant te benaderen. Zorgmedewerkers in 

Catharinahof zijn weinig betrokken bij het voedings- en service proces. In WZC De Wyngaert werd de 

maaltijdbereiding eveneens sinds 2014 volledig door het woonzorgcentrum verzorgd, maar werd  de verbetering 

van de bediening en de uitrusting opgezet vanuit een meer traditionele bouw. Voeding wordt geserveerd door 

zorgmedewerkers die vanuit hun opleiding een andere perceptie hebben op dienstverlening dan 

horecamedewerkers. In WZC De Wyngaert werd voorzien in een verbouwing van de keuken en nieuwe 

uitrusting en niet zozeer op totale vernieuwing (nieuw concept) van de keuken. De cliënten in Catharinahof 

waren bij de premeting al zodanig tevreden, dat hoger scoren op tevredenheid moeilijker was door het bodem- 

en plafondeffect van het meetinstrument. In WZC De Wyngaert leken cliënten bij de premeting iets minder 
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tevreden, maar daar kon uiteindelijk, na de implementatie van gastroteam die vele acties uitvoerde vanuit de 

nieuwe visie op voeding,  veel winst worden behaald. 

 

In WZC de Wyngaert werd tijdens de premeting op 17 punten een significant hogere tevredenheid gescoord op 

de individuele vragen voor maaltijdtevredenheid (FoodEX-LTC) ten opzichte van de baselinemeting. (Omwille 

van een verhuissituatie was een baselinemeting in Catharinahof niet haalbaar). Tijdens deze periode werd de 

bereiding van de soep, het hoofdgerecht en het dessert overgenomen door een nieuwe (eigen) keuken waar 

werd gekookt volgens de gastrologische principes. De resultaten tonen aan dat de nieuwe keuken op zich al 

werd geapprecieerd door de cliënten van WZC De Wyngaert. De implementatie van het gastroteam zorgde voor 

verdere vooruitgang in tevredenheid, zoals hierboven vermeld. 

 

De scores voor de vijf domeinen van de FoodEx-LTC konden niet voor alle participerende cliënten worden 

berekend. De voorwaarde om een domeinscore te berekenen was dat alle vragen bij het betreffende domein 

werden beantwoord. Redenen om bepaalde vragen niet te beantwoorden, waren: ‘niet van toepassing’ (vb. ‘Het 

personeel gaat om afhaalmaaltijden als ik dat wil’; ‘Ik wordt te vroeg naar de eetruimte gebracht’) of ‘ik weet het 

niet’ (vb. ‘Het keukenpersoneel weet hoe een maaltijd klaar te maken’, ‘Het eten is slecht bereid of opgediend 

door problemen met de uitrusting’, ‘Het keukenpersoneel is begaan met mijn gezondheid’). Vooral de vragen bij 

domein 5 ‘Zorgen voor een goede maaltijdbediening-positieve kijk’ (vragen 32-44) vonden de cliënten moeilijk 

om te beantwoorden. De resultaten voor dit domein moeten daarom met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. Daarnaast was een frequente opmerking van de (keuken)medewerkers ‘we missen concrete 

informatie nodig om gerichte verbeteracties te kunnen opzetten’. Om de bevraging naar maaltijdtevredenheid 

zinvoller te maken voor zowel cliënten als medewerkers, is er nood aan een vragenlijst met vragen die zowel 

relevant en duidelijk zijn voor de bewoners als direct bruikbare informatie leveren aan de (keuken)medewerkers. 

Een dergelijke vragenlijst werd ontwikkeld en inhoudsgevalideerd tijdens deze studie. 

 

Gedurende het onderzoek werd op acht momenten in tijd de intake van cliënten genoteerd: de portie-inname en 

de tevredenheid met het eten op dat moment (tussenmetingen).  In WZC De Wyngaert werd bij de postmeting 

een significante toename gezien van de tevredenheid met het eten (soep, hoofdgerecht en dessert) ten 

opzichte van de premeting en de meeste andere meetweken. De inname van het hoofdgerecht was eveneens 

significant hoger tijdens de laatste meetweek ten opzichte van andere weken (1, 2, 3 en 6). Tijdens de periode 

rond de laatste meetweek werd gezorgd voor meer variatie in het menu op maat en op vraag. In Catharinahof 

was de inname van het hoofdgerecht de laatste meetweek significant lager dan de eerste meetweek, maar nog 

wel hoog. Volgens de aanwezige onderzoeker was het eten die week net gedurende twee dagen minder lekker 

(algemene reactie van cliënten). In Catharinahof werden geen significante veranderingen gezien in 

tevredenheid met het eten. Wel benoemden de horecamedewerkers dat cliënten zich vaker mondeling kritisch 

uitten over het eten. Mogelijk dat cliënten kritischer werden en ondanks de inspanningen om het eten verder te 

verbeteren, de scores voor tevredenheid met het eten daarom gelijk bleven. 
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Het aantal maaltijden waarvan de portie-inname en de tevredenheid werd geregistreerd varieerde doorheen de 

studie. Redenen om geen registratie uit te voeren waren: vakantie van de bewoner, onderzoeksmoeheid van de 

bewoner, bewoners die de bevraging niet zinvol vinden want het eten is altijd lekker (vooral in Catharinahof), 

onderzoeksmoeheid van de medewerkers, werkdruk van de medewerkers (vooral binnen WZC De Wyngaert) 

en onvoldoende communicatie over het lopend onderzoek naar de medewerkers die het eten begeleiden. Bij 

het plannen van het registreren van portie-inname en tevredenheid met eten is het aan te bevelen om rekening 

te houden met de zinvolheid van de registratie (vb. periodes waarin er geen verbeterinitiatieven plaatsvonden), 

met de personeelsbezetting en met de informatiedoorstroming naar de medewerkers betrokken bij het eten. 

 

De veranderingsbereidheid van medewerkers was gematigd. Er werden geen significante verschillen gevonden 

in veranderingsbereidheid van medewerkers, niet tussen de organisaties onderling en niet tussen de pre- en 

postmeting. Ook uit eerder onderzoek bleek dat gedurende dat onderzoek de attitudes niet veranderden (14). 

Een mogelijke verklaring daarvoor is dat voor het veranderen van attitudes een verandering van cultuur nodig is 

en een langere tijdsperiode om dat te bewerkstelligen. Een andere mogelijke verklaring is dat de medewerkers 

die het minst positief stonden ten aanzien van de verandering misschien niet wensten te participeren aan de 

bevraging. Verder gaven medewerkers aan dat de vragenlijsten moeilijk waren om in te vullen, en was de 

bereidheid om te participeren laag. Bij eventueel volgend onderzoek zou eerst gekeken kunnen worden hoe 

men het draagvlak voor deelname aan onderzoek kan verhogen. Mogelijk dat dit een groter aantal participanten 

oplevert en dat daardoor eventuele verschillen beter zijn aan te tonen. Verder zou men in de organisaties 

kunnen kijken welke concrete acties nodig zijn om de veranderingsbereidheid te stimuleren, zodat vaker 

initiatieven worden getoond om voedingszorg te verbeteren. Het uitvoeren van een cultuuranalyse lijkt hierbij 

aangewezen.  

 

 

Verder onderzoek is aangewezen. In dit onderzoek heeft geen validatie van de ontwikkelde meetinstrumenten 

in de praktijk plaatsgevonden. De instrumenten zijn wel gevalideerd in een multidisciplinair team van experts 

volgens een consensus methodiek. Het verdient aanbeveling om verder inhoudelijk validatieonderzoek in 

meerdere organisaties plaats te laten vinden.  

 

 

6 Conclusie  

 

De in dit onderzoek gevonden uitkomsten toonden allemaal een positieve evolutie in de tijd of bleven gelijk 

gedurende de studie. De activiteiten die werden ingezet door het gastroteam waren divers en het is niet 

helemaal duidelijk welke activiteiten het meest hebben bijgedragen aan het verhogen van de tevredenheid met 

eten. Duidelijk is wel dat de inzet van een gastroteam een positieve invloed heeft op de beleving rondom eten, 

want dat wordt gereflecteerd in de positieve uitkomsten.  
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7 Abstract 

 

Introduction 

The influencing factors of malnutrition in elderly are multi-factorial and thus a gastrological approach which 

focuses on a balance between food intake, needs and preferences was developed. A multidisciplinary 

gastroteam was implemented. Through the development of various improvement activities, this dynamic team of 

health care professionals, kitchen staff, management and researchers aimed at optimizing food quality and 

taste.  

 

Aims 

1) evaluate the course of food satisfaction after managing food quality in a gastrological approach,  2) develop 

an instrument to measure food satisfaction and an instrument to measure taste preferences and 3) develop food 

quality indicators.  

 

Method 

Two residential facilities in the Netherlands and Belgium participated in the study (November 2013 - October 

2014).  The Food and Food Service Questionnaire (FoodEx-LTC) was used twice (pretest-posttest design) to 

measure residents’ satisfaction with food and food service. The Staff Attitude to Nutritional Nursing Care 

(SANN), the Diagnostics Inventory for the Assessment of the willingness to change among Management in 

Organizations (DINAMO) and the Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment Survey were 

administered twice. In prospective validation studies, instruments to measure food satisfaction, food service and 

taste preferences, and food quality indicators were developed according to the Delphi method. Validation 

research on this topic is still ongoing. 

 

Results 

A total of 108 residents and 52 employees participated. Feasible solutions and actions to improve the quality of 

food, meeting the needs and preferences of the residents, were planned and initiated. Most residents were 

satisfied or very satisfied with the received food since the introduction of the gastrological approach. Preliminary 

FoodEx-LTC results showed a significant improvement for the domains ‘Enjoying food and food service’, 

‘Cooking good food’ and ‘Providing good food service’. Furthermore, a rather positive willingness of the staff to 

change and a moderate attitude towards nutritional care was demonstrated.  

 

Conclusion 

The gastro-team was active with ideas for improving food and residents expressed satisfaction with the served 

food. This indicates that a gastrological approach is feasible.  
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ONDERZOEKSPLANNING 
 

Timing  Actie  

FASE 1: 
01/2014 – 02/2014 

Implementatie onderzoek - Selectie – en pretestfase *: 
 

• Screening op (risico op) ondervoeding: 
o Parameters OO/UE 
o Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

• Gewicht van de cliënten 
• Globale tevredenheid met eten: 

o FoodEX-LTC 
• Tevredenheid met eten per component eten 
• Intake van eten 
• Attitudes van zorgverleners t.a.v. ondervoeding: 

o Staff Attitude To Nutritional Nursing Care (SANN) 
• Veranderingsbereidheid van zorgverleners en leden van het 

keukenteam:  
o Diagnostics Inventory for the Assessment of the 

willingness to change among Management in 
Organizations (DINAMO) 

o Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment 
survey  
 

Instrument ontwikkeling – tevredenheid met eten en 
smaakanamnese:  
 

• Literatuuronderzoek en interviews met cliënten voor het bepalen 
van de thema’s/items die vervat dienen te worden in het 
instrument. 

• Validering van de thema’s/items (relevantie, duidelijkheid, 
correctheid en nood aan aanvullende thema’s/items) bij experts 
(keukenteam, zorgverleners, cliënten, experts schaalontwikkeling). 
 

Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren (Stap 1 - 3)  
 

• Vaststellen van het algemene doel van de 
indicatorenontwikkeling. 

• Samenstellen van de werkgroep. 
• Opnieuw vaststellen van de doelstellingen binnen de werkgroep. 

 

FASE 2: 
01/2014 – 06/2014 
(deels simultaan met 
fase 1) – afronding 
implementatie tegen 
06/2014  

Implementatie onderzoek  - Implementatie- en bijstu ringfase*: 
 

• Organisatie van educatie over de problematiek van ondervoeding 
en de principes van de gastrologische aanpak op niveau van de 
instelling. 

• Samenstellen van het gastroteam (bepalen van de leden) en het 
bepalen van de werking. 

• Evaluatie van het actuele weegbeleid en eventuele aanpassingen 
voorstellen en doorvoeren. 

• Inventarisatie van individuele wensen en behoeften ten aanzien 
van voeding bij de ouderen die opgenomen zijn in de instelling. 

• Registratie van tevredenheid met eten en voedingsintake. 
• Stroomlijnen van de communicatie tussen zorgverleners 

onderling, keukenteam onderling en tussen de zorgverleners en 
de leden van het keukenteam. 

• Opzetten van momenten van feedback over de resultaten van het 



Timing  Actie  
onderzoek en het nemen van maatregelen voor follow- up van 
bevindingen. 

• Uitwerking van strategieën om te komen tot een volledige 
implementatie en integratie van het gastroteam in de organisatie. 
Deze strategieën dienen gebaseerd te zijn op een doorgedreven 
identificatie van barrières en facilitatoren die een effect kunnen 
hebben op het implementatie proces.  

• Wekelijkse screening en registratie van (risico op) ondervoeding: 
o Parameters OO/UE 
o Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

 

Instrument ontwikkeling – tevredenheid met eten en 
smaakanamnese:  
 

• Voorleggen van het instrument aan een beperkte groep van 
cliënten om leesbaarheid en helderheid van de thema’s/items na 
te gaan (n=5) 

• Afname van het instrument bij alle cliënten in het 
woonzorgcentrum op twee tijdstippen (met interval van 1 uur), 

• Verzamelen van feedback op de haalbaarheid van het invullen van 
het instrument (oa. tijd die nodig is om het instrument in te vullen, 
ondersteuning die nodig is tijdens het invullen), 

• Statistische analyse van test- hertest betrouwbaarheid en interne 
consistentie van het instrument. 
 

 Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren (Stap 4 - 8)  
 

• Afbakening  
• Inventarisatie (literatuurstudie) 
• Opmaak van een lijst met potentiële indicatoren 
• Samenvatting maken van potentiële indicatoren  
• Uitwerken van indicatoren (bepalen van teller en noemer) 

 

FASE 3: 

07/2014 – 12/2014 

Implementatie onderzoek  - Consolidatie- en posttes tfase*   
• Screening op (risico op) ondervoeding: 

o Parameters OO/UE 
o Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

• Gewicht van de cliënten 
• Globale tevredenheid met eten: 

o FoodEX-LTC 
o Nieuw ontwikkelde instrument 

• Tevredenheid met eten per componenteten 
• Intake van eten 
• Attitudes van zorgverleners t.a.v. ondervoeding: 

o Staff Attitude To Nutritional Nursing Care (SANN) 
• Veranderingsbereidheid van zorgverleners en leden van het 

keukenteam:  
o Diagnostics Inventory for the Assessment of the 

willingness to change among Management in 
Organizations (DINAMO) 

o Appraisal of Recurrent Changes in the Work Environment 
survey  
 

Instrument ontwikkeling – tevredenheid met eten en 
smaakanamnese:  
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• Aanpassen van het instrument op basis van de resultaten 

 

Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren (Stap 9) 
 

• Uitwerken van een leeswijzer: vertaling doel en context van de 
indicator en indicatie over hoe de indicator te interpreteren 

 
 



Vragenlijst bewoners
_________________

2. Geboortejaar:

1. Geslacht: VrouwMan

3. Datum van opname op de afdeling:

4. De bewoner komt van:  (1 antwoord mogelijk)

COPD

Diabetes

Kanker

CVA

Pneumonie

Hematologisch probleem

Schedeltrauma

Urineweginfectie

Wonden

Hartdecompensatie

Delier

Dementie

Reuma

Depressie

Heupfractuur

Sociale opname

Andere: ...........................

5. Duid aan welke pathologie voorkomt bij de bewoner: (meerdere antwoorden mogelijk)

Mondelinge toestemming werd verkregen van de bewoner.

Huis

Serviceflat

Andere afdeling, zelfde verpleeghuis

Ander verpleeghuis

Ziekenhuis

Andere: .................

NeeJa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

WZC BEW
1 2

AFD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant

1 / 6

- -

23092



6. Duid aan welke van de onderstaande problemen de bewoner heeft: (meerdere antwoorden
    mogelijk)

Smaakproblemen

Slikproblemen

Ontstekingen in de mond

Verteringsproblemen (misselijkheid, braken, diarree, ...)

Pijn

Andere: ...............................................

7. Volgt de bewoner een dieet?

8. Kan de bewoner nog goed kauwen?

Nee Ja

11. Helpt de familie ( of andere niet-professionele mantelzorger) bij  het eten geven van de
     bewoner? (1 antwoord mogelijk)

Nooit

Zelden

Regelmatig (op vaste uren of dagen)

Systematisch (bij elke maaltijd waar het toegelaten is)

Hulp bij de maaltijd door de familie is bij deze bewoner niet toegestaan

9. In welke mate is de bewoner gedesoriënteerd? (onder "desoriëntatie" wordt verstaan:
   "een stoornis in de bepaling van persoon, tijd of ruimte")

De bewoner is niet gedesoriënteerd

De bewoner is zelden gedesoriënteerd

De bewoner is nu en dan gedesoriënteerd

De bewoner is bijna de ganse dag gedesoriënteerd

De bewoner is volledig gedesoriënteerd

Eten verloopt zonder problemen

Eten verloopt redelijk

Eten verloopt moeizaam

Eten is praktisch niet mogelijk

10.  Hoe verloopt  de voedingsinname langs orale weg van de bewoner? (1 antwoord mogelijk)

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant

2 / 6

Nee

Ja, een sparend dieet (diabetes, zoutarm, maag-darmsparend, ...)

Ja, een verrijkend dieet (eiwitrijk, energierijk, ...)

Ja, een sparend en een verrijkend dieet
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,Lichaamslengte: cm

Indien de bewoner gewicht verloren heeft tijdens de laatste 6 maanden: was dit gewichtsverlies da
gepland (vb. dieet)?

Ja
Nee
Niet van toepassing

Screening op ondervoeding

Huidig gewicht - -

, kg

Datum:

Gewicht: BMI: ,

Gewicht 1 maand geleden Datum: - -

Gewicht: , kg BMI: ,

Gewicht 3 maanden geleden Datum: - -

Gewicht: , kg BMI: ,

Gewicht 6 maanden geleden Datum:

Gewicht:

- -

, kg ,BMI:

Had deze bewoner geen of nauwelijks voedselinname gedurende meer dan 5 dagen  als gevolg van
de aanwezigheid van een acute ziekte?

Ja
Nee

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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Tevredenheid maaltijden (FoodEx-LTC)

Niet
waar

Enigszins
waar

Waar

1. heb ik mijn eetlust verloren.

Enigszins
niet waar

2. word ik gedwongen om met anderen te eten.

3. moet ik dingen eten waar ik een hekel aan heb.

Subschaal 1: genieten van het eten en de maaltijdbe diening

Sinds ik naar het woonzorgcentrum
gekomen ben:

5. moet ik wachten om terug naar mijn kamer te gaan.

6. heb ik eten voor mij waar ik niet bij kan.

7. eten dat ik niet lust.

4. word ik te vroeg naar de eetruimte gebracht.

Tijdens de maaltijden van de voorbije week, kreeg ik:

8. eten dat er niet goed uitziet of niet lekker ruikt.

9. eten dat verkeerd was bereid.

10.  eten dat altijd op dezelfde wijze was bereid.

11. te vaak hetzelfde eten.

Subschaal 2: keuzemogelijkheden

Sinds ik naar het woonzorgcentrum gekomen ben:

12. maak ik me zorgen dat ik niet het eten zal krijgen
waar ik om vraag.

13. voel ik me machteloos om het eten of de
maaltijdbediening te veranderen.

14.  te klagen over het eten.

15.  heb ik al eten geweigerd dat ik niet lust.

16.  eet ik omdat ik honger heb.

Ik verhoog mijn tevredenheid over het eten en de maaltijdbediening in het
woonzorgcentrum door:

Hier in het woonzorgcentrum:

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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 Enigszins
belangrijk

17. te kiezen wat u wilt eten?

   Enigszins
onbelangrijk

18. te kiezen wanneer u wilt eten?

19. eten van buiten het woonzorgcentrum laten komen?

Hoe belangrijk is het voor u om:

20. weet hoe een maaltijd klaar te maken.

Het personeel hier in het woonzorgcentrum:

21. zorgt dat het eten toonbaar is.

22. bedenkt slimme ideeën.

23. heeft ervaring in maaltijdbediening.

Subschaal 3: lekker eten bereiden

     On-
belangrijkBelangrijk

Hier in het woonzorgcentrum krijg ik:

24. gevarieerd eten.

25. smakelijk eten.

Gedurende de voorbije week:

26. was ik tevreden over het eten.

27. bestelt of maakt te weinig eten.

Het keukenpersoneel hier in het woonzorgcentrum:

28. heeft moeite om voor grote groepen te koken.

29. heeft soms moeite om het eten tijdig klaar te maken.

30. bedient het eten zo laat dat het de volgende
      maaltijd beïnvloedt.

Subschaal 4: zorgen voor een goede maaltijdbedienin g - negatieve kijk

Sinds ik naar het woonzorgcentrum gekomen ben:

31. is het eten slecht bereid of opgediend door
      problemen met de uitrusting.

Waar Enigszins
    waar

Enigszins
niet waar

Niet
waar

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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32. eten opgediend op de juiste temperatuur.

Tijdens de maaltijden van de voorbije week, kreeg ik:

33. vers bereid eten en tijdig opgediend.

34. veel vers fruit en groenten.

Subschaal 5: zorgen voor een goede maaltijdbedienin g - positieve kijk

Hier in het woonzorgcentrum, krijg ik:

Waar Enigszins
    waar

Enigszins
niet waar

Niet
waar

35. eten dat gezond is voor mij.

36. de juiste hoeveelheid eten.

Het personeel hier in het woonzorgcentrum:

37. houdt goed in de gaten wat ik eet.

38. werkt hard om eten te serveren dat iedereen lekker
      vindt.

Het keukenpersoneel hier in het woonzorgcentrum:

39. bekommert zich om het eten dat ze serveren.

40. zijn begaan met mijn gezondheid.

41. zijn vriendelijk en beleefd.

42. gaat voor mij om afhaalmaaltijden, als ik dat wil.

Het verpleegkundig en verzorgend personeel hier in het woonzorgcentrum:

43. biedt hulp bij het snijden van mijn eten.

44. ben ik tevreden over de maaltijdbediening.

Sinds ik naar het woonzorgcentrum gekomen ben:

Bedankt voor uw medewerking!

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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Vragenlijst medewerkers
_________________

2. A. Huisnummer op 01/07/2013 (laatste twee cijfers, vb. 312 -> 12;  7 -> 07):

1. Geslacht:

Man

Vrouw

3. Aantal jaren werkervaring in de zorg

B. Laatste 3 cijfers van uw eigen GSM

C. Geboortejaar (laatste 2 cijfers, vb. 14/03/1981 -> 81):

D. Totaal aantal broers en zussen samen (vb. 2 -> 02):

< 5 jaar

5 - 10 jaar

11- 20 jaar

> 20 jaar

4. Aantal jaren werkervaring in de ouderenzorg

< 5 jaar

5 - 10 jaar

11- 20 jaar

> 20 jaar

Algemene gegevens

1 / 8

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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6. Wat is uw huidige functie in deze instelling?

7. Wat is uw hoogste opleidingsniveau?

5. Wat is uw percentage tewerkstelling

< 50%

50 - 75%

> 75%

Lager onderwijs

Secundair onderwijs (A3)

Secundair onderwijs (A2)

Hogeschool, buiten universiteit (A1)

Universitair onderwijs

Ander, specificeer: .................................................

8. Indien u verpleegkundige bent, heeft u een specifieke afstudeerrichting gevolgd?

Neen

Ja, ziekenhuisverpleegkunde

Ja, geriatrische verpleegkunde

Ja, pediatrische verpleegkundige

Ja, psychiatrische verpleegkunde

Ja, sociale verpleegkunde

Andere, specificeer: .............................................

Niet van toepassing
2 / 8

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant

Hoofdverpleegkundige

Verpleegkundige

Verzorgende

Zorgkundige

Vrijwilliger

Chef-kok

Kok

Hulpkok

Ergotherapeut

Diëtist

Ander, specificeer: ........................................................
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Attitudebevraging medewerkers

Volledig
eens

EensOneensVolledig
oneens

1. De bewoners willen bevraagd worden over hun
    vroegere eetgewoonten.

Noch
oneens,
noch eens

2. Bewoners met slikproblemen worden bij voorkeur
    aangemoedigd om zelfstandig te eten.

3. De eetruimte moet in de eerste plaats zo ingericht zijn
    dat het werk van de medewerkers gemakkelijker
    verloopt.

4. Het is zinvol om bewoners met eetproblemen
    zelfstandig te leren eten.

5. De verpleegequipe dient bij voorkeur het eten op met
    hulp van de bewoners.

6. Eén bereide (warme) maaltijd per dag is voldoende
    voor een bewoner van 70 jaar of ouder.

7. Het is mogelijk om het tijdstip van de maaltijd aan te
    passen aan de individuele bewoner.

8. Bewoners van 70 jaar of ouder hebben dezelfde
    voedingsmiddelen met hoge voedingswaarde nodig
    als jongere mensen.

9. Het tijdstip waarop de maaltijden genomen worden,
    moet geïndividualiseerd worden.

10.  Als een bewoner met wonden een optimale
      medische behandeling krijgt, is de voedingsinname
      belangrijk voor de wondgenezing.

11.  Het is belangrijk dat er bij het verdelen van de
      maaltijden voor gezorgd wordt dat alle bewoners
      eenzelfde portie voedsel krijgen.

3 / 8

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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15.  Het is voldoende om het lichaamsgewicht na te gaan
      bij die bewoners waarvoor de arts dit heeft
      voorgeschreven.

16. Slechts bepaalde bewoners hebben er voordeel bij
      dat hun voedingsstatus geëvalueerd wordt.

17.  Het is belangrijk dat de bewoners minstens 2 stukken
      fruit of 2 porties groenten eten per dag.

18.  Het is belangrijk dat de energiebehoefte voor
      bewoners die weinig eten berekend wordt.

19. Wanneer de energie inname van ondervoede
      bewoners verhoogt, stijgt de kans dat hun mobiliteit
      verbetert.

Volledig
oneens

Oneens Noch
oneens,
noch eens

Eens Volledig
eens

12.Als een bewoner met een infectie de juiste antibiotica
      krijgt, dan heeft de voedingsstatus invloed op het
     genezingsproces.

13.Er is speciale kennis of ervaring nodig wanneer je
     een bewoner helpt om te eten.

14. Het is zinvol om het lichaamsgewicht van alle
     bewoners na te gaan.

4 / 8
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Welke invloed verwacht u van de organisatieverandering op:

1. ... de waarde van uw werk voor de organisatie.

2. ... de mate waarin u zich verantwoordelijk voelt 
         voor uw werk.

3. ... de hoeveelheid informatie die u ontvangt over
   de kwaliteit van uw werk.

4. ... de kwaliteit van uw werk.

5. ... de tevredenheid met uw werk.

6. ... de werkdruk.

7. ... uw beloning, gezien uw capaciteiten en inzet.

8. ... de band die u heeft met de organisatie.

9. ..de ontwikkeling van uw loopbaan.

1. Het volgende deel van de vragenlijst bestaat uit stellingen. Na iedere stelling kunt u 
     aangeven in hoeverre u het eens bent met de stelling.

1. Ik ben bereid om mijn collega's te overtuigen van
     het nut van de organisatieverandering.

2. Ik ben bereid om me in te zetten in het kader van
     de huidige doelstellingen van de
     organisatieverandering.

3. Ik ben bereid om eventuele weerstand tegen de 
     organisatieverandering onder mijn
     medewerkers/collega's weg te nemen.

4. Ik ben bereid om tijd vrij te maken voor de
invoering van de organisatieverandering op mijn 

     afdeling.

5. Ik heb in het verleden negatieve ervaringen
opgedaan met de invoering van
organisatieveranderingen.

6. Bij hoeveel organisatorische
veranderingsprojecten bent u in het verleden
actief betrokken geweest?

Zeer
negatief

geen 1-2 3-4 5-6 > 6

Negatief Niet negatief,
niet positief

Positief Zeer
positief

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Niet
oneens,
niet eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

Veranderingsbereidheid medewerkers
medewerkers

5 / 8
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7. Ik kan eventuele weerstand onder mijn 
     medewerkers/collega's ten gevolge van de 
     organisatieverandering voorkomen.

8. Ik kan door mensen te enthousiasmeren 
     bijdragen aan het slagen van de 
     organisatieverandering.

9. Ik kan op basis van mijn ervaring met eerdere 
     (soortgelijke) veranderingsprojecten bijdragen
     aanhet slagen van de verandering.

10.De stuurgroep gaat doelgericht te werk .

11. Ik kan op grond van de aangebrachte fasering
het veranderingsproces aansturen.

12. Ik kan op basis van mijn vak-inhoudelijke kennis
bijdragen aan het slagen van de verandering.

13. Ik kan de gevolgen van de
organisatieverandering voor mijn eigen positie
niet goed overzien.

14. Ik kan mijn collega's goed informeren over de
gevolgen van de verandering voor de afdeling.

15.Op mijn afdeling heerst onzekerheid over de
personele gevolgen van de
organisatieverandering.

16.Op mijn afdeling heerst onzekerheid over de
financiële gevolgen van de
organisatieverandering.

17.Op mijn afdeling heerst onzekerheid over de
organisatorische gevolgen van de
organisatieverandering.

18.Op mijn afdeling heerst onzekerheid over de
gevolgen van de verandering voor de inhoud

     van het werk.

19. Ik krijg voldoende de gelegenheid om bij te 
dragen aan de besluitvorming  rond de 
organisatieverandering.

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Niet
oneens,
niet eens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

6 / 8
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2.  Wij vragen u om te denken aan de veranderingen die zich voordoen om vervolgens aan te
    geven in welke mate de volgende uitspraken overeenstemmen met hoe u deze
    veranderingen beleeft.

Helemaal
     niet
akkoord

  Niet
akkoord

Neutraal Akkoord Helemaal
akkoord

1. Deze veranderingen vormen een uitdaging voor mij.

2. Deze wijzigingen gaan in tegen mijn wensen en
    persoonlijke doelstellingen

3. Ik beleef de veranderingen als een uitdaging die ik
    aannam.

4. Deze veranderingen komen niet overeen met wat ik
    zelf wenste.

5. Ik ben ervan overtuigd dat deze veranderingen mij
    nieuwe mogelijkheden op professioneel vlak zullen
    bieden.

6. Deze veranderingen voorspellen niet veel goeds.

7 / 8
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3. Dit laatste onderdeel bestaat uit drie open vragen. U kunt ze openlaten, maar ook
   gebruiken om problemen/knelpunten naar voren te brengen die niet in de vragenlijst
   stonden.

a. Wat is volgens u de meerwaarde van de verandering?

b. Verwacht u nog specifieke problemen voor uw afdeling die de invoering van de verandering
kunnen bemoeilijken? Zo ja, welke?

c. Is de verandering volgens u noodzakelijk? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Bedankt voor uw medewerking!

8 / 8

  = OK.            Indien fout: vul en omcirkel correct vierkant
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Afdeling 
Beste zorgverlener, 

 

 
gelieve op bijhorend formulier voor elk gerecht aan te geven hoeveel  de cliënt heeft gegeten  en hoe lekker hij/zij het eten vond. 

 

 

Via                    kan u aanduiden hoeveel  de cliënt van de opgediende hoeveelheid  eten heeft gegeten. Kleur hiervoor het  

overeenstemmend aantal kwartjes (1/4, ½, ¾, alles). Indien de cliënt tijdens de maaltijd nog iets bij krijgt en daardoor meer dan zijn portie 

heeft gegeten, omcirkelt u het plusteken.  

 

 

 

Via                                                        kan u aanduiden hoe lekker de cliënt het eten vond. Duid hiervoor het overeenkomstig gezichtje  

aan (omcirkelen/doorkruisen/kleuren). De gezichtjesschaal staat voor: zéér lekker – lekker – minder lekker – helemaal nie t lekker.  

 

OPVOLGFORMULIER INNAME VAN ETEN EN 

TEVREDENHEID MET ETEN 

+ 

De voedingsinname wordt gevolgd tijdens volgende we ken: 24/2 (=premeting) – 24/03 – 21/04 – 19/05 – 16 /06 – 14/07 – 11/08 – 8/09 (=postmeting) 



 

2 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkun de 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

 
 

 

 
 
Graag een streep door de figuren trekken als er, om  gelijk welke reden, geen beoordeling is gebeurd (b v. cliënt afwezig/reeds naar kamer). 
Als de cliënt aanwezig is, maar niets heeft gegeten  (vb. van de soep of het dessert) laat u de betreff ende figuren gewoon blanco.  
 

 Middagmaal 

Soep/voorgerecht Hoofdgerecht Dessert 

Cliënt 1 

 

  

Cliënt 2 

   

Cliënt 3 

   

Cliënt 4 

   

Cliënt 5 

   

Afdeling 

Datum 
OPVOLGFORMULIER INNAME VAN ETEN EN TEVREDENHEID MET  ETEN 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

Gelieve de opgegeten hoeveelheid ook in te kleuren (0/4; ¼; 2/4; ¾; 4/4; meer (+))!! 



 
 

  
 

    
 
 

 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 5K3, B-9000 Gent, België  
 

 

www.ucvvgent.be

Instrument voor meten tevredenheid met eten 

1. Beleving kwaliteit van het eten  

(ontbijt, lunch, diner, tussendoortje) 

Anoniem (A) 

Niet-

anoniem 

(NA) 

1. Ja 

2. Niet  

helemaal 

Eet moment Componenten Opmerkingen 

Ik vind:  
     

1. het eten goed van smaak. 

 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

Nagerecht 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 

Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  

 

 

2. het eten goed van  textuur. 

 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

 Nagerecht 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 

Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  
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3. het eten lekker ruiken. 

 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

 Nagerecht 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 

Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  

 

 

4. het eten er smaakvol uitzien. 

 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

 Nagerecht 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 

Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  

 

 

5. het eten van goede temperatuur (warme en koude 

gerechten). 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

 Nagerecht 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 

Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  

 

 

6. het eten voldoende gezond. 

 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 
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 Nagerecht Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  

 

7. dat ik goede porties krijg. 

 

NA  Ontbijt 

Lunch 

Soep  

Warm eten 

Tussendoortje 

 Nagerecht 

Brood 

Broodbeleg 

Groenten 

Vlees 

Vis 

Jus/saus  

Aardappelen 

Rijst 

Pasta  

 

 

8. het belangrijk dat mijn eten milieubewust bereid is. 

 

NA     

9. de beschikbaarheid van dranken goed (bij het eten en 

tussendoor). 

 

NA  Voor het eten 

Na het eten 

Bij het eten 

  

10. dat er voldoende afwisseling is in het eten. 

 

NA     

2. Bediening van het eten en sfeer 
     

Ik vind:      

1. dat ik goede informatie krijg over het eten (bv. over 

samenstelling, bereiding, menu). 

 

A     

2. dat er voldoende tijd zit tussen de eetmomenten. 

 

A     

3. dat ik voldoende tijd heb om te eten. 

 

A     

4. de medewerkers die betrokken zijn bij het eten vriendelijk. 

 

A     
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5. er bij de maaltijden hulp is als het nodig is. A     

6. dat ik eet in een gezellige omgeving. 

 

A     

3. Keuzemogelijkheden 
     

Ik kan:       

1. kiezen wanneer ik mijn warm eten krijg (middag of avond). 

 

A     

2. kiezen met wie ik eet en waar ik eet (alleen op mijn kamer of 

in een groep). 

A     

3. beschikken over hulpmiddelen die het eten vergemakkelijken. 

 

A     

4. er op vertrouwen dat medewerkers rekening houden met 

mijn persoonlijk dieet. 

 

A     

4. Algemeen 
     

 

1. Geef een cijfer voor hoe lekker u het eten hier vindt: 

                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

2. Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet: 

 

                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

3. Aanvullende vraag: Hoe vindt u dat de zorg voor het eten 

 verder kan worden verbeterd?  
 

A     
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1 Inleiding 

 

Ondervoeding is een vaak voorkomend probleem bij ouderen in de residentiële zorg. In de 

internationale literatuur wordt de prevalentie van ondervoeding bij deze doelgroep geschat tussen 

19,4% en 53,3%, afhankelijk van de populatie en het onderzoeksdesign.
1,2

  

Een belangrijke risicofactor van ondervoeding is onvoldoende voedingsinname.
3
 Onvoldoende 

voedingsinname kan worden veroorzaakt door een voedingsbeleid dat onvoldoende is afgestemd op 

de wensen en behoeften van de cliënten (vb. smaak, hulp bij het eten, sfeer, keuzemogelijkheden).
4,5

  

Om het huidige voedingsbeleid te kunnen evalueren en gericht te kunnen bijsturen is er informatie 

nodig over de mogelijke verbeterpunten zoals die door de cliënten worden ervaren. 

 

 

2 Doel van de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid 

 

De Vragenlijst Maaltijdtevredenheid heeft als doel om de verbeterpunten die cliënten ervaren met 

betrekking tot voedingszorg in kaart te brengen. Hierbij werd beoogd om zo concreet mogelijk 

informatie te leveren aan de keukenmedewerkers en andere medewerkers betrokken bij de 

voedingszorg (eten en drinken, bediening, keuzemogelijkheden). 

 

 

                                                      
1
 Jesus, P., Desport, J.C., Massoulard, A., Villemonteix, C., Baptiste, A., Gindre-Poulvelarie, L., Lorgueuilleux, S., Javerliat, V., Fraysse, J.L., & Preux, P.M. 

(2012). Nutritional assessment and follow-up of residents with and without dementia in nursing homes in the Limousin region of France: a health 

network initiative. The Journal of Nutrition Healh and Aging, 16 (5), 504-508. 
2 

Verbrugghe, M., Beeckman, D., Van Hecke, A., Vanderwee, K., Van Herck, K., Clays, E., Bocquaert, I., Derycke, H., Geurden, B., & Verhaeghe, S. (2013). 

Malnutrition and associated factors in nursing home residents: a cross-sectional, Multi-centre study. Clinical Nutrition, 32, 438-443. 
3
 Paquet, C., St.-Arnaud-McKenzie, D., Ferland, G., & Dube, L. (2003). A blue print-based case study analysis of nutrition services provided in a midterm 

care facility for the elderly. Journal of the American Dietetic Association, 103 (3), 363-368. 
4 

Barnes, S., Wasielewska, A., Raiswell, C., & Drummond, B. (2013). Exploring the mealtime experience in residential care settings for older people: an 

observational study. Health and Social Care in the Community, 21 (4), 442-450. 
5 

Merrell, J., Philipin, S., Warring, J., & Hobby, D. (2012). Addressing the nutritional needs of older people in residential care homes. Health and Social 

Care in the Community, 20 (2). 208-215. 
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3 Setting en doelgroep 

 

De Vragenlijst Maaltijdtevredenheid is ontworpen voor gebruik bij cliënten in de residentiële 

ouderenzorg. Een belangrijke voorwaarde is dat minstens de warme maaltijd door de 

residentie/groep aan de cliënten wordt aangeboden. Een andere voorwaarde is dat de cliënten 

cognitief in staat zijn om hun mening over de voedingszorg te geven. 

 

 

4 Beschrijving van de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid (structuur, 

inhoud) 

 

4.1 Structuur 

 

De Vragenlijst Maaltijdtevredenheid bestaat uit vragen verdeeld over 3 domeinen : (1)  kwaliteit van 

het eten, (2) bediening van het eten en sfeer, (3) keuzemogelijkheden. Op het einde worden drie 

algemene vragen gesteld.  

De vragen bij domein 1 kunnen niet anoniem worden beantwoord. Alle andere vragen kunnen wel 

anoniem worden beantwoord. 
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4.2 Inhoud 

4.2.1 Domein 1: kwaliteit van het eten 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de smaak van het eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te weinig/teveel zout; te weinig/te veel kruiden, niet zoet genoeg/te zoet, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de textuur van het eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te hard/te zacht, te droog/te nat, te taai/te mals, te gaar/niet gaar genoeg, te 

plakkerig, … 

1. Ik vind het eten goed van smaak. 

2. Ik vind het eten goed van textuur. 
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Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de geur van het eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te zwak/te sterk, niet smakelijk, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over het uitzicht en de presentatie van het 

eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

3. Ik vind het eten lekker ruiken. 

4. Ik vind het eten er smaakvol uit zien. 
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o slechte vorm, slechte kleur, te weinig/te veel kleur, te droog/te waterig, teveel saus/te 

weinig saus, niet netjes op het bord geschikt, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de temperatuur van het eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o Te koud/te warm, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over mate waarin het eten volgens 

hem/haar voldoende gezond is. Het gaat over de indruk die de cliënt heeft en niet over hoe gezond 

het eten volgens de keukenmedewerkers is. 

 

5. Ik vind het eten van goede temperatuur (warme en koude gerechten). 

6. Ik vind het eten voldoende gezond. 
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Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o teveel vet, teveel suiker, teveel zout, te weinig vezels (vb. wit brood), niet genoeg 

variatie, te weinig fruit/ groenten/ zuivelproducten, niet vers, graag 

vetarme/suikerarme/zoutarme producten… 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de hoeveelheid eten die hij/zij krijgt. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te weinig/teveel, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

 

7. Ik vind dat ik goede porties krijg. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar het belang dat de cliënt hecht aan de milieubewuste bereiding van zijn/haar 

eten.  

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o Er wordt teveel eten weggegooid, te weinig biologisch eten, te weinig diervriendelijk 

eten, te weinig seizoensgebonden eten, te weinig vegetarisch eten, te weinig 

veganistisch eten, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de hoeveelheid en de aard van de 

aangeboden dranken bij het eten en voor of na het eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te weinig drank, water, bier, wijn, … bij het eten; 

o graag bier, wijn, … bij het eten. 

o graag ’s avonds nog wijn te verkrijgen. 

8. Ik vind het belangrijk dat mijn eten milieubewust bereid is. 

9. Ik vind de beschikbaarheid van dranken goed (bij het eten en tussendoor). 
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Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over variatie in het menu en de 

menucyclus. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te vaak gehakt, pasta, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

• Het eten is gevarieerd. 

 

 

4.2.2 Domein 2: bediening van het eten en sfeer 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de informatie die hij/zij krijgt met 

betrekking tot het eten (vb. duidelijkheid, hoeveelheid, tijdstip). De informatie kan gaan over de 

samenstelling of de bereiding van het eten, het menu, … 

10. Ik vind dat er voldoende afwisseling is in het eten. 

1. Ik vind dat ik goede informatie krijg over het eten. 
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Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o graag meer informatie over …,  

o graag mondelinge/schriftelijke informatie, duidelijkere informatie, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de verdeling van de eetmomenten 

over de dag. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te weinig tijd tussen het ontbijt en de soep/tussen soep en warme maaltijd, … 

o het avondmaal wordt te vroeg geserveerd, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

2. Ik vind dat er voldoende tijd zit tussen de eetmomenten. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de tijd die hij/zij krijgt om te eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o te weinig tijd bij het ontbijt, het middagmaal, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de vriendelijkheid van alle 

medewerkers die aanwezig zijn bij het eten. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o niet vriendelijk, slechtgezind, stilzwijgend, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

3. Ik vind dat ik voldoende tijd heb om te eten. 

4. Ik vind de medewerkers die betrokken zijn bij het eten vriendelijk. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de aangeboden hulp bij de 

maaltijden. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o geen/te weinig hulp bij het snijden van eten, bij het geven van eten, bij het inschenken 

van drinken, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

• De verhouding tussen het aantal maaltijdbegeleiders en het aantal cliënten dat hulp nodig 

heeft bij de warme maaltijd. 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de sfeer, het geluid, het licht, de 

tafels, de stoelen, … van de ruimte waar de cliënt eet. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

5. Ik vind dat er bij de maaltijden hulp is als het nodig is. 

6. Ik vind dat ik eet in een gezellige omgeving. 



 

15 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

o te weinig licht, te koud, teveel lawaai, te lage stoelen, liever andere tafelgenoten, 

liever alleen op de kamer, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

4.2.3 Domein 3: keuzemogelijkheden 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar de voorkeur van de cliënt om te kunnen kiezen wanneer hij/zij het warm eten 

neemt. 

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o ik wil het warm eten liever ’s avonds; 

• Als de cliënt niet kan kiezen wanneer hij of zij warm eten krijgt én dit ook niet wenst, dan 

volstaat het antwoord ‘Ja’. 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

1. Ik kan kiezen wanneer ik mijn warm eten krijg (middag of avond). 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de mate waarin hij/zij inspraak krijgt 

of wenst bij de keuze van de tafelgenoten en de ruimte om te eten (vb. eetzaal, kamer, terras).  

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’ 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o graag (dagelijks) kunnen kiezen met wie ik aan tafel zit/waar ik eet, … 

• Als de cliënt niet kan kiezen met wie hij/zij eet en waar hij/zij eet én dit ook niet wenst, dan 

volstaat het antwoord ‘Ja’. 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de mate waarin het eetgerei 

aangepast is aan zijn/haar noden (vb. plastic beker, bord met opstaande rand, aangepast bestek).  

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o Het bestek is moeilijk vast te houden, het oor van de koffietassen is te klein, de glazen 

wegen te zwaar, … 

o Graag een bord met opstaande rand, … 

2. Ik kan kiezen met wie ik eet en waar ik eet (alleen op mijn kamer of in een groep). 

3. Ik kan beschikken over hulpmiddelen die het eten vergemakkelijken. 
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Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar mogelijke opmerkingen van de cliënt over de mate waarin het eten wordt 

aangepast aan zijn/haar dieet.  

 

Antwoordmogelijkheden: 

• ‘Ja’ of ‘Niet helemaal’; 

• Bij ‘Niet helemaal’: de concrete opmerking van de cliënt vermelden, bijvoorbeeld: 

o ik krijg niet altijd diabetesvoeding, ik krijg niet altijd zoutarm eten, … 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

4.2.4 Algemeen 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag gaat over de smaak van het eten. De smaak van het eten bepaalt in belangrijke mate de 

tevredenheid met het eten.  

 

 

4. Ik kan erop vertrouwen dat medewerkers rekening houden met mijn persoonlijk dieet. 

1. Geef een cijfer voor hoe lekker u het eten hier vindt. 
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Antwoordmogelijkheden:  

De cliënt dient een score te geven van 0 tot en met 10, waarbij 0 de slechtste en 10 de beste score is. 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar het totaalbeeld dat cliënten hebben over het etensgebeuren. Dit beeld wordt 

o.a. bepaald door het eten, de bediening, de sfeer en de keuzemogelijkheden.  

 

Antwoordmogelijkheden:  

De cliënt dient een score te geven van 0 tot en met 10, waarbij 0 de slechtste en 10 de beste score is. 

 

Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Bij deze vraag kunnen de cliënten concrete suggesties geven om de zorg voor het eten verder te 

verbeteren. Daarnaast kunnen de cliënten opmerkingen die nog niet aan bod kwamen bij de andere 

vragen, hier vermelden. 

 

 

2. Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet. 

3. Hoe vindt u dat de zorg voor het eten verder kan worden verbeterd? 
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Link met indicatoren: 

• Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 

 

 

 

5 Introductie van de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid in de instelling 

 

De interviewers dienen vooraf te worden opgeleid in het correct afnemen van de Vragenlijst 

Maaltijdtevredenheid. Dit is belangrijk voor het bekomen van betrouwbare resultaten. Er is een 

PowerPoint-presentatie beschikbaar om de interviewers op te leiden. 

 

 

 

6 Door wie wordt de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid afgenomen? 

 

De Vragenlijst Maaltijdtevredenheid kan door elke medewerker bij cliënten worden afgenomen. Het 

is belangrijk dat cliënten zich bij de interviewer veilig voelen om in alle eerlijkheid op de vragen te 

antwoorden.   

 

 

 

7 Hoe wordt de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid afgenomen? 

 

Het interview kan in 4 fasen worden onderverdeeld: 

 

1. De interviewer verduidelijkt voor de cliënt het doel van de bevraging.  

Dit doel is het beter afstemmen van het eten en drinken, de bediening en de 

keuzemogelijkheden op de wensen en noden van de cliënten. 
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2. De interviewer informeert de cliënt dat hij/zij verbeterpunten kan aangeven voor zowel het 

ontbijt, het warm eten (soep, hoofdgerecht, dessert), de lunch (of het avondeten) en de 

tussendoortjes. De verbeterpunten kunnen betrekking hebben op het eten en het drinken, 

de bediening en de keuzemogelijkheden. 

 

3. Bij het eerste deel van de vragen geeft de interviewer de cliënt de keuze om de vragen al dan 

niet anoniem in te vullen. De interviewer verduidelijkt de reden hiervoor aan de cliënt.  

Deze reden is dat, op basis van de antwoorden op deze vragen, individuele aanpassingen aan 

het eten kunnen worden gedaan (vb. eten dat beter te kauwen is, een kleinere portie eten). Als 

de vragen anoniem worden beantwoord dan kunnen deze individuele aanpassingen niet 

worden doorgevoerd. 

 

4. De interviewer stelt de vragen aan de cliënt en registreert de antwoorden. 

 

o De cliënt beantwoordt elke vraag, behalve de algemene vragen, met ‘ja’ of ‘niet 

helemaal’.  

 

o Enkel als de cliënt ‘niet helemaal’ antwoordt, vraagt de interviewer waarover de cliënt 

niet helemaal tevreden is. Een mogelijk antwoord is: ‘Het vlees is te taai’. 

 

o De interviewer registreert de opmerking van de cliënt in de voorziene ruimte.  

 

o De interviewer vraagt of de cliënt nog verbeterpunten wil aangeven bij diezelfde 

vraag. Deze verbeterpunten kunnen over andere eetmomenten (vb. ontbijt) en andere  

voedingscomponenten (vb. brood) gaan.  

 

Opmerkingen:  

(1) Om de zorg voor het eten en drinken te kunnen verbeteren, hebben de medewerkers 

betrokken bij de voedingszorg concrete informatie nodig over wat er beter kan. Het 

invullen van de concrete opmerking(en) van de cliënt is dus heel belangrijk. 
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(2) Cliënten hebben de neiging om enkel opmerkingen te geven over het warm eten. Het is 

aangewezen om bij elke vraag te peilen of de cliënt (eveneens) verbeterpunten wil geven 

voor de andere eetmomenten.  

 

 

 

8 Wanneer wordt de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid afgenomen? 

 

De Vragenlijst Maaltijdtevredenheid dient minstens om de 6 maanden te worden afgenomen en kan 

bijkomend worden afgenomen na het uitvoeren van verbeterinitiatieven. 

Enkele redenen hiervoor zijn dat er nieuwe cliënten komen, dat verbeterinitiatieven moeten worden 

geëvalueerd en dat de wensen en noden van cliënten kunnen veranderen (vb. smaak, 

afhankelijkheid, kauwproblemen). 

 

 

 

9 Hoe worden de antwoorden van de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid 

verwerkt? 

 

De antwoorden van de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid worden automatisch verwerkt.  

 

Mogelijke resultaten zijn: 

• bij niet anonieme vragen: een lijst met opmerkingen per cliënt, per vraag, per eetmoment 

(indien van toepassing), per component (indien van toepassing); 

• het percentage cliënten dat tevreden is, per vraag; 

• een lijst met verbeterpunten per vraag, per eetmoment (indien van toepassing) en per 

component (indien van toepassing); 

• een lijst met bijkomende opmerkingen die niet bij de gestelde vragen thuishoorden; 

• de gemiddelde score op 10 voor hoe lekker cliënten het eten vinden (smaak); 
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• de gemiddelde score op 10 voor hoe graag cliënten in het woonzorgcentrum eten (volledig 

etensgebeuren). 

 

 

 

10 Hoe kan er over de resultaten worden gerapporteerd? 

 

De resultaten kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd: 

• tabel met resultaten (percentage cliënten dat tevreden is) per vraag; 

• tabel met resultaten per vraag van zowel de laatste als minstens de voorlaatste bevraging 

naast elkaar (om de evolutie te tonen); 

• de gemiddelde score op 10 voor hoe lekker cliënten het eten vinden (smaak); 

• de gemiddelde score op 10 voor hoe graag cliënten in het woonzorgcentrum eten (volledig 

etensgebeuren); 

• vermelden van het gewenst resultaat (streefcijfer) bij elke resultaat in de tabel; 

• een lijst met verbeterpunten per vraag, per eetmoment (indien van toepassing) en per 

component (indien van toepassing), vooral van belang voor de medewerkers; 

• een staafdiagram voor de vragen waarvoor verbeteracties werden opgezet met presentatie 

van het huidige resultaat, het voorgaande resultaat en het gewenste resultaat (streefcijfer) 

naast elkaar + vermelding van de ondernomen acties. 

 

De rapportage (soort informatie, hoeveelheid informatie, taalgebruik) dient aangepast te worden 

naargelang de behoeften van doelgroep (directie, medewerkers, cliënten, …). 

De resultaten kunnen worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens vergaderingen met 

medewerkers en directie, tijdens cliëntenvergaderingen en familievergaderingen. Dit kan bijkomende 

reacties uitlokken en nieuwe of concrete ideeën opleveren voor verbeterinitiatieven.  

Belangrijk is om de feedback naar de medewerkers zo snel mogelijk na het uitvoeren van de 

verbeteracties te geven. 
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11 Hoe kunnen de resultaten worden gebruikt? 

 

Met behulp van de cijfergegevens kunnen verbeterpunten worden opgespoord. Dit zijn, bijvoorbeeld, 

de vragen waar het gewenste resultaat (streefcijfer) niet werd behaald. Daarnaast geven de concrete 

opmerkingen van de cliënten aan welke aanpassingen volgens hen nodig zijn om de kwaliteit van het 

eten, de bediening en de keuzemogelijkheden te verbeteren. 

 

Op basis van zowel de cijfergegevens als de concrete opmerkingen, kunnen de betrokken 

medewerkers verbeteracties plannen en evalueren. Het uiteindelijke doel is de maaltijdkwaliteit 

steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten waardoor het risico op 

malnutritie daalt en de levenskwaliteit stijgt.  
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dr. Bianca Buijck
Nele Van Damme

Prof. dr. Dimitri Beeckman

In samenwerking met het Center for Gastrology, 
Met de financiële steun van Unilever Food Solutions

Handleiding bij de 

Vragenlijst Maaltijdtevredenheid 

Woonzorgcentra

OVERZICHT

1. Doel van de vragenlijst

2. Doelgroep

3. Structuur van de vragenlijst

4. Introduceren en afnemen van de vragenlijst

5. Verwerken van de antwoorden

6. Rapportage van de resultaten

7. Gebruik van de resultaten

2

1. Doel van de vragenlijst

In kaart brengen van:

•Tevredenheid met voedingszorg

•Concrete verbeterpunten

En dit voor:

• Eten en drinken, bediening en keuzemogelijkheden

• Ontbijt, warme maaltijd, lunch en tussendoor

3

2. Doelgroep

• Cliënten in de residentiële ouderenzorg,

• die minstens de warme maaltijd nemen van de 

residentie/groep

• én cognitief in staat om mening over voedingszorg te 

geven

4

3. Structuur van de vragenlijst

• 20 korte, eenvoudige stellingen over eten en drinken

• doorvragen naar concrete verbeterpunten 

• 1 vraag over tevredenheid met smaak (score op 10)

• 1 vraag over algemene tevredenheid (score op 10)

• 1 open vraag naar suggesties voor verbeteracties

5

4. Introduceren en afnemen van de vragenlijst

4.1 Introductie van de vragenlijst bij de cliënt

6

• Doel verduidelijken: ‘Afstemmen eten en drinken op de 

wensen en noden van de cliënt’

• Cliënt informeren dat de bevraging gaat over ontbijt, warme 

maaltijd, lunch én tussendoortjes, eten en drinken, 

bediening, en keuzemogelijkheden

• Cliënt laten kiezen om het eerste deel al dan niet anoniem in 

te vullen (mogelijkheid tot individuele voedingsinterventies)
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4.2 Afnemen van de vragenlijst bij de cliënt (1/2)

7

• Lees de stelling voor

• Vraag de cliënt te antwoorden met ‘ja’ of ‘niet helemaal’

• Vraag de cliënt waarover hij/zij niet helemaal tevreden is

• Registreer het antwoord van de cliënt

• Vraag of de cliënt nog verbeterpunten wil geven bij diezelfde 

stelling

4.2 Afnemen van de vragenlijst bij de cliënt (2/2)

8

BELANGRIJK

•Concrete informatie is noodzakelijk om de zorg voor eten en 

drinken te verbeteren. Vul de voorziene ruimte steeds in als de 

cliënt niet helemaal akkoord is met een stelling.

•Cliënten hebben de neiging om enkel het warm eten te 

beoordelen. Vraag telkens expliciet naar verbeterpunten voor 

de andere eetmomenten.

4.3 Voorbeeld (1/2)

9

I (interviewer): ‘Ik vind de textuur van het eten goed.’

C (cliënt): ‘Niet helemaal’

I: ‘Wat vind u precies niet helemaal goed’

C: ‘Het vlees is te taai’

Interviewer selecteert: ‘Niet helemaal’ – ‘warm eten’ – ‘vlees’

Interviewer noteert: ‘te taai’

4.3 Voorbeeld (2/2)

10

I: ‘Zijn er nog verbeterpunten voor de textuur van het warm 

eten?’

C: ‘Nee’

I: ‘Ook niet voor het eten van de andere eetmomenten?’

C: ‘Nee’

Interviewer gaat verder naar de volgende stelling

4.4 Frequentie van afnemen van de vragenlijst

11

• Minstens om de 6 maanden

• Eventueel bijkomend na het uitvoeren van verbeteracties

5. Verwerken van de antwoorden

12

De antwoorden worden automatisch verwerkt.
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5. Rapporteren van de resultaten

13

5.1 Lijst met verbeterpunten per cliënt

Verbeterpunten hoofdmaaltijd

Component Verbeterpunt

Groenten Te weinig

Vlees Te taai

Aardappelen Te zout

14

5.2 Lijst met verbeterpunten alle cliënten

Verbeterpunten hoofdmaaltijd

Verbeterpunt Aantal (% van alle 

deelnemende 

clienten)

Groenten Te weinig 4 (8%)

Vlees Te taai 25 (50%)

Vlees Niet warm genoeg 40 (80%)

Aardappelen Te zout 10 (20%)

Aardappelen Te zacht gekookt 30 (60%)

Vis Te weinig gekruid 10 (20%)

15

Vraag % tevreden bewoners

Datum: juli 2015

Ik vind het eten goed van smaak. 60%

Ik vind het eten goed van textuur. 65%

Ik vind het eten lekker ruiken. 85%

5.2 Frequentietabel

16

5.3 Frequentietabel met evolutie en streefcijfers

Vraag % tevreden clienten

Januari 2015 Juli 2015 Streefcijfer

Ik vind het eten goed 

van smaak.

60% 70% 85%

Ik vind het eten goed 

van textuur.

65% 80% 85%

Ik vind het eten 

lekker ruiken.

85% 90% 85%

17

5.4 Staafdiagram

6. Gebruiken van de resultaten (1/2)

18

1. Identificeren van verbeterpunten

2. Plannen van verbeteracties (op basis van tips van cliënten)

3. Evalueren van verbeteracties

4. Communiceren van de resultaten op maat (cliënten, 

medewerkers, directie)
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6. Gebruiken van de resultaten (2/2)

19

Betere afstemming op wensen en noden cliënten

Hogere intake, 

minder (risico op) malnutritie, 

hogere levenskwaliteit
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Instrument voor uitvoeren smaakanamnese 

Stelling  Meerdere 
antwoorden 
mogelijk 

Meerdere 
antwoorden 
mogelijk 

Portie  Open 
antwoordcategorie: 
Specifieke 
wensen/voorkeuren
/aversie 

1. Ik volg een dieet op medisch 

voorschrift: 

 

Ja 

Nee 

 

 Suikervrij 

Zoutarm 

Cholesterol arm  

Anders  

 

  

2. Ik eet geen vlees 

 

Ja 

Nee 

 Vegetarisch 

Veganistisch 

Wel vis 

  

3. Bij het ontbijt eet ik graag: 

 

 

 

 

Brood Volkoren brood 

Wit brood 

Bruin brood 

Meergranen brood 

Anders 

 

Aantal 

sneden 

brood: 

 

 

Ontbijtgranen 

 

   

Fruit Stuk fruit 

Fruitsalade 

Anders 
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  Eieren Gebakken 

Gekookt 

Geroerd 

Anders 

  

Melkproducten 

 

Pap 

Pudding 

Yoghurt  

Anders 

  

 Broodbeleg Kaas 

Vleeswaren 

Zoet  

Anders 

  

4. Bij het ontbijt drink ik graag: 

 

 

 

 

Koffie 

Thee 

Melk 

Karnemelk 

Water 

Vruchtensap  

Anders 

   

5. Bij de hoofdmaaltijd eet ik 

graag: 

 

 Bijgerecht 

 

 

 

Aardappelen 

Pastaproducten 

Rijstproducten 

Anders 

Portiegrootte:  

Normaal  

Groot 

Klein   

 

  Groenten Gaar 

Beetgaar 

Rauw 

Anders 

Portiegrootte:  

Normaal  

Groot 

Klein   

 

 Vlees   Portiegrootte:  

Normaal  

Groot 

Klein   
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 Vis  Portiegrootte:  

Normaal  

Groot 

Klein   

 

 

Vleesvervanger   Portiegrootte:  

Normaal  

Groot 

Klein   

 

  Nagerecht Pudding 

Fruit 

Gebak 

Anders 

  

6. Bij de hoofdmaaltijd drink ik 

graag:  

Koffie 

Thee 

Melk 

Karnemelk 

Water 

Frisdrank 

Vruchtensap 

Wijn  

Bier 

 

   

7. Ik eet graag soep: Ja 

Nee 

 ’s middags voor het 

eten 

’s avonds voor het 

eten 

 

Normaal 

Groot 

klein 

 

8. Bij de broodmaaltijd eet ik 

graag:  

Brood Volkoren brood 

Wit brood 

Bruin brood 

Meergranen brood 

 

Aantal 

sneden 

brood: 

 

Ontbijtgranen    
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Fruit Stuk fruit 

Fruitsalade 

Anders  

 

  

Eieren Gebakken 

Gekookt 

Geroerd 

Anders  

 

  

Melkproducten 

 

Pap 

Pudding 

Yoghurt  

Anders  

 

  

Snack  Gefrituurde snack 

Rauwkostsalade  

Pasta(salade) 

Anders  

  

Broodbeleg Kaas 
Vleeswaren 
Zoet  
Anders 
 
 
 

  

9. Bij de broodmaaltijd drink ik graag:  Koffie 

Thee 

Melk 

Karnemelk 

Water 

Vruchtensap  

Anders 
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10. Tussen de maaltijden drink ik 

graag: 

 

 

 

 

Koffie 

Thee 

Melk 

Karnemelk 

Water 

Frisdrank 

Vruchtensap   

Wijn  

Bier 

   

11. Tussen de maaltijden door eet 

ik graag een snack 

 Zoete snack 

Hartige snack  

   

12. Ik heb specifieke 

wensen/gewoonten rond de 

smaak van het eten: 

Ja 

nee 

 

    

13. Ik heb specifieke 

wensen/gewoonten rond de 

textuur van het eten: 

 

Ja 

nee 

 

    

14. Ik heb specifieke 

wensen/gewoonten rond de 

bereidingswijze van het eten: 

 

Ja 

nee 

    

15. Ik heb specifieke 

wensen/gewoonten rond de 

presentatie van het eten: 

 

Ja 

nee 
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16. Ik heb specifieke 

wensen/gewoonten over de tijd 

die ik krijg om te eten: 

 

Ja 

nee 

 

    

17. Ik heb specifieke 

wensen/gewoonten rond de 

ruimte waar ik eet:  

vb. meubilair, geluid, licht, 

tafelgenoten 

 

Ja 

nee 

 

    

18. Ik heb specifieke wensen over 

de variatie in het menu of de 

menusamenstelling: vb. 1x per 

week vis, elke dag aardappelen 

etc. 

 

Ja 

nee 

 

    

19. Ik wens hulp te krijgen bij het 

eten: 

Ja 

nee 

 

    

20. Ik vind het belangrijk dat het 

eten milieubewust/biologisch 

bereid is: 

 

Ja 

nee 
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1 Inleiding 

 

Ondervoeding is een vaak voorkomend probleem bij ouderen in de residentiële zorg. In de 

internationale literatuur wordt de prevalentie van ondervoeding bij deze doelgroep geschat tussen 

19,4% en 53,3%, afhankelijk van de populatie en het onderzoeksdesign.
1,2

  

Een belangrijke risicofactor van ondervoeding is onvoldoende voedingsinname.
3
 Onvoldoende 

voedingsinname kan worden veroorzaakt door een voedingsbeleid dat onvoldoende is afgestemd op 

de wensen en de behoeften van de cliënten (vb. smaak, hulp bij het eten, sfeer, 

keuzemogelijkheden).
4,5

 Bij de ontwikkeling van het Smaakanamnese-instrument werd smaak 

beschouwd als een ruim begrip dat zowel het eten, de bediening, de sfeer als de keuzemogelijkheden 

omvat.  

 

Om het huidige voedingsbeleid beter te kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van de 

cliënten is er concrete en bruikbare informatie nodig over de individuele wensen en behoeften van 

de cliënten. 
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Malnutrition and associated factors in nursing home residents: a cross-sectional, Multi-centre study. Clinical Nutrition, 32, 438-443. 
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 Paquet, C., St.-Arnaud-McKenzie, D., Ferland, G., & Dube, L. (2003). A blue print-based case study analysis of nutrition services provided in a midterm 

care facility for the elderly. Journal of the American Dietetic Association, 103 (3), 363-368. 
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2 Doel van het Smaakanamnese-instrument 

 

Het Smaakanamnese-instrument heeft als doel om informatie te verzamelen over de 

smaakvoorkeuren van cliënten in de residentiële ouderenzorg. Hierbij werd beoogd om zo concreet 

mogelijke informatie te leveren die onmiddellijk bruikbaar is voor de medewerkers betrokken bij de 

voedingszorg. Deze informatie heeft betrekking op eten en drinken, bediening, sfeer en 

keuzemogelijkheden. 

 

 

3 Setting en doelgroep 

 

Het Smaakanamnese-instrument is ontworpen voor gebruik bij cliënten in de residentiële 

ouderenzorg. Een belangrijke voorwaarde is dat minstens de warme maaltijd door de 

residentie/groep aan de cliënten wordt aangeboden. Bij dementerende cliënten kan de familie, die 

voorkeuren en gewoontes van de cliënt kent, worden betrokken bij de smaakanamnese. 

 

 

4 Beschrijving van het Smaakanamnese-instrument (structuur, inhoud) 

 

4.1 Structuur 

 

Het Smaakanamnese-instrument bestaat enerzijds uit vragen over wat de cliënt graag eet en drinkt 

bij de verschillende eetmomenten en gedurende de dag. Anderzijds peilt het instrument naar 

specifieke wensen, gewoontes én aversies met betrekking tot eten, bediening/sfeer en 

keuzemogelijkheden.  

 

Het Smaakanamnese-instrument sluit aan bij de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid. Het 

Smaakanamnese-instrument wordt afgenomen om de wensen en behoeften van cliënten te leren 
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kennen. De Vragenlijst Maaltijdtevredenheid wordt later afgenomen om te evalueren of de 

voedingszorg voldoende werd afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten. 

 

4.2 Inhoud 

 

Hieronder volgt een overzicht van alle vragen met vermelding van de antwoordmogelijkheden. 

Daarnaast wordt er verwezen naar de overeenkomstige vraag uit de Vragenlijst 

Maaltijdtevredenheid. 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar het dieet dat de cliënt om medische redenen dient te volgen. 

 

Mogelijke antwoorden indien van toepassing (meerder antwoorden mogelijk): 

• suikervrij,  

• zoutarm,  

• cholesterolarm,  

• anders. 

 

Link met Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik kan erop vertrouwen dat medewerkers rekening houden met mijn persoonlijk dieet. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

1. Ik volg een dieet op medisch voorschrift. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar de wens of gewoonte van de cliënt om vegetarisch (geen vlees of geen vlees en 

vis) of veganistisch (geen vlees, vis en dierlijke producten zoals zuivel, eieren en honing) te eten. 

Mogelijke antwoorden indien van toepassing:  

• vegetarisch,  

• veganistisch, 

• wel vis. 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt bij het ontbijt lust en hoeveel hij/zij gewoonlijk eet (vb. 2 sneden 

brood). Daarnaast is er mogelijkheid om aan te geven wat de cliënt echt niet lust (aversies).  

Het is de bedoeling dat de cliënt alles aanduidt dat hij/zij graag eet als ontbijt zodat hiermee rekening 

kan worden gehouden bij het aanbod van het ontbijt. Het is niet zo dat de cliënt elke dag hetzelfde 

zal moeten eten (vb. elke dag eieren).  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• brood (+ volkoren/wit/bruin/meergranen/anders + aantal sneden); 

• ontbijtgranen; 

• fruit (+ stuk fruit/fruitsalade/anders); 

• eieren (+ gebakken/gekookt/geroerd/anders); 

2. Ik eet geen vlees. 

3. Bij het ontbijt eet ik graag: 
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• melkproducten (+ pap/pudding/yoghurt/anders); 

• broodbeleg (+ kaas/vleeswaren/zoet/anders); 

• anders; 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten voldoende gezond. 

• Ik vind dat ik goede porties krijg. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt bij het ontbijt graag drinkt. Daarnaast is er mogelijkheid om aan te 

geven wat de cliënt echt niet wil drinken (aversies). Het is niet zo dat de cliënt elke dag hetzelfde zal 

moeten drinken, tenzij hij/zij dit wenst.  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• koffie, 

• thee,  

• melk, 

• karnemelk, 

• water,  

• vruchtensap, 

• anders, 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

4. Bij het ontbijt drink ik graag: 
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• Ik vind de beschikbaarheid van dranken goed (bij het eten en tussendoor). 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt bij de hoofdmaaltijd lust en hoeveel hij/zij wenst te eten (vb. 

kleine portie). Daarnaast is er mogelijkheid om aan te geven wat de cliënt echt niet lust (aversies).  

Het is de bedoeling dat de cliënt alles aanduidt dat hij/zij graag eet zodat hiermee rekening kan 

worden gehouden bij het aanbod van de hoofdmaaltijd. Het is zeker niet zo dat de cliënt elke dag 

hetzelfde zal moeten eten.  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• bijgerecht (+ keuze uit aardappelen, pastaproducten, rijstproducten, anders); 

• groenten (+ keuze uit gaar, beetgaar, rauw, anders); 

• vlees; 

• vis; 

• vleesvervanger; 

• nagerecht (+ keuze uit pudding/fruit/gebak/anders); 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten voldoende gezond. 

• Ik vind dat ik goede porties krijg. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

5. Bij de hoofdmaaltijd eet ik graag: 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt bij de hoofdmaaltijd graag drinkt. Daarnaast is er mogelijkheid om 

aan te geven wat de cliënt echt niet wil drinken (aversies). Het is niet zo dat de cliënt elke dag 

hetzelfde zal moeten drinken, tenzij hij/zij dit wenst.  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• koffie, 

• thee,  

• melk, 

• karnemelk, 

• water,  

• vruchtensap, 

• frisdrank, 

• wijn, 

• bier, 

• anders, 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind de beschikbaarheid van dranken goed (bij het eten en tussendoor). 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

6. Bij de hoofdmaaltijd drink ik graag: 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar de wens of gewoonte van de cliënt om soep te eten. Het is niet zo dat de cliënt 

elke dag soep moet eten. Daarnaast kan de cliënt aangeven wanneer hij graag soep drinkt (’s middags 

en/of ’s avonds). Tenslotte kan de cliënt de portiegrootte van de soep kiezen (klein, normaal, groot). 

 

Mogelijke antwoorden:  

• ja, ’s middags voor het eten; 

• ja, ’s avonds voor het eten; 

• ja, op een ander moment, namelijk …; 

• nee; 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind dat ik goede porties krijg. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt bij de broodmaaltijd (lunch of avondmaal) lust en hoeveel hij/zij 

wenst te eten (vb. een halve portie). Daarnaast is er mogelijkheid om aan te geven wat de cliënt echt 

niet lust (aversies).  

7. Ik eet graag soep. 

8. Bij de broodmaaltijd eet ik graag: 
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Het is de bedoeling dat de cliënt alles aanduidt dat hij/zij graag eet zodat hiermee rekening kan 

worden gehouden bij het aanbod van de broodmaaltijd. Het is zeker niet zo dat de cliënt elke dag 

hetzelfde zal moeten eten.  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• brood (+ volkoren/wit/bruin/meergranen/anders + aantal sneden); 

• ontbijtgranen; 

• fruit (+ stuk fruit/fruitsalade/anders); 

• eieren (+ gebakken/gekookt/geroerd/anders); 

• melkproducten (+ pap/pudding/yoghurt/anders); 

• snack (+ gefrituurde snack/rauwkostsalade/pasta(salade)/anders); 

• broodbeleg (+ kaas/vleeswaren/zoet/anders); 

• andere, namelijk … 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten voldoende gezond. 

• Ik vind dat ik goede porties krijg. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt bij de broodmaaltijd graag drinkt. Daarnaast is er mogelijkheid om 

aan te geven wat de cliënt echt niet wil drinken (aversies). Het is niet zo dat de cliënt elke dag 

hetzelfde zal moeten drinken, tenzij hij/zij dit wenst.  

 

9. Bij de broodmaaltijd drink ik graag: 
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Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• koffie, 

• thee,  

• melk, 

• karnemelk, 

• water,  

• vruchtensap, 

• frisdrank, 

• bier, 

• wijn, 

• anders, 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• ik vind de beschikbaarheid van dranken goed (bij het eten en tussendoor). 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wat de cliënt tussen de maaltijd graag drinkt. Daarnaast is er mogelijkheid om 

aan te geven wat de cliënt echt niet wil drinken (aversies). Het is niet zo dat de cliënt elke dag 

hetzelfde zal moeten drinken, tenzij hij/zij dit wenst.  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• koffie, 

• thee,  

10. Tussen de maaltijden door drink ik graag: 
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• melk, 

• karnemelk, 

• water,  

• vruchtensap, 

• frisdrank, 

• bier, 

• wijn, 

• andere, namelijk … 

• specifieke wensen/voorkeuren/aversies, namelijk … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• ik vind de beschikbaarheid van dranken goed (bij het eten en tussendoor), 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar de wens van de cliënt om tussen de maaltijden nog een snack te eten. Het is 

niet zo dat de cliënt elke dag hetzelfde zal moeten eten, tenzij hij/zij dit wenst.  

 

Mogelijke antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

• zoete snack, 

• hartige snack. 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

11. Tussen de maaltijden door eet ik graag een snack. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de smaak van het eten. 

De vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de 

tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Graag het vlees weinig/sterk gekruid, geen zout bij de aardappelen, pittig, mild, 

Italiaans/Surinaams/plaatselijke kost… 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten goed van smaak.  

• Geef een cijfer voor hoe lekker u het eten hier vindt. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de textuur van het eten. 

De vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de 

tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Graag het eten gemalen, het vlees niet te hard, brood zonder korsten, heldere soep, aardappelen 

steeds gepureerd, … 

12. Ik heb specifieke wensen/gewoontes rond de smaak van het eten: 

13. Ik heb specifieke wensen/gewoontes rond de textuur van het eten. 
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Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten goed van textuur.  

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de bereidingswijze van 

het eten. De vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de 

tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Graag geen gefrituurd eten, … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten goed van smaak. 

• Ik vind het eten er smaakvol uit zien. 

• Ik vind het eten voldoende gezond. 

• Ik vind het belangrijk dat mijn eten milieubewust bereid is. 

• Geef een cijfer voor hoe lekker u het eten hier vindt (1-10).  

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ik heb specifieke wensen/gewoontes rond de bereidingswijze van het eten. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de presentatie en het 

uitzicht van het eten. De vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de 

broodmaaltijd als de tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Graag de saus apart, geen saus, de fijne vleeswaren op een bord geschikt, het zoet beleg in kleine 

schaaltjes, het gemixt eten niet door elkaar (vb. vlees en groenten apart), … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het eten er smaakvol uit zien. 

• Geef een cijfer voor hoe lekker u het eten hier vindt (1-10).  

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de tijd die hij/zij krijgt 

om te eten. De vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als 

de tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Graag zeker een half uur tijd voor de hoofdmaaltijd, … 

 

15. Ik heb specifieke wensen/gewoontes rond de presentatie van het eten. 

16. Ik heb specifieke wensen/gewoontes over de tijd die ik krijg om te eten. 
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Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind dat ik voldoende tijd heb om te eten. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de eetruimte. De 

wensen/gewoontes kunnen gaan over de locatie waar gegeten wordt (kamer of eetzaal), over de 

tafelgenoten en over de inrichting van de ruimte (vb. sfeer, inkleding, stoelen, tafels). Deze vraag 

heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de tussendoortjes. Het 

is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Ik eet liefst alleen op mijn kamer, heb graag voldoende licht, een hogere stoel, … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik kan kiezen met wie ik eet en waar ik eet (alleen op mijn kamer of in een groep). 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

17. Ik heb specifieke wensen/gewoontes rond de ruimte waar ik eet. 
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Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar wensen en gewoontes van de cliënt met betrekking tot de variatie in het menu 

en de samenstelling van het menu.  Deze vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de 

hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Graag seizoensproducten, vis op vrijdag, elke dag aardappelen, brood bij pastagerechten, altijd saus 

bij vlees, op zondagochtend verse broodjes, elke dag fruit als dessert, elke dag fruit tussendoor, … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind dat er voldoende afwisseling is in het eten. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar de behoefte aan hulp of hulpmiddelen bij het eten.  Deze vraag heeft zowel 

betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de tussendoortjes. Het is een open 

vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Het vlees moet worden gesneden, het drinken moet worden ingeschonken, kan geen bestek 

hanteren, graag een plastiek beker, …  

 

 

 

18. Ik heb specifieke wensen/gewoontes over de variatie in het menu of de menusamenstelling. 

19. Ik wens hulp te krijgen bij het eten. 
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Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind dat er bij de maaltijden hulp is als het nodig is. 

• Ik kan beschikken over hulpmiddelen die het eten vergemakkelijken. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de vraag: 

Deze vraag peilt naar het belang dat cliënten hechten aan milieubewust of biologisch bereid eten.  

Deze vraag heeft zowel betrekking op het ontbijt, de hoofdmaaltijd, de broodmaaltijd als de 

tussendoortjes. Het is een open vraag, geen meerkeuzevraag. 

 

Voorbeelden van antwoorden (meerdere antwoorden mogelijk):  

Geen kistkalveren, geen eieren van kippen uit legbatterijen, onbespoten groenten, … 

 

Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid: 

• Ik vind het belangrijk dat mijn eten milieubewust bereid is. 

• Geef een cijfer voor hoe graag u hier eet (1-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ik vind het belangrijk dat het eten milieubewust/biologisch bereid is. 
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5 Introductie van het Smaakanamnese-instrument in de instelling 

 

De interviewers dienen vooraf te worden opgeleid in het correct toepassen van het Smaakanamnese-

instrument. Dit is belangrijk voor het bekomen van betrouwbare resultaten. Er is een PowerPoint-

presentatie beschikbaar om de interviewers op te leiden. 

 

 

6 Door wie wordt de smaakanamnese afgenomen? 

 

Met behulp van het Smaakanamnese-instrument kan de smaakanamnese door elke medewerker bij 

cliënten worden afgenomen. Het is belangrijk dat cliënten zich bij de interviewer veilig voelen om in 

alle eerlijkheid op de vragen te antwoorden.   

 

 

7 Hoe wordt de smaakanamnese afgenomen? 

 

Het interview kan in 4 fasen worden onderverdeeld: 

 

1. De interviewer verduidelijkt voor de cliënt het doel van de bevraging.  

Dit doel is het zo goed mogelijk afstemmen van het eten en drinken, de bediening en de 

keuzemogelijkheden op de wensen en noden van de cliënten. 

 

2. De interviewer legt de stellingen voor aan de cliënt en registreert de antwoorden. 

 

o Bepaalde stellingen kunnen met ja/nee worden beantwoord (vb. Ik volg een dieet op 

medisch voorschrift?). Bij een ‘Ja’-antwoord dient er te worden verder gevraag naar 

concrete informatie (vb. zoutarm).  
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o Bij de vragen over wat de cliënt graag eet, vraagt de interviewer door volgens de 

aanwijzingen (vb. Heeft u graag een kleine/normale/grote portie?).  

 

o Bij elke vraag moet expliciet worden gevraagd of de cliënt specifieke wensen of 

aversies heeft. Er is ruimte voorzien om deze vraag te beantwoorden. 

 

o Er zijn, tenzij anders aangegeven, meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 

Opmerkingen:  

(1) Om het eten en drinken te kunnen afstemmen op de wensen en noden van cliënten, 

hebben de medewerkers concrete informatie nodig. Daarom is het belangrijk om de open 

velden steeds en zo concreet mogelijk in te vullen. 

(2) Naast het vragen wat de cliënten graag eten of gewoon zijn om te eten is het belangrijk 

om steeds te vragen wat de cliënten niet graag eten (aversies). Het beperken van wat de 

cliënt niet lust, draagt eveneens bij aan het verhogen van de tevredenheid met het eten. 

 

 

8 Wanneer wordt de smaakanamnese afgenomen? 

 

De smaakanamnese dient minstens bij opname met behulp van het Smaakanamnese-instrument te 

worden afgenomen. Er dient rekening te worden gehouden dat de wensen en noden van cliënten 

kunnen veranderen (vb. smaak, afhankelijkheid, kauwproblemen). 

 

 

9 Hoe worden de antwoorden van de smaakanamnese verwerkt? 

 

De antwoorden van de smaakanamnese worden automatisch verwerkt.  
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Mogelijke resultaten zijn: 

• Een overzicht per cliënt met gewoontes, wensen en aversies; 

• Overzichten van de cliënten die vegetarisch eten/suikervrij eten/hulp nodig hebben/… 

 

 

 

10 Hoe kan er over de resultaten van de smaakanamnese worden 

gerapporteerd? 

 

De overzichten die uit de toepassing van het Smaakanamnese-instrument voorkomen, kunnen 

worden aangepast op maat van de ontvanger (keukenmedewerker, andere medewerker). De 

overzichten dienen aan de medewerkers die betrokken zijn bij de maaltijdzorg (eten, drinken, 

bediening, sfeer, keuzemogelijkheden) richting te geven om de tevredenheid en het welzijn van 

cliënten te verhogen. 

 

 

11 Hoe kunnen de resultaten van de smaakanamnese worden gebruikt? 

 

De resultaten van de smaakanamnese kunnen worden gebruikt om het aanbod van (zorg bij) eten en 

drinken beter af te stemmen op de wensen en noden van cliënten.  

 

Enkele doelstellingen zijn: meer tevreden cliënten en medewerkers, minder malnutritie, betere 

levenskwaliteit, minder verspilling van eten. 
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dr. Bianca Buijck
Nele Van Damme

Prof. dr. Dimitri Beeckman

In samenwerking met het Center for Gastrology, 
Met de financiële steun van Unilever Food Solutions

Handleiding bij het 

Smaakanamnese-instrument

OVERZICHT

1. Doel van de vragenlijst

2. Doelgroep

3. Structuur van de vragenlijst

4. Introduceren en afnemen van de vragenlijst

5. Verwerken van de antwoorden

6. Rapportage van de resultaten

7. Gebruik van de resultaten

2

1. Doel van de Smaakanamnese

In kaart brengen van:

• individuele wensen en noden van cliënten in 

woonzorgcentra met betrekking tot smaak

En dit voor:

• Eten en drinken, bediening en keuzemogelijkheden

• Ontbijt, warme maaltijd, lunch en tussendoor

3

2. Doelgroep

• Cliënten in de residentiële ouderenzorg,

• die minstens de warme maaltijd nemen van de 

residentie/groep.

• Bij dementerenden: mogelijkheid tot inschakelen naaste 

familie/kennissen.

4

3. Structuur van de vragenlijst

• 20 korte, eenvoudige stellingen over eten en drinken

• doorvragen naar specifieke wensen/voorkeuren én 

aversies

• Link met de Vragenlijst Maaltijdtevredenheid

5

4. Afnemen van de vragenlijst

6

• Lees de stelling voor

• Vraag door indien van toepassing

• Meerdere antwoorden mogelijk

• Aversies bij elke vraag expliciet bevragen

• Selecteer of noteer het antwoord van de cliënt

4.1 Verloop (1/2)
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7

BELANGRIJK

• Concrete informatie is noodzakelijk om de zorg voor eten en 

drinken af te stemmen. Vul de voorziene ruimtes steeds in 

indien van toepassing.

• Wat de cliënt niet lust (aversies) is ook noodzakelijke 

informatie om de tevredenheid en de voedingsinname te 

verhogen. 

4.1 Verloop (2/2)

4.2 Voorbeeld 1 (1/2)

8

I (interviewer): ‘Ik volg een dieet op medisch voorschrift.’

C (cliënt): ‘Ja’

I: ‘Welk dieet?’

C: ‘Suikervrij’

Interviewer selecteert: ‘Ja’ – ‘Suikervrij’

4.3 Voorbeeld 2 (1/2)

9

I: ‘Bij het ontbijt eet ik graag:’

C: ‘Bruin brood met choco of smeerkaas’

Interviewer selecteert: ‘Brood’ – ‘Bruin brood’

Interviewer selecteert: ‘Broodbeleg’ – ‘zoet’ ‘kaas’ 

Interviewer noteert bij specifieke wensen/voorkeuren ‘choco’ 

en ‘smeerkaas’

4.3 Voorbeeld 2 (2/2)

10

I: ‘Eet u nog iets behalve brood?’

C: ‘Nee’

I: ‘Is er iets wat u helemaal niet lust?’

C: ‘Yoghurt’

Interviewer noteert bij specifieke aversies: ‘yoghurt’ 

4.4 Voorbeeld 3

11

I: ‘Ik heb specifieke wensen of gewoontes rond de smaak van 

het warm eten.’

C: ‘Ja, ik gebruik weinig zout’

Interviewer selecteert: ‘Ja’

Interviewer noteert bij specifieke wensen/voorkeuren: ‘weinig 

zout’

4.5 Frequentie van afnemen van de vragenlijst

12

• Minstens bij opname

• Wensen en noden kunnen veranderen
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5. Verwerken van de antwoorden

13

De antwoorden worden automatisch verwerkt tot overzichten 

op maat van de betrokken medewerker.

5. Rapporteren van de resultaten

14

Beschikbaarheid van de overzichten voor de betrokken 

medewerkers

6. Gebruiken van de resultaten (1/2)

15

• Afstemmen van de voedingszorg op de wensen en noden 

van de cliënten

• Multidisciplinair

6. Gebruiken van de resultaten (2/2)

16

Betere afstemming op wensen en noden cliënten

Hogere intake, 

minder (risico op) malnutritie, 

hogere levenskwaliteit



Indicatorenset Maaltijdkwaliteit 

 

Indicatoren maaltijdkwaliteit 

Structuurindicatoren 

IND1: Er is een procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen. 

 

1a: Is er een gestandaardiseerd weegbeleid? 

 

1b: Is er een gevalideerd screeningsinstrument ? 

 

1c: Is er een actieplan voor cliënten met malnutritie? 

 

1d: Is er een verantwoordelijke voor het beleid rond opsporen en behandelen van cliënten 

met malnutritie? 

 

IND2: Er is een beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften van de 

cliënten. 

 

2a: Is er een structureel overleg tussen medewerkers van de keuken en minstens twee 

verschillende zorgdisciplines? 

 

2b: Is er een procedure om de cliënten te betrekken bij de samenstelling van het menu? 

 

2c: Is er een procedure voor een systematische bevraging van de cliënten over het eten, 

de bediening en de keuzemogelijkheden? 

 

2d: Kunnen de cliënten aan tafel de smaak van de maaltijden bijsturen (vb. met sausen, 

kruiden, …)? 

 

IND3: Er zijn recepturen op maat van de cliënten. 

 

3a: Zijn er uitgeschreven recepturen beschikbaar voor de medewerkers die de maaltijden 

bereiden? 

 

3b: Zijn er specifieke recepturen voor cliënten met slik- of kauwproblemen? 

 

3c: Worden de recepturen systematisch herzien? 

 

IND4: De medewerkers betrokken bij de maaltijden, hebben de juiste competenties. 

 

4a: Heeft de chef-kok een passend diploma om zijn/haar functie in een (groot)keuken uit 

te oefenen? 

 

4b: Heeft de chef-kok een bijkomende opleiding genoten om voedingszorg te bieden op 

maat van ouderen? 

 

4c: Krijgen de maaltijdbegeleiders een training in voedingszorg? 

 

IND5: Er is een visie met betrekking tot voedingszorg. 

 

5a: Is er een uitgeschreven visie met betrekking tot voedingszorg? 

 

5b: Werd de visie kenbaar gemaakt aan de medewerkers betrokken bij de voedingszorg? 

 

5c: Werd de visie kenbaar gemaakt aan de cliënten? 

 

IND6: Het eten is gevarieerd. 

 

6: Is er een systeem voor het waarborgen van variatie in het eten? 

 

  



Procesindicatoren 

IND7: Het percentage cliënten van wie de gewichtsevolutie wordt geregistreerd. 

IND8: Het percentage cliënten van wie het resultaat van de screening naar malnutritie wordt 

geregistreerd. 

IND9: Het percentage cliënten van wie de eetgewoontes in het dossier staan vermeld. 

IND10: Het aantal cliënten per maaltijdbegeleider dat hulp nodig heeft bij de hoofdmaaltijd. 

 

Uitkomstindicatoren 

IND11: Het percentage cliënten dat risico vertoont op malnutritie. 

IND12: Het percentage cliënten met malnutritie. 

IND13: Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden. 
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1 Inleiding 

 

Deze handleiding hoort bij de Indicatorenset Maaltijdkwaliteit. 

De Indicatorenset Maaltijdkwaliteit werd ontwikkeld om woonzorgcentra een beeld te geven van de 

kwaliteit van hun maaltijdzorg, zowel op als rond het bord. Daarnaast werd met de Indicatorenset 

Maaltijdkwaliteit beoogd om woonzorgcentra te stimuleren tot het uitwerken en uitvoeren van 

verbeteracties ter bevordering van de maaltijdkwaliteit.  

Maaltijdkwaliteit werd gedefinieerd als: ‘De mate waarin een maaltijd tegemoet komt aan de wensen 

en behoeften van de cliënten.’ Maaltijdkwaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van het 

management, het personeel betrokken bij het bereiden en serveren van de maaltijden en de 

verschillende zorgdisciplines. 

 

Indicatoren zijn ‘meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de mate 

van kwaliteit van de geleverde zorg’
1
. Een indicator heeft de eigenschap om een signaalfunctie te zijn: 

het is geen directe maat voor kwaliteit, maar wijst op een bepaald aspect van presteren en kan 

aanleiding geven tot het introduceren of verderzetten van interventies/acties die gericht zijn op 

kwaliteitsverbetering
1
. 

Indicatoren kunnen worden onderverdeeld in structuurindicatoren, procesindicatoren en 

uitkomstindicatoren. Structuurindicatoren geven een aanwijzing over de (organisatorische) 

randvoorwaarden waarbinnen voedingszorg wordt geleverd. Procesindicatoren geven een aanwijzing 

over de handelingen die als onderdeel van een (voedingszorg)proces worden uitgevoerd om kwaliteit 

te leveren. Procesindicatoren zijn rechtstreeks te beïnvloeden: ze meten hoe (vaak) iets wordt 

gedaan. Uitkomstindicatoren, tenslotte, geven een aanwijzing over de uitkomsten van processen die 

worden gemeten worden op bewonersniveau.  Uitkomstindicatoren zijn van vele factoren afhankelijk 

en zijn daardoor moeilijk te herleiden tot de direct zorg.
1
 

 

                                                      
1 Beersen, N., Kallewaard, M., van Croonenborg, J., Everdingen, J., & Barneveld, T. (2007). Handleiding 
indicatorenontwikkeling. (Versie 1.0.). Den Haag: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO). 
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2 Verzamelen van informatie over de indicatoren 

2.1 Wie verzamelt de informatie?  

 

De informatie over de indicatoren wordt best verzameld door een kwaliteitsverantwoordelijke. 

 

 

2.2 Waar kan de informatie worden gevonden? 

 

De informatie over de indicatoren kan worden opgezocht in administratieve lijsten over de cliënten 

(vb. opnamedatum), in clientendossiers (vb. eetgewoontes) en in kwaliteitsdocumenten (vb. info 

over maaltijdtevredenheid). Daarnaast kunnen, voornamelijk voor de structuurindicatoren, de 

verantwoordelijke voor de keuken, de verantwoordelijke voor de zorg  en de directeur worden 

bevraagd. Alle informatie moet schriftelijk gedocumenteerd zijn (vb. verslagen, protocollen, 

diploma’s, lijsten, recepturen) of waarneembaar zijn (vb. kruiden en sausen op de tafels). 

Voor een vlotte verzameling van informatie over de proces- en uitkomstindicatoren wordt de 

aanwezigheid van databanken aanbevolen. Concreet gaat het over databanken met de gewichten 

van cliënten, de gewichtsverschillen, resultaten van malnutritiescreenings, eetgewoontes en 

resultaten van tevredenheidsmetingen. Het is belangrijk dat de datum waarop de betreffende 

metingen gebeurd zijn (vb. malnutritiescreening), terug te vinden is. Een elektronisch clientendossier 

biedt voordelen op voorwaarde dat de nodige gegevens gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd. 

 

 

2.3 Welke cliënten worden geïncludeerd? 

 

Op de leeswijzer van de indicator staat vermeld welke cliënten dienen te worden geïncludeerd. Bij 

bepaalde indicatoren wordt de meting beperkt tot cliënten die minstens 4 maanden 

(gewichtsevolutie, screening) of minstens 12 maanden (eetgewoontes, tevredenheid) in het 

woonzorgcentrum verblijven. Hiervoor is het belangrijk om de opnamedatum van elke cliënt bij de 

hand te hebben. 
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De indicatoren worden berekend met behulp van een breuk bestaande uit een teller en een noemer. 

De juiste formule staat vermeld op de leeswijzer van elke indicator. 

Bij de berekening van de proces- en structuurindicatoren dienen de gegevens over palliatieve  

cliënten niet te worden meegeteld (in de teller)  en dient het aantal palliatieve cliënten te worden 

afgetrokken van het totaal aantal cliënten (in de noemer). 

 

 

3 Berekenen van het resultaat van de indicatoren 

3.1 Berekenen van het resultaat van structuurindicatoren 

 

Bij de structuurindicatoren bestaat de teller uit meerdere getallen die moeten worden opgeteld tot 1 

getal. De getallen zijn afkomstig van de verschillende criteria waaraan de indicator moet voldoen. Elk 

criterium waaraan wordt voldaan, krijgt een score 1 en elk criterium waaraan niet wordt voldaan, een 

score 0. Het eindresultaat is een breuk. Een uitzondering op de regel vormt de indicator ‘Het eten is 

gevarieerd’. Het resultaat van deze indicator is 1 (ja) of 0 (nee). 

 

 

Voorbeeld:  

Indicator 1: ‘Er is een procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen’ 

• Criterium 1a: ‘Is er een gestandaardiseerd weegbeleid?’   

o Antwoord: ‘Ja’ (Score=1) 

• Criterium 1b: ‘Is er een gevalideerd screenings- en monitoringsinstrument?’ 

o Antwoord: ‘Ja’ (Score=1) 

• Criterium 1c: ‘Is er een actieplan voor cliënten met malnutritie?’ 

o Antwoord= ‘Nee’ (Score=0) 

• Criterium 1d: ‘Is er een verantwoordelijke voor het beleid rond opsporen en behandelen van 

cliënten met malnutritie?’ 

o Antwoord: ‘Nee’ (Score=0) 

• Aantal criteria: 4 (a,b,c en d) 
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• Resultaat:  IND1 = Teller         =   resultaat criteria 

               Noemer         aantal criteria 

  IND1 = 1a + 1b + 1c + 1d 

               Aantal criteria 

 IND1 = 1 + 1 + 0 + 0 

   4 

 IND1 = 2 

 4 

  

Dit resultaat wil zeggen dat twee van de vier criteria waaraan de indicator moet voldoen, 

 vervuld zijn.  

 

 

3.2 Berekenen van het resultaat van proces- en uitkomstindicatoren 

 

Bij de proces- en uitkomstindicatoren bestaan de teller en de noemer van de breuk uit aantallen van 

cliënten (vb. aantal cliënten dat werd gescreend). De breuk wordt uitgerekend naar een percentage. 

Een uitzondering is de indicator ‘Het aantal cliënten dat hulp nodig heeft bij de hoofdmaaltijd per 

maaltijdbegeleider’. De breuk van deze indicator wordt uitgerekend naar een geheel getal (vb. 10). 

 

Voorbeeld:  

Indicator 9: ‘Het percentage cliënten van wie de eetgewoontes in het dossier staan vermeld’ 

• Teller ‘Nreg’: ‘Het aantal cliënten van wie het afgelopen jaar minstens 2x de gewoontes met 

betrekking tot eten, bediening en keuze werden geregistreerd’   

o Antwoord: ‘40’ 

• Noemer ‘Ntot’: ‘Het aantal cliënten dat minstens 12 maanden in het woonzorgcentrum 

verblijft (met uitzondering van palliatieve cliënten)’ 

o Antwoord: ‘80’ 

• Resultaat:  IND9 = Teller x 100% =  Nreg x 100% 

   Noemer   Ntot 
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  IND9 = 40 

   80 

  IND9 = 50% 

 

Dit resultaat wil zeggen dat bij 50% van de cliënten waarop de indicator moest worden 

 toegepast, de indicator effectief werd toegepast.  

 

 

 

4 Wat doen met de resultaten 

 

De resultaten van de indicatoren kunnen worden gepresenteerd met behulp van tabellen (vooral 

voor de structuurindicatoren) en grafieken (vooral voor proces- en uitkomstindicatoren). Hierbij kan 

een vergelijking worden gemaakt met de voorgaande resultaten en de gewenste resultaten. 

De presentatie van de resultaten kan worden gebruikt om diverse belanghebbenden te informeren: 

(toekomstige) cliënten, familieleden, personeelsleden, management, andere woonzorgcentra 

(benchmarking), financierders en controlerende instanties (vb. de overheid). 

 

Met behulp van de indicatoren kan feedback worden gegeven aan het management en de 

personeelsleden over het resultaat van hun inzet en verbeterinitiatieven. Deze feedback kan 

motiveren om verder te werken aan een betere maaltijdkwaliteit of om te proberen het huidige 

resultaat te behouden. 

 

Naast het stimuleren van nieuwe verbeterinitiatieven laten de resultaten van de indicatoren toe om 

bestaande initiatieven te evalueren en bij te sturen. 

 

Belangrijk om te vermelden is dat indicatoren wel een idee geven van de maaltijdkwaliteit in 

woonzorgcentra, maar dat nadien nog verder moet worden gezocht naar verklaringen voor een goed 

of minder goed resultaat. Om woonzorgcentra hierbij te ondersteunen werden een aantal mogelijke 

verklaringen vermeld op de leeswijzer van elke indicator. De vermelde verklaringen zijn niet 

limitatief. 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND01 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen 



   

 

2 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

 

 

1. Doelen van de indicator 

 

Deze indicator heeft drie doelen. Een eerste doel is om het percentage cliënten dat in 

woonzorgcentra gescreend wordt op malnutritie te verhogen. Een tweede doel is de prevalentie van 

malnutritie in woonzorgcentra te laten dalen door de woonzorgcentra te stimuleren om malnutritie 

aan te pakken. Een derde doel is het stimuleren van verbeterprojecten ter bevordering van de 

kwaliteit van de maaltijdzorg. Deze kwaliteit wordt beïnvloed door medewerkers die het eten 

bereiden en serveren, medewerkers van verschillende zorgdisciplines en het management. 

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

“Malnutritie is een voedingstoestand waarbij er een tekort of teveel (onevenwicht) is aan 

energie, eiwitten en andere voedingsstoffen die meetbare effecten hebben op het weefsel/lichaam 

(lichaamsvorm, grootte en samenstelling), functioneren en klinische uitkomst.” (Harris en Haboubi, 

2005) Een tekort, een teveel of een onevenwicht aan voedingsstoffen kan aanleiding geven tot 

achteruitgang in het fysisch en psychisch functioneren, verhoogde afhankelijkheid, verminderd 

welzijn en verhoogde morbiditeit en mortaliteit (Crogan & Pasvogel, 2003; Reed, Zimmerman, 

Sloane, Williams & Boustani, 2005; Svacina and Haluzic, 2011). 

 

Richtlijnen van de Europese Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme (ESPEN) vermelden 

dat voor een effectieve aanpak van malnutritie zowel het screenen van cliënten als het behandelen 

van cliënten met (risico op) malnutritie noodzakelijk is (Kondrup et al., 2003).  

Bij het screenen op (risico op) malnutritie wordt bovendien aanbevolen om een gestandaardiseerd 

weegbeleid te volgen. Een gestandaardiseerd weegbeleid bevordert de detectie van ongewenst 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND1 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen 



   

 

3 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

gewichtsverlies of ongewenste gewichtstoename en het vroegtijdig starten met cliëntgerichte 

voedingsondersteuning (Simmons et al., 2009). Daarnaast wordt aanbevolen om een gevalideerd 

screeningsinstrument te gebruiken dat rekening houdt met meerdere voedingsgerelateerde 

parameters (vb. Body Mass Index, gewichtsevolutie, voedingsinname) (Kondrup et al., 2003).  

 

Link met maaltijdkwaliteit: 

Maaltijdkwaliteit kan worden gedefinieerd als ‘de mate waarin een maaltijd tegemoetkomt aan de 

wensen en behoeften van de cliënten’. De wensen en behoeften van cliënten situeren zich niet alleen 

op vlak van voeding (o.a. smaak, consistentie, variatie, portiegrootte), maar ook op vlak van 

bediening (o.a. voldoende hulp), sfeer en keuzemogelijkheden (Wright et al., 2011). 

Screenen op malnutritie helpt die cliënten te identificeren van wie de wensen en behoeften niet 

optimaal worden tegemoetgekomen. 

Een betere maaltijdkwaliteit waarin beter wordt tegemoetgekomen aan de wensen en behoeften van 

de cliënten heeft een belangrijke plaats binnen een behandelplan voor cliënten met (risico op) 

malnutritie. 

 

3. Beschrijving van de indicator 

Type indicator Structuurindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de aanwezigheid van een procedure om malnutritie 

(ondervoeding, overvoeding, onevenwichtige voedingsinname) bij cliënten op te 

sporen en te behandelen. 

Deze procedure voldoet minstens aan volgende 4 criteria: 

1. een gestandaardiseerd weegbeleid, 

2. een gevalideerd screeningsinstrument,  

3. een actieplan voor cliënten met (risico op) malnutritie, 

4. een verantwoordelijke voor het beleid i.v.m. opsporen en behandelen van 
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4. Meten van de indicator 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen worden bekomen via de verantwoordelijke voor de 

cliëntenzorg. Het volstaat om na te gaan welk van de 4 criteria vermeld bij de beschrijving aanwezig 

is. Belangrijk is dat er bewijsmateriaal is voor elk criterium. 

 

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND1 = 1a + 1b + 1c + 1d 

              4 

 

Teller 1a Is er een gestandaardiseerd weegbeleid? 

Antwoord 1a 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 1b Is er een gevalideerd screeningsinstrument? 

Antwoord 1b 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 1c Is er een actieplan voor cliënten met malnutritie? 

Antwoord 1c 
Ja = 1 

Neen = 0 

malnutritie bij cliënten.  
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Teller 1d 
Is er een verantwoordelijke voor het beleid rond opsporen en behandelen 

van cliënten met malnutritie? 

Antwoord 1d 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van deze indicator is een breuk (vb. 3/4). De teller staat voor het aantal criteria waaraan 

werd voldaan (vb. 3). De noemer staat voor het aantal criteria dat werd voorgesteld (vb. 4). Hoe 

dichter de waarde van de teller de noemer benadert, hoe meer criteria werden vervuld en hoe beter 

het resultaat. 

 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goed resultaat op deze indicator kunnen zijn: 

• afwezigheid van een gestandaardiseerd weegbeleid, 

• afwezigheid van een gevalideerd screeningsinstrument voor malnutritie, 

• afwezigheid van een behandelplan voor cliënten met (risico op) malnutritie, 

• gebrek aan kennis bij de medewerkers over malnutritie, een gestandaardiseerd weegbeleid, 

screening en behandelen van cliënten met (risico op malnutritie), 

• gebrek aan motivatie bij de medewerkers om cliënten te wegen, te screenen of de gepaste 

voedingszorg te geven, 

• gebrek aan de nodige vaardigheden om cliënten te wegen of te screenen, 

• afwezigheid van een verantwoordelijke voor het beleid rond malnutritie, 

• onvoldoende ondersteuning en medewerking van het management en de leidinggevenden 

om een procedure uit te werken, 
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• gebrek aan (gebruiksvriendelijke) middelen om de procedure toe te passen. 

 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND02 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften van de 

cliënten 
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1. Doelen van de indicator 

 

Een eerste doel van deze indicator is het bevorderen van de kwaliteit van de maaltijden in 

woonzorgcentra door meer rekening te houden met de specifieke wensen en behoeften van de  

cliënt (vb. smaak, consistentie, hulp). Een tweede doel van deze indicator is het stimuleren van 

verbeterinitiatieven om enerzijds de samenwerking tussen zorg en keuken te bevorderen en 

anderzijds cliënten te betrekken bij de maaltijdzorg en de menusamenstelling.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat er in woonzorgcentra onvoldoende rekening wordt gehouden met 

de specifieke wensen en behoeften van de cliënten (Barnes et al., 2013; Merell et al., 2012). Deze 

wensen en behoeften situeren zich zowel op vlak van voeding (vb. smaak), bediening (vb. hulp), sfeer 

(vb. lawaai) als keuzemogelijkheden (vb. preferenties en aversies). Onvoldoende afstemming van de 

maaltijden op de wensen en behoeften van cliënten wordt geassocieerd met ontevredenheid over de 

maaltijden en malnutritie (Simmons et al., 2008 en 2009). Het optimaliseren van de maaltijdkwaliteit 

vereist een multidisciplinair samenwerking waarbij zowel de keuken als de zorg worden 

vertegenwoordigd (Arvanitakis et al., 2009). 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND02 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften van 

cliënten 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Structuurindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de aanwezigheid van een beleid om de maaltijden af te 

stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten. 

Dit beleid voldoet minstens aan de volgende 4 criteria: 

1. een structureel overleg tussen medewerkers van de keuken en 

verschillende zorgdisciplines  

2. een procedure om cliënten te betrekken de samenstelling van het menu 

3. een systematische bevraging van de cliënten over het eten, de bediening en 

de keuzemogelijkheden 

4. de mogelijkheid om de smaak van het eten door de cliënten aan tafel te 

laten bijsturen (vb. met behulp van sausen, kruiden, …) 

Bij medewerkers van de keuken (criterium 1) dient het te gaan om één of meerdere 

medewerkers betrokken bij de bereiding van het eten.  

 

 

4. Meten van de indicator 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen worden bekomen via de verantwoordelijke voor de 

cliëntenzorg en de verantwoordelijke voor de keuken. Het volstaat om na te gaan welke van de 4 

criteria vermeld bij de beschrijving aanwezig is. Belangrijk is dat er bewijsmateriaal is voor elk 

criterium. 
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5. Berekenen van het resultaat van de indicator  

 

IND2 = 2a + 2b + 2c + 2d 

              4 

 

Teller 2a 
Is er een structureel overleg tussen medewerkers van de keuken en 

minstens twee verschillende zorgdisciplines? 

Antwoord 2a 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 2b 
Is er een procedure om de cliënten te betrekken bij de samenstelling van 

het menu? 

Antwoord 2b 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 2c 
Is er een procedure voor een systematische bevraging van de cliënten over 

het eten, de bediening en de keuzemogelijkheden? 

Antwoord 1c 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 2d 
Kunnen de cliënten aan tafel de smaak van de maaltijden bijsturen (vb. met 

sausen, kruiden, …)? 

Antwoord 1d 
Ja = 1 

Neen = 0 
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6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van deze indicator is een breuk (vb. 3/4). De teller staat voor het aantal criteria waaraan 

werd voldaan (vb. 3). De noemer staat voor het aantal criteria dat werd voorgesteld (vb. 4). Hoe 

dichter de waarde van de teller de noemer benadert, hoe meer criteria werden vervuld en hoe beter 

het resultaat. 

 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goed resultaat voor deze indicator kunnen zijn: 

• gebrek aan inzicht bij het management en de medewerkers dat malnutritie kan worden 

veroorzaakt door onvoldoende afstemmen van de maaltijden op de wensen en behoeften van 

cliënten, 

• gebrek aan kennis bij de medewerkers over de prevalentie, risicofactoren en gevolgen van 

malnutritie bij cliënten in een woonzorgcentrum, 

• gebrek aan inzicht bij het management en de medewerkers dat oudere cliënten specifieke  

behoeften hebben met betrekking tot voedingszorg (vb. door afname van smaak, verhoogde 

afhankelijkheid, slik- en kauwproblemen), 

• gebrek aan middelen om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften van de 

cliënten, 

• gebrek aan motivatie van het management en de medewerkers om de huidige maaltijdzorg te 

wijzigen, 

• gebrek aan kennis bij de medewerkers over de mogelijkheden om de maaltijden af te 

stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten, 

• gebrek aan creativiteit bij de medewerkers, 

• gebrek aan steun en medewerking van het management en de leidinggevenden om de 

maaltijdzorg te verbeteren. 
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8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND03 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften van 

cliënten 
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1. Doelen van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het stimuleren van de keukenmedewerkers om de maaltijden af te 

stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Het bereiden van maaltijden voor cliënten in woonzorgcentra vereist een specifieke aanpak. Met het 

ouder worden nemen de smaak- en reukzin immers af en neemt de kans op slik- en kauwproblemen 

toe (Seiberling en Conley, 2004; Nogueira en Reis, 2013). Voeding met een aangepaste textuur 

omwille van slik- en kauwproblemen kan reeds worden bereid, maar wordt door cliënten vaak als 

minder smakelijk ervaren (Wright et al., 2005). Door de recepturen uit te schrijven, kunnen ze 

beschikbaar worden gesteld van elke medewerker betrokken bij de maaltijdbereiding waardoor 

cliënten dagelijks kunnen genieten van maaltijden op maat. 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND03 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er zijn recepturen op maat van de cliënten 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Structuurindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de aanwezigheid van recepturen op maat van de cliënten. 

Volgende criteria zijn minstens vereist: 

1. uitgeschreven recepturen, 

2. specifieke recepturen voor cliënten met kauw- en slikproblemen, 

3. systematische herziening van de recepturen. 

De herziening van de recepturen kan gebeuren op basis van feedback van cliënten, 

ervaringen van medewerkers en nieuwe wetenschappelijk inzichten en is erop 

gericht om de maaltijden steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften 

van de cliënten.  

 

 

4. Meten van de indicator 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen worden bekomen via de verantwoordelijke voor de keuken. 

Het volstaat om na te gaan welke van de 3 criteria vermeld bij de beschrijving aanwezig is. Belangrijk 

is dat er bewijsmateriaal is voor elk criterium. 

5. Berekening van het resultaat van de indicator  

 

IND3 = 3a + 3b + 3c 

              3 

 

Teller 3a Zijn er uitgeschreven recepturen beschikbaar voor de medewerkers die de 
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maaltijden bereiden? 

Antwoord 3a 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 3b Zijn er specifieke recepturen voor cliënten met slik- en kauwproblemen? 

Antwoord 3b 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 3c Worden de recepturen systematisch herzien? 

Antwoord 3c 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van deze indicator is een breuk (vb. 2/3). De teller staat voor het aantal criteria waaraan 

werd voldaan (vb. 2). De noemer staat voor het aantal criteria dat werd voorgesteld (vb. 3). Hoe 

dichter de waarde van de teller de noemer benadert, hoe meer criteria werden vervuld en hoe beter 

het resultaat. 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goed resultaat voor de indicator kunnen zijn: 

• gebrek aan kennis bij de medewerkers die de maaltijden bereiden over de specifieke 

aandachtspunten in verband met voeding bij cliënten in woonzorgcentra, 

• gebrek aan vaardigheden van de chef-kok om recepturen uit te werken voor cliënten met slik- 

en kauwproblemen, 
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• gebrek aan kennis en vaardigheden van de chef-kok om de smaak van de maaltijden bij te 

sturen op maat van cliënten van een woonzorgcentrum, 

• gebrek aan tijd en middelen voor de chef-kok en de medewerkers die de maaltijden bereiden 

om recepturen uit te schrijven en beschikbaar te stellen, 

• gebrek aan motivatie om recepturen te ontwerpen en bij te sturen, 

• gebrek aan een verantwoordelijke voor het bijhouden en herzien van recepturen, 

• onvoldoende steun vanuit het management en de leidinggevenden om recepturen op maat te 

voorzien. 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 



   

 

6 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

9. Referenties 

 
 
Seiberling, K.A., & Conley, D.B. (2004). Aging and olfactory and taste function. Otolaryngologic Clinics 

of North America,  37, 1209-1228. 

 

Wright, L., Cotter, D., Hickson, M., & Frost, G. (2005). Comparison of energy and protein intakes of 

older people consuming a texture modified diet with a normal hospital diet. Journal of Human 

Nutrition and Dietetics, 18 (3), 213-219. 

 
 



 
 

  
 

    
 
 

 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Gebouw K3 – 4e verdieping, B-9000 Gent, België  
 

 

www.ucvvgent.be

 
 

Inhoud 

 

1. Doelen van de indicator ..................................................................................................................... 2 

2. Motivatie voor de indicator ............................................................................................................... 2 

3. Beschrijving van de indicator ............................................................................................................. 3 

4. Meten van de indicator ..................................................................................................................... 3 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator .................................................................................. 4 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator ............................................................................... 4 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator ............................................................. 5 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen ......................................................................... 5 

9. Referenties ......................................................................................................................................... 6 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND04 Versienummer: 01 Datum herziening:  

De medewerkers betrokken bij de maaltijden, hebben de juiste competenties 
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1. Doelen van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het bevorderen van de kwaliteit en de veiligheid van de maaltijdzorg 

voor cliënten in woonzorgcentra . 

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Maaltijdzorg voor cliënten in woonzorgcentra vereist een specifieke aanpak. Met het ouder worden 

nemen de smaak- en reukzin immers af en neemt de kans op slik- en kauwproblemen toe (Seiberling 

en Conley, 2004; Nogueira en Reis, 2013). Voeding met een aangepaste textuur omwille van slik- en 

kauwproblemen kan reeds worden bereid, maar wordt door cliënten vaak als minder smakelijk 

ervaren (Wright et al., 2005). Daarnaast neemt bij cliënten in woonzorgcentra de hulpbehoevendheid 

bij het eten toe (Suominen et al., 2005).  

 

De aanwezigheid van competente medewerkers is enerzijds noodzakelijk om maaltijden te bereiden 

die smakelijk en veilig zijn voor de doelgroep, met inbegrip van cliënten met slik- en kauwproblemen. 

Anderzijds zijn competente medewerkers nodig om hulpbehoevende cliënten efficiënt en veilig te 

ondersteunen bij het eten. 

 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND04 Versienummer: 01 Datum herziening:  

De medewerkers betrokken bij de maaltijden hebben de juiste competenties 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Structuurindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de aanwezigheid van de juiste competenties bij de 

medewerkers betrokken bij de maaltijden. 

Volgende criteria zijn minstens vereist: 

• een chef-kok met een passend diploma om zijn/haar functie in een 

(groot)keuken uit te oefenen, 

• een chef-kok die een bijkomende opleiding heeft genoten om voedingszorg 

te bieden op maat van ouderen, 

• maaltijdbegeleiders die een training hebben gekregen in voedingszorg. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen worden bekomen via de personeelsadministratie, de 

verantwoordelijke voor de keuken en de verantwoordelijke voor de zorg. Het volstaat om na te gaan 

welke van de 3 criteria vermeld bij de beschrijving aanwezig is. Belangrijk is dat er bewijsmateriaal is 

voor elk criterium. 
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5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND4 = 4a + 4b + 4c 

              3 

 

Teller 4a 
Heeft de chef-kok een passend diploma om zijn/haar functie in een 

(groot)keuken uit te oefenen? 

Antwoord 4a 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 4b 
Heeft de chef-kok een bijkomende opleiding genoten om voedingszorg te 

bieden op maat van ouderen? 

Antwoord 4b 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 4c Krijgen de maaltijdbegeleiders een training in voedingszorg? 

Antwoord 4c 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van deze indicator is een breuk (vb. 2/3). De teller staat voor het aantal criteria waaraan 

werd voldaan (vb. 2). De noemer staat voor het aantal criteria dat werd voorgesteld (vb. 3). Hoe 

dichter de waarde van de teller de noemer benadert, hoe meer criteria werden vervuld en hoe beter 

het resultaat. 
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7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goed resultaat op deze indicator kunnen zijn: 

• gebrek aan beschikbaarheid van competente chef-koks die voor de doelgroep willen koken, 

• gebrek aan middelen om competente chef-koks aan te nemen, 

• het niet attractief zijn van de werkomgeving voor competente chef-koks (vb. uitrusting), 

• gebrek aan kennis over het bestaan van opleidingen over voedingszorg bij ouderen, 

• gebrek aan opleidingen over voedingszorg bij ouderen, 

• gebrek aan middelen om medewerkers een opleiding te laten volgen, 

• gebrek aan motivatie bij (toekomstige) medewerkers om een opleiding of bijscholing te 

volgen, 

• gebrek aan medewerking vanuit het management om de ontwikkeling van competenties bij 

de medewerkers te stimuleren, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarbij voedingszorg een lage prioriteit kent. 

 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND05 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een visie met betrekking tot voedingszorg 
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1. Doelen van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het stimuleren van woonzorgcentra om voeding een centrale rol te 

geven in het beleid en de kwaliteit van de maaltijden steeds beter af te stemmen op de wensen en 

behoeften van de cliënten. 

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Een heldere en gedeelde visie is belangrijk als leidraad bij het uitvoeren van voedingszorg, het nemen 

van beslissingen in verband met voedingszorg en het opzetten van verbeteracties. Een visie vergroot 

de kans dat de doelstellingen met betrekking tot maaltijdkwaliteit worden bereikt. (De Rycke en Van 

Gemmel, 2010) Maaltijdkwaliteit, op het vlak van eten, bediening, sfeer en keuzemogelijkheden, 

draagt bij aan de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënten (Barnes et al., 

2013; Nijs et al., 2009; Ruigrok en Sheridan, 2006). 

 

 

 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND05 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Er is een visie met betrekking tot voedingszorg 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Structuurindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de aanwezigheid van een visie met betrekking tot 

voedingszorg. 

Volgende criteria zijn minstens vereist: 

• een uitgeschreven visie met betrekking tot voedingszorg, 

• communicatie van de visie aan de medewerkers betrokken bij de 

voedingszorg, 

• communicatie van de visie aan de cliënten. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen worden bekomen via de directeur, de verantwoordelijke 

voor de keuken en de verantwoordelijke voor de zorg. Het volstaat om na te gaan welke van de 3 

criteria vermeld bij de beschrijving aanwezig is.  

 

Belangrijk is dat er bewijsmateriaal is voor elk criterium. 

Om aan het tweede en derde criterium te voldoen moet er een document (vb. brief/presentatie) zijn 

waaruit blijkt dat de visie bij de inwerkingtreding werd gecommuniceerd aan de aanwezige 

medewerkers of cliënten én een document bestemd om nieuwe medewerkers of cliënten te 

informeren over de visie. 
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5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND5 = 5a + 5b + 5c 

              3 

 

Teller 5a Is er een uitgeschreven visie met betrekking tot voedingszorg? 

Antwoord 5a 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 5b 
Werd de visie kenbaar gemaakt aan de medewerkers betrokken bij de 

voedingszorg? 

Antwoord 5b 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

Teller 5c Werd de visie kenbaar gemaakt aan de cliënten? 

Antwoord 5c 
Ja = 1 

Neen = 0 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van deze indicator is een breuk (vb. 2/3). De teller staat voor het aantal criteria waaraan 

werd voldaan (vb. 2). De noemer staat voor het aantal criteria dat werd voorgesteld (vb. 3). Hoe 

dichter de waarde van de teller de noemer benadert, hoe meer criteria werden vervuld en hoe beter 

het resultaat. 
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7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goed resultaat op deze indicator kunnen zijn: 

• gebrek aan inzicht bij het management en de leidinggevenden over het belang van een visie 

met betrekking tot voedingszorg, 

• gebrek aan kennis of vaardigheden bij het management en de leidinggevenden om een visie 

uit te werken, 

• gebrek aan motivatie bij het management en de leidinggevenden om een visie met betrekking 

tot voedingszorg uit te werken, 

• gebrek aan tijd bij het management om een visie met betrekking tot voedingszorg uit te 

werken, 

• gebrek aan inzicht bij het management in het belang van het verspreiden van de visie met 

betrekking tot voedingszorg naar de medewerkers en cliënten, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentra waarin maaltijdzorg een lagere prioriteit kent.  

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND06 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het eten is gevarieerd 
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1. Doelen van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het vermijden van een onevenwichtige voedingsinname of een te lage 

voedingsinname bij cliënten als gevolg van onvoldoende variatie in het eten. 

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Beperkte variatie bij de maaltijden wordt geassocieerd met een slechtere voedingsstatus bij ouderen 

en een tekort aan micronutriënten (Bernstein et al., 2002).  

 

Meer variatie in het eten gaat gewenning tegen, waardoor ouderen meer gaan eten (Epstein et al., 

2009).  

 

Kwalitatief onderzoek toonde aan dat variatie in de maaltijden bijdraagt aan maaltijdtevredenheid bij 

ouderen in woonzorgcentra (Crogan et al., 2004). 

 

 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND06 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het eten is gevarieerd 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Structuurindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de aanwezigheid van variatie in het eten. 

Volgend criterium is minstens vereist: 

• een systeem voor het waarborgen van variatie in het eten. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

De gegevens voor deze indicator kunnen worden bekomen via de verantwoordelijke voor de keuken. 

Het volstaat om na te gaan of het criterium vermeld bij de beschrijving aanwezig is. Belangrijk is dat 

er bewijsmateriaal is. 

 

Bij aanwezigheid van het criterium dient er te worden beschreven welk systeem wordt toegepast (vb. 

menucyclus van x weken, gebruik van seizoensproducten, …) 

 

Een specifiek systeem voor het waarborgen van variatie in het eten werd niet vastgelegd omdat er op 

dit moment geen bewijs bestaat dat een bepaald systeem beter is om voldoende variatie in het eten 

te waarborgen.  
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5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND6 = 1 (+ vermelding welk systeem) of 0 

 

Criterium Is er een systeem voor het waarborgen van variatie in het eten? 

Antwoordopties 
Ja = 1, namelijk ….  

Neen = 0  

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is 1 (Ja) of 0 (Nee). Bij een ‘ja’-antwoord is er een systeem voor het 

waarborgen van variatie in het eten. Dit kan om het even welk systeem zijn (vb. een menucyclus van 

x weken, gebruik van seizoensproducten). Het gebruikte systeem dient te worden vermeld. 

 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor het afwezig zijn van variatie in het eten kunnen zijn: 

• gebrek aan een systeem voor variatie in het eten, 

• gebrek aan kennis bij de medewerkers die het menu samenstellen over het belang van 

gevarieerd eten, 

• gebrek aan motivatie bij de medewerkers die het menu samenstellen om voldoende variatie 

in het eten te voorzien, 

• gebrek aan creativiteit bij de medewerkers die het menu samenstellen om variatie in het eten 

te brengen, 
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• gebrek aan kennis bij de medewerkers die het menu samenstellen over mogelijkheden om 

variatie in het eten te brengen, 

• gebrek aan middelen (financieel) om variatie in eten te voorzien, 

• gebrek aan ondersteuning vanuit het management om de maaltijdszorg te verbeteren, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin voedingszorg een lage prioriteit krijgt. 

 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND07 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten van wie de gewichtsevolutie wordt geregistreerd 
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1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het bevorderen van de registratie van de gewichtsevolutie van cliënten 

in woonzorgcentra.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Registratie van de gewichtsevolutie in het cliëntendossier is noodzakelijk om ongewenst 

gewichtsverlies en ongewenste gewichtstoename te kunnen aantonen. Onbedoeld gewichtsverlies is 

een risicofactor voor ondervoeding met als mogelijke consequenties: achteruitgang in het psychisch 

en fysisch functioneren, verminderd welzijn, verhoogde afhankelijkheid en verhoogde morbiditeit en 

mortaliteit (Kondrup et al., 2003; White et al., 2012). Gewichtstoename is een risicofactor voor 

overvoeding met als mogelijke consequenties: achteruitgang in het fysisch functioneren, verhoogde 

afhankelijkheid en metabole complicaties zoals atherosclerose en diabetes (Svacina en Haluzic, 

2011).  

 

Link met maaltijdkwaliteit: 

Maaltijden van onvoldoende kwaliteit, m.a.w. maaltijden die niet optimaal tegemoetkomen aan de 

wensen en behoeften van de cliënten, kunnen de gewichtsevolutie negatief beïnvloeden. Dit kan 

leiden tot ongewenste gewichtsafname of -toename. Gegevens over de gewichtsevolutie van cliënten 

laat toe om initiatieven ter verbetering van de maaltijdkwaliteit te stimuleren en te evalueren. 

Daarnaast laten deze gegevens toe om op individueel niveau cliënten te identificeren voor wie de 

huidige maaltijdkwaliteit onvoldoende is afgestemd op de wensen en behoeften. 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND07 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten van wie de gewichtsevolutie wordt geregistreerd 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar het percentage cliënten van wie de gewichtsevolutie in 

het dossier wordt geregistreerd. 

Er wordt verwacht dat de cliënten maandelijks worden gewogen. 

De indicator wordt niet gemeten bij palliatieve cliënten (en cliënten die in 

serviceflats wonen?). 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Om deze indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over de opnamedatum van alle cliënten en 

moet gekend zijn welke cliënten zich in een palliatieve situatie bevinden. Anderzijds zijn er gegevens 

nodig over het gewichtsverschil tussen de vorige maand en de maand daarvoor. Als het meten van de 

indicator bijvoorbeeld gebeurt op 15 november dan moeten gegevens worden verzameld over het 

verschil tussen het gewicht van  oktober en het gewicht van september.  

 

Palliatieve cliënten dienen te worden geëxcludeerd bij het meten van deze indicator. 

 

De nodige gegevens kunnen worden gevonden in aanwezigheidslijsten van cliënten (via de 

administratieve medewerkers), via de zorgverantwoordelijke (palliatieve cliënten) en in databanken 

met de gewichtsevolutie van cliënten (via de zorgverantwoordelijke). 

Op basis van de verzamelde gegevens worden de cliënten geselecteerd die minstens vier maanden in 

het woonzorgcentrum verblijven (bv. registratie op 15 november bij cliënten verblijvend sinds 15 juli 

of vroeger) en zich niet in een palliatieve fase bevinden. Het aantal van deze cliënten wordt geteld. 

Daarnaast wordt bij de geselecteerde cliënten gecontroleerd of het verschil in gewicht tussen de 



   

 

4 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

meting van de vorige maand en de maand daarvoor staat geregistreerd. Het aantal cliënten bij wie dit 

gewichtsverschil werd geregistreerd, wordt geteld.  

 

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND7 = Nreg  x 100% 

                                                                                      Ntot 

 

Teller: Nreg 
Het aantal cliënten bij wie het verschil tussen het gewicht van de vorige 

maand en het gewicht van de maand daarvoor werd geregistreerd 

Noemer: Ntot 
Het aantal cliënten dat minstens drie maanden in het woonzorgcentrum 

verblijft 

 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een percentage van 0% tot en met 100%. Hoe hoger het percentage 

hoe meer de gewichtsevolutie werd geregistreerd en hoe beter de score op deze indicator. 
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7.  Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goede registratie van de gewichtsevolutie zijn: 

• niet of weinig wegen van cliënten, 

• niet of weinig registreren van het gewicht van cliënten, 

• ontbreken van een gebruiksvriendelijk systeem voor registratie van gewicht en 

gewichtsevolutie, 

• gebrek aan motivatie voor het registreren van de gewichtsevolutie bij de zorgmedewerkers, 

• gebrek aan inzicht in het belang van opvolgen van de gewichtsevolutie bij de 

zorgmedewerkers, 

• gebrek aan ondersteuning vanuit het management en de leidinggevenden om de 

gewichtsevolutie te registreren, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin het wegen van cliënten weinig prioriteit 

kent, 

• gebrek aan referentieverpleegkundige nutritie. 

 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND08 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten van wie het resultaat van de screening naar malnutritie 

wordt geregistreerd 
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1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het bevorderen van de registratie van het resultaat van de screening 

naar malnutritie van cliënten in woonzorgcentra.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Registratie van screeningsresultaten naar malnutritie levert cijfers op  over het percentage cliënten 

met (risico op) malnutritie. Daarnaast laat deze registratie toe om cliënten met (risico op) malnutritie 

te identificeren en op te volgen. 

 

Link met maaltijdkwaliteit: 

Maaltijden van onvoldoende kwaliteit, m.a.w. maaltijden die niet optimaal tegemoetkomen aan de 

wensen en behoeften van de cliënten, kunnen de voedingstoestand van cliënten negatief 

beïnvloeden (Paquet et al., 2003). Dit kan leiden tot ondervoeding, overvoeding of onevenwichtige 

voedingsinname. Gegevens over de voedingstoestand van cliënten laat toe om initiatieven ter 

verbetering van de maaltijdkwaliteit te stimuleren en te evalueren. Daarnaast laten deze gegevens 

toe om op individueel niveau cliënten te identificeren voor wie de huidige maaltijdkwaliteit 

onvoldoende is afgestemd op de wensen en behoeften. 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND07 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten van wie het resultaat van de screening naar malnutritie 

wordt geregistreerd 



   

 

3 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de mate waarin de resultaten van de screenings naar 

malnutritie worden geregistreerd. 

Er wordt verwacht dat de cliënten driemaandelijks worden gescreend. 

Het screenen dient te gebeuren met een gevalideerd screeningsinstrument. 

De indicator wordt niet gemeten bij palliatieve cliënten (en cliënten die in 

serviceflats wonen?). 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Deze indicator kan enkel worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van een gevalideerd 

screeningsinstrument voor malnutritie.  

 

Om de indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over de opnamedatum van alle cliënten en 

moet gekend zijn welke cliënten zich in een palliatieve situatie bevinden. Anderzijds zijn resultaten 

nodig van de meest recente screening naar malnutritie van de laatste drie maanden. Als het meten 

van de indicator bijvoorbeeld gebeurt op 15 november dan worden gegevens verzameld van de 

meest recente screening van de maanden augustus-september-oktober.  

 

Palliatieve cliënten dienen te worden geëxcludeerd bij het meten van deze indicator.  

 

De nodige gegevens kunnen worden gevonden in aanwezigheidslijsten van cliënten (via de 

administratief medewerkers), databanken met resultaten van de screenings naar malnutritie (via de 

zorgverantwoordelijke) en via de zorgverantwoordelijke (palliatieve cliënten). 
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Op basis van de verzamelde gegevens worden de cliënten geselecteerd die minstens vier maanden in 

het woonzorgcentrum verblijven (bv. registratie op 15 november bij cliënten verblijvend sinds 15 juli 

of vroeger) en zich niet in een palliatieve fase bevinden. Het aantal van deze cliënten wordt geteld. 

Vervolgens wordt bij de geselecteerde cliënten gecontroleerd of er in de afgelopen drie maanden een 

resultaat van een screening naar malnutritie werd geregistreerd. Het aantal cliënten bij wie dit 

resultaat werd geregistreerd, wordt geteld.  

 

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND8 = Nreg  x 100% 

                                                                                     Ntot 

 

Teller: Nreg 
Het aantal cliënten van wie het resultaat van de screening naar malnutritie 

werd geregistreerd 

Noemer: Ntot 
Het aantal cliënten dat minstens vier maanden in het woonzorgcentrum 

verblijft  

 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een percentage van 0% tot en met 100%. Hoe hoger het percentage 

hoe meer screeningsresultaten werden geregistreerd en hoe beter de score op deze indicator. 
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7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een minder goede registratie van screeningsresultaten naar malnutritie zijn: 

• afwezigheid van een gevalideerd screeningsinstrument, 

• gebrek aan vaardigheden van de zorgmedewerkers om het screeningsinstrument te 

gebruiken, 

• gebrek aan motivatie bij de zorgmedewerkers voor het screenen van cliënten, 

• niet of weinig screenen van cliënten door de zorgmedewerkers, 

• gebrek aan kennis of vaardigheden van de zorgmedewerkers om screeningsresultaten te 

registreren, 

• ontbreken van een gebruiksvriendelijk systeem voor registratie van screeningsresultaten, 

• gebrek aan inzicht in het belang van opvolgen van screeningsresultaten bij de 

zorgmedewerkers, 

• gebrek aan ondersteuning vanuit het management en de leidinggevenden om cliënten te 

screenen en de resultaten te registreren, 

• afwezigheid van feedback over de resultaten van de screening aan de zorgmedewerkers, 

• afwezigheid van doelgerichte acties op basis van de screeningsresultaten, 

• afwezigheid van een referentieverpleegkundige nutritie op de afdeling, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin malnutritie een lage prioriteit kent. 

 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 
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Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND09 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten van wie de eetgewoontes in het dossier staan vermeld 



   

 

2 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

 

 

1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het bevorderen van de registratie van eetgewoontes van cliënten in 

woonzorgcentra.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat het afstemmen van maaltijdzorg op de gewoontes van cliënten de 

maaltijdtevredenheid bevordert en de voedingsinname verhoogt  (Ruigrok en Sheridan, 2008; 

Simmons et al., 2008 en 2009). 

 

Om de maaltijdzorg te kunnen afstemmen op de gewoontes van de cliënt, is informatie nodig over de 

gewoontes op vlak van eten, sfeer, bediening (en nodige hulp) en keuzemogelijkheden. Deze 

domeinen werden in onderzoek van Wright et al. (2011) geassocieerd met maaltijdtevredenheid.  

 

 

 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND09 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten van wie de eetgewoontes in het dossier staan vermeld 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar de mate waarin de eetgewoontes van cliënten worden 

geregistreerd. 

Er wordt verwacht dat de eetgewoontes 2x per jaar worden bevraagd. 

De indicator wordt niet gemeten bij palliatieve cliënten. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Om de indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over de opnamedatum van alle cliënten en 

moet gekend zijn welke cliënten zich in een palliatieve situatie bevinden. Anderzijds zijn gegevens 

nodig van de bevragingen van de eetgewoontes bij elke cliënt gedurende de laatste 12 maanden, met 

vermelding van de datum van bevraging. Als het meten van de indicator bijvoorbeeld gebeurt op 15 

november dan worden gegevens verzameld vanaf 15 november van het jaar ervoor.  

 

Palliatieve cliënten dienen te  worden geëxcludeerd bij het meten van de indicator.  

 

De nodige gegevens kunnen worden gevonden in aanwezigheidslijsten van cliënten (via de 

administratief medewerkers), via de zorgverantwoordelijke (palliatieve cliënten) en in databanken 

met de eetgewoontes van cliënten (via de zorgverantwoordelijke). 

 

Op basis van de verzamelde gegevens worden de cliënten geselecteerd die minstens 12 maanden in 

het woonzorgcentrum verblijven (bv. registratie op 15 november bij cliënten verblijvend sinds 15 

oktober van het jaar ervoor) en zich niet in een palliatieve fase bevinden. Het aantal van deze 

cliënten wordt geteld. Vervolgens wordt bij de geselecteerde cliënten gecontroleerd of er in de 
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afgelopen 12 maanden twee maal een registratie van eetgewoontes werd uitgevoerd. Het aantal 

cliënten bij wie deze bevraging werd geregistreerd, wordt geteld.  

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND9 = Nreg  x 100% 

                                                                                       Ntot 

 

Teller: Nreg 
Het aantal cliënten van wie het afgelopen jaar minstens 2x de gewoontes 

met betrekking tot eten, bediening en keuze werden geregistreerd 

Noemer: Ntot 
Het aantal cliënten dat minstens 12 maanden in het woonzorgcentrum 

verblijft (met uitzondering van palliatieve cliënten) 

 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een percentage van 0% tot en met 100%. Hoe hoger het percentage, 

bij hoe meer cliënten de eetgewoontes het afgelopen jaar 2x werden geregistreerd en hoe beter de 

score op deze indicator. 

 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor het minder goed registreren van eetgewoontes zijn: 

• afwezigheid van een instrument om eetgewoontes te bevragen, 

• niet gebruiksvriendelijk zijn van het instrument om de eetgewoontes te bevragen, 

• gebrek aan vaardigheden van de medewerkers om cliënten te vragen naar hun eetgewoontes, 
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• gebrek aan motivatie bij de medewerkers om cliënten te vragen naar hun eetgewoontes, 

• gebrek aan inzicht bij de medewerkers in het belang van het registreren van de eetgewoontes 

van cliënten, 

• gebrek aan ondersteuning vanuit het management en de leidinggevenden om cliënten te 

bevragen naar hun eetgewoontes, 

• afwezigheid van feedback over de bevraging van eetgewoontes, 

• afwezigheid van doelgerichte acties op basis van de bevraging van de eetgewoontes, 

• afwezigheid van een referentieverpleegkundige nutritie op de afdeling, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin maaltijdzorg een lage prioriteit kent. 

 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 

 

 



   

 

6 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

9. Referenties 

 
 
 
Ruigrok, J., & Sheridan, L. (2006). Life enrichment programme: enhanced dining experience, a pilot 

project. International Journal of Health Care Quality Assurance, 19 (5), 420-429. 

 

Simmons, S., Keeler, E., Zhuo, X., Hickey, K.A., Sato, H., & Schnelle, J.F. (2008). Prevention of 

unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance. Journal 

of the American Geriatrics Society, 56 (8), 1466-1473. 

 

Simmons, S.F., Cleeton, P., & Porchak, T. (2009a). Resident complaints about the nursing home food 

service: relationship to cognitive status. Journal of Gerontology, 64 (3), 324-327. 

 

Wright, O.R.L., Capra, S., & Connelly, L.B. (2011). Foodservice satisfaction domains in geriatrics, 

rehabilitation and aged care. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 14 (9), 775-780. 

 

 

 
 



 
 

  
 

    
 
 

 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Gebouw K3 – 4e verdieping, B-9000 Gent, België  
 

 

www.ucvvgent.be

 
 

Inhoud 

 

1. Doel van de indicator ......................................................................................................................... 2 

2. Motivatie voor de indicator ............................................................................................................... 2 

3. Beschrijving van de indicator ............................................................................................................. 3 

4. Meten van de indicator ..................................................................................................................... 3 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator .................................................................................. 4 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator ............................................................................... 4 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator ............................................................. 4 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen ......................................................................... 5 

9. Referenties ......................................................................................................................................... 5 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND10 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het aantal cliënten per maaltijdbegeleider dat hulp nodig heeft bij de hoofmaaltijd  
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1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het bevorderen van de aanwezigheid van voldoende 

maaltijdbegeleiders opdat cliënten de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben bij het eten.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Hulpbehoevende cliënten hebben een hoger risico op ondervoeding (Suominen et al., 2005). 

Daarnaast werd aangetoond dat hulp bij de maaltijden geassocieerd is met een significante verhoging 

van de vocht- en voedingsinname bij cliënten met een lage voedingsinname (<75%). (Simmons et al., 

2008; Simmons en Schnelle, 2004). 

 

Niettegenstaande maaltijdbegeleiding zinvol is om de voedingsinname te verhogen, werden in de 

literatuur geen aanbevelingen gevonden voor het aantal maaltijdbegeleiders dat minimaal aanwezig 

moet zijn bij de maaltijden. Verwacht wordt dat dit aantal afhankelijk is van de mate van 

hulpbehoevendheid van cliënten. De mate van hulpbehoevendheid kan in verschillende graden 

worden onderverdeeld, bijvoorbeeld volgens de KATZ-score of de Minimum Data Set-score (Saliba en 

Buchanan, 2008).  

 

 

 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND10 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het aantal cliënten per maaltijdbegeleider dat hulp nodig heeft bij de hoofdmaaltijd  
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar het aantal hulpbehoevende cliënten dat door eenzelfde 

maaltijdbegeleider moet worden geholpen bij de hoofdmaaltijd. 

Bij gebrek aan aanbevelingen om het nodige aantal maaltijdbegeleiders te 

berekenen volgens de mate van hulpbehoevendheid van de cliënten, wordt tot 

hiertoe geen rekening gehouden met de mate van hulpbehoevendheid van de 

cliëntenpopulatie. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Om de indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over het al dan niet hulpbehoevend zijn van 

elke cliënt bij de hoofdmaaltijd. Anderzijds zijn gegevens nodig over het aantal maaltijdbegeleiders 

dat gepland wordt per hoofdmaaltijd.  

 

Gegevens over hulpbehoevendheid bij de maaltijd kunnen worden gevonden in een databank 

bijgehouden door de administratief medewerkers.  

Gegevens over het aantal maaltijdbegeleiders voorzien per hoofdmaaltijd kunnen worden bevraagd 

aan de zorg- of keukenverantwoordelijke. Als het aantal begeleiders in het weekend minder is, wordt 

het aantal begeleiders op een weekdag geregistreerd. Schriftelijk bewijsmateriaal is noodzakelijk. 
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5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND10 = Ncli  x 100% 

                                                                                      Nbeg 

 

Teller: Ncli Het totaal aantal cliënten dat hulp nodig heeft bij de hoofdmaaltijd 

Noemer: Nbeg 
Het totaal aantal maaltijdbegeleiders dat in het ganse woonzorgcentrum 

wordt voorzien wordt per hoofdmaaltijd 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een getal. Hoe lager dit getal hoe minder cliënten geholpen moeten 

worden door dezelfde maaltijdbegeleider en hoe intensiever de cliënten kunnen worden geholpen. 

 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een hoog aantal hulpbehoevende cliënten per maaltijdbegeleider: 

• aanwezigheid van een groot aantal cliënten dat hulp nodig heeft bij de hoofdmaaltijd (vb. veel 

dementerende cliënten), 

• te weinig maaltijdbegeleiders in functie van het aantal cliënten dat hulp nodig heeft, 

• onvoldoende inzicht bij het management in het aantal cliënten dat hulp nodig heeft bij de 

hoofdmaaltijd, 

• onvoldoende inzicht bij het management in het belang van voldoende maaltijdbegeleiding, 

• gebrek aan middelen om meer maaltijdbegeleiders te voorzien, 

• gebrek aan competente maaltijdbegeleiders, 

• een cultuur innen het woonzorgcentrum waarin voedingszorg een lage prioriteit kent. 
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8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 

 

 

9. Referenties 

 
 

Saliba, D., & Buchanan, J. (2008). Development and validation of a revised nursing home assessment 

tool. Baltimore, Centers for Medicare & Medicaid Services. 

Simmons, S.F., & Schnelle J.F (2004). Individualized feeding assistance care for nursing 

home residents: staffing requirements to implement two interventions. The Journal of Gerontology. 

Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 59 (9), 966–973. 

Simmons, S., Keeler, E., Zhuo, X., Hickey, K.A., Sato, H., & Schnelle, J.F. (2008). Prevention of 

unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance. Journal 

of the American Geriatrics Society, 56 (8), 1466-1473. 

Suominen, M. Muurinen, S., Routasalo, P., Soini, H., Suur-Uski, I., Peiponen, A., Finne-Soveri, H., & 

Pitkala, K.H. (2005). Malnutrition and associated factors among aged residents in all nursing homes in 

Helsinki. European Journal of Clinical Nutrition, 59 (4), 578-583. 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND11 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten dat risico vertoont op malnutritie 
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1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het stimuleren van initiatieven om de maaltijdkwaliteit te verbeteren 

en zo het aantal cliënten dat risico vertoont op malnutritie te doen laten.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

“Malnutritie is een voedingstoestand waarbij er een tekort of teveel (onevenwicht) is aan 

energie, eiwitten en andere voedingsstoffen die meetbare effecten hebben op het weefsel/lichaam 

(lichaamsvorm, grootte en samenstelling), functioneren en klinische uitkomst.” (Harris en Haboubi, 

2005). 

Maaltijdkwaliteit kan worden gedefinieerd als ‘de mate waarin de maaltijdzorg tegemoetkomt aan de 

wensen en behoeften van de cliënten’. De wensen en behoeften van cliënten situeren zich niet alleen 

op vlak van voeding (o.a. smaak, consistentie, variatie, portiegrootte), maar ook op vlak van 

bediening (o.a. voldoende hulp), sfeer en keuzemogelijkheden (Wright et al., 2011). 

 

De aanwezigheid van malnutritie in woonzorgcentra is een belangrijke indicatie dat de 

maaltijdkwaliteit niet optimaal is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners (Reed et 

al., 2006; Suominen et al., 2005; Verbrugghe et al., 2013). 

 

De prevalentie van risico op malnutritie kan het management en de medewerkers van de zorg en de 

keuken stimuleren tot het nemen van verbeterinitiatieven met betrekking tot de maaltijdkwaliteit. 

Verder laten prevalentiecijfers toe om bestaande verbeterinitiatieven te evalueren. 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND11 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten dat risico vertoont op malnutritie 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Resultaatsindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar het percentage cliënten met risico op malnutritie. 

 

Malnutritie wordt gedefinieerd als: “een voedingstoestand waarbij er een tekort of 

teveel (onevenwicht) is aan energie, eiwitten en andere voedingsstoffen die 

meetbare effecten hebben op het weefsel/lichaam (lichaamsvorm, grootte en 

samenstelling), functioneren en klinische uitkomst.” (Harris en Haboubi, 2005). 

 

Cliënten dienen elke drie maanden te worden gescreend op risico op malnutritie 

met behulp van een gevalideerd screeningsinstrument. 

 

Deze indicator kan niet worden gemeten als er geen gevalideerd 

screeningsinstrument wordt gebruikt. 

 

De indicator wordt niet gemeten bij palliatieve cliënten. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Deze indicator kan slechts worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van een gevalideerd 

screeningsinstrument om cliënten met risico op malnutritie te identificeren. 

 

Om de indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over de opnamedatum van alle cliënten en 

moet gekend zijn welke cliënten zich in een palliatieve situatie bevinden. Anderzijds zijn de resultaten 

nodig van de meest recente screening naar malnutritie van de laatste 3 maanden. Als de registratie 
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van de indicator bijvoorbeeld gebeurt op 15 november dan worden resultaten verzameld van de 

meest recente screening van de maanden augustus-september-oktober.  

Palliatieve cliënten dienen te worden geëxcludeerd bij de registratie van deze indicator.   

 

De nodige gegevens kunnen worden gevonden in aanwezigheidslijsten van cliënten (via de 

administratief medewerkers), via de zorgverantwoordelijke (palliatieve cliënten) en in databanken 

met resultaten van de screenings naar malnutritie. 

 

Op basis van de verzamelde gegevens worden de cliënten geselecteerd die minstens vier maanden in 

het woonzorgcentrum verblijven (bv. registratie op 15 november bij cliënten verblijvend sinds 15 juli 

of vroeger) en zich niet in een palliatieve fase bevinden. Het aantal van deze cliënten wordt geteld. 

Vervolgens wordt voor de groep geselecteerde cliënten geteld hoeveel cliënten risico vertonen op 

malnutritie.   

 

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND11 = Nris  x 100% 

                                                                                       Ntot 

 

Teller: Nris 
Het aantal cliënten dat, volgens de meest recente screening van de voorbije 

3 maanden, risico vertoont op malnutritie 

Noemer: Ntot 
Het aantal cliënten dat de voorbije 3 maanden minstens 1x werd gescreend 

op malnutritie met een gevalideerd instrument  

 

 

 



   

 

5 

 

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde 
De Pintelaan 185 Blok A – 2e verdieping, B-9000 Gent, België  
  

 

www.ucvvgent.be

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een percentage van 0% tot en met 100%. Hoe hoger het percentage, 

hoe meer cliënten risico vertonen op malnutritie en hoe slechter het resultaat. Dit resultaat dient 

vergeleken te worden met de resultaten op de structuur- en procesindicatoren. 

 

 

7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een hoog percentage cliënten met risico op malnutritie kunnen worden gevonden in 

de resultaten op de structuur- en procesindicatoren: 

• tekortkomingen in de procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen, 

• tekortkomingen in het beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften 

van cliënten, 

• tekortkomingen op vlak van recepturen op maat van de cliënten, 

• tekortkomingen in de competentie van de medewerkers betrokken bij de maaltijden, 

• gebrek aan een gedeelde visie met betrekking tot voedingszorg, 

• gebrek aan gevarieerd eten, 

• onvoldoende registreren van de gewichtsevolutie, 

• onvoldoende registreren van de resultaten van de malnutritiescreening, 

• onvoldoende registreren van de eetgewoontes, 

• onvoldoende ondersteuning en medewerking van het management en de leidinggevenden, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin maaltijdzorg een lage prioriteit kent. 
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8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND12 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten met malnutritie 
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1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het stimuleren van initiatieven om de maaltijdkwaliteit te verbeteren 

en zo het aantal cliënten met malnutritie te doen laten.  

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

“Malnutritie is een voedingstoestand waarbij er een tekort of teveel (onevenwicht) is aan 

energie, eiwitten en andere voedingsstoffen die meetbare effecten hebben op het weefsel/lichaam 

(lichaamsvorm, grootte en samenstelling), functioneren en klinische uitkomst.” (Harris en Haboubi, 

2005). 

Maaltijdkwaliteit kan worden gedefinieerd als ‘de mate waarin de maaltijdzorg tegemoetkomt aan de 

wensen en behoeften van de cliënten’. De wensen en behoeften van cliënten situeren zich niet alleen 

op vlak van voeding (o.a. smaak, consistentie, variatie, portiegrootte), maar ook op vlak van 

bediening (o.a. voldoende hulp), sfeer en keuzemogelijkheden (Wright et al., 2011). 

 

De aanwezigheid van malnutritie in woonzorgcentra is een belangrijke indicatie dat de 

maaltijdkwaliteit niet optimaal is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners (Reed et 

al., 2006; Suominen et al., 2005; Verbrugghe et al., 2013). 

 

De prevalentie van malnutritie kan het management en de medewerkers van de zorg en de keuken 

stimuleren tot het nemen van verbeterinitiatieven met betrekking tot de maaltijdkwaliteit. Verder 

laten prevalentiecijfers toe om bestaande verbeterinitiatieven te evalueren. 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND12 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten met malnutritie 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Resultaatsindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar het percentage cliënten met malnutritie. 

 

Malnutritie wordt gedefinieerd als: “een voedingstoestand waarbij er een tekort of 

teveel (onevenwicht) is aan energie, eiwitten en andere voedingsstoffen die 

meetbare effecten hebben op het weefsel/lichaam (lichaamsvorm, grootte en 

samenstelling), functioneren en klinische uitkomst.” (Harris en Haboubi, 2005). 

 

Cliënten dienen elke drie maanden te worden gescreend op malnutritie met behulp 

van een gevalideerd screeningsinstrument. 

Deze indicator kan niet worden gemeten als er geen gevalideerd 

screeningsinstrument wordt gebruikt. 

 

De indicator wordt niet gemeten bij palliatieve cliënten. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Deze indicator kan slechts worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van een gevalideerd 

screeningsinstrument om cliënten met risico op malnutritie te identificeren. 

 

Om de indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over de opnamedatum van alle cliënten en 

moet gekend zijn welke cliënten zich in een palliatieve situatie bevinden. Anderzijds zijn de resultaten 

nodig van de meest recente screening naar malnutritie van de laatste 3 maanden. Als de registratie 

van de indicator bijvoorbeeld gebeurt op 15 november dan worden resultaten verzameld van de 

meest recente screening van de maanden augustus-september-oktober.  
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Palliatieve cliënten dienen te worden geëxcludeerd bij de registratie van deze indicator.   

De gegevens kunnen worden gevonden in aanwezigheidslijsten van cliënten, databanken met 

resultaten van de screenings naar malnutritie en door bevraging van de zorgverantwoordelijke. 

 

Op basis van de verzamelde gegevens worden de cliënten geselecteerd die minstens vier maanden in 

het woonzorgcentrum verblijven (bv. registratie op 15 november bij cliënten verblijvend sinds 15 juli 

of vroeger) en zich niet in een palliatieve fase bevinden. Het aantal van deze cliënten wordt geteld. 

Vervolgens wordt in de groep geselecteerde cliënten het aantal cliënten met malnutritie geteld.   

 

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND11 = Nris  x 100% 

                                                                                       Ntot 

 

Teller: Nris 
Het aantal cliënten met malnutritie volgens de meest recente screening van 

de voorbije 3 maanden  

Noemer: Ntot 
Het aantal cliënten dat de voorbije 3 maanden minstens 1x werd gescreend 

op malnutritie met een gevalideerd instrument  

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een percentage van 0% tot en met 100%. Hoe hoger het percentage, 

hoe meer cliënten met malnutritie en hoe slechter het resultaat. Dit resultaat dient vergeleken te 

worden met de resultaten op de structuur- en procesindicatoren. 
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7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een hoog percentage cliënten met malnutritie kunnen worden gevonden in de 

resultaten op de structuur- en procesindicatoren: 

• tekortkomingen in de procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen, 

• tekortkomingen in het beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften 

van cliënten, 

• tekortkomingen op vlak van recepturen op maat van de cliënten, 

• tekortkomingen in de competentie van de medewerkers betrokken bij de maaltijden, 

• gebrek aan een gedeelde visie met betrekking tot voedingszorg, 

• gebrek aan gevarieerd eten, 

• onvoldoende registreren van de gewichtsevolutie, 

• onvoldoende registreren van de resultaten van de malnutritiescreening, 

• onvoldoende registreren van de eetgewoontes, 

• onvoldoende ondersteuning en medewerking van het management en de leidinggevenden, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin maaltijdzorg een lage prioriteit kent. 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND13 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden 
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1. Doel van de indicator 

 

Het doel van deze indicator is het stimuleren van initiatieven om de maaltijdkwaliteit te verbeteren 

en zo het aantal cliënten dat tevreden is over de maaltijden te verhogen. Maaltijdtevredenheid 

omvat tevredenheid met het eten, de bediening en sfeer en de keuzemogelijkheden.  

 

 

2. Motivatie voor de indicator 

 

Maaltijdtevredenheid is gerelateerd aan de kwaliteit van de maaltijden op vlak van eten, bediening, 

sfeer en keuzemogelijkheden (Wright et al., 2011; Crogan et al., 2004). Met maaltijdkwaliteit wordt 

bedoeld: ‘de mate waarin een maaltijd tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de cliënt’. 

Bovendien is aangetoond dat de kwaliteit van de maaltijden de kwaliteit van leven van cliënten in 

woonzorgcentra beïnvloedt (Carrier et al., 2009; Nijs et al., 2009). 

 

 

Indicatoren met betrekking tot maaltijdkwaliteit 

Identificatienummer: IND13 Versienummer: 01 Datum herziening:  

Het percentage cliënten dat tevreden is over de maaltijden 
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3. Beschrijving van de indicator 

 

Type indicator Resultaatsindicator 

Beschrijving Deze indicator peilt naar het percentage cliënten dat tevreden is met de 

maaltijden. 

 

De indicator kan enkel worden gemeten als er gebruik wordt gemaakt van een 

gevalideerd instrument. 

 

Er wordt verwacht dat de cliënten twee maal per jaar worden bevraagd naar hun 

tevredenheid met de maaltijden. 

 

 

4. Meten van de indicator 

 

Deze indicator kan slechts worden gemeten als gebruik wordt gemaakt van een gevalideerd 

instrument om de maaltijdtevredenheid bij cliënten in woonzorgcentra te meten. 

 

Om de indicator te meten zijn enerzijds gegevens nodig over de opnamedatum van alle cliënten en 

moet gekend zijn welke cliënten zich in een palliatieve situatie bevinden. Anderzijds zijn de resultaten 

nodig van de meest recente bevraging naar maaltijdtevredenheid van de laatste 6 maanden. Als de 

registratie van de indicator bijvoorbeeld gebeurt op 15 november dan worden resultaten verzameld 

van de meest recente screening van de maanden mei-juni-juli-augustus-september-oktober.  

Palliatieve cliënten dienen te worden geëxcludeerd bij de registratie van deze indicator.   

 

De gegevens kunnen worden gevonden in aanwezigheidslijsten van cliënten (voor de opnamedatum), 

een databank met resultaten van de bevraging naar maaltijdtevredenheid en door bevraging van de 

zorgverantwoordelijke (palliatieve cliënten). 
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Op basis van de verzamelde gegevens worden de cliënten geselecteerd die minstens 8 maanden in 

het woonzorgcentrum verblijven (bv. registratie op 15 november bij cliënten verblijvend sinds 15 

maart of vroeger) en zich niet in een palliatieve fase bevinden. Vervolgens wordt in deze groep 

cliënten geteld bij wie zowel de maaltijdtevredenheid de laatste 6 maanden werd bevraagd als bij die 

bevraging de algemene vraag rond maaltijdtevredenheid werd beantwoord.    

 

 

5. Berekenen van het resultaat van de indicator 

 

IND13 = Ntevr  x 100% 

                                                                                      Nantw 

 

Teller: Ntevr 

Het aantal cliënten dat, bij de meest recente bevraging naar 

maaltijdtevredenheid van de laatste 6 maanden, aangaf tevreden of zeer 

tevreden te zijn met de kwaliteit van de maaltijden. 

Noemer: Nantw 

Het aantal cliënten dat, bij de meest recente bevraging naar 

maaltijdtevredenheid van de laatste 6 maanden,  de algemene vraag over 

maaltijdtevredenheid beantwoordde. 

 

 

 

6. Interpretatie van het resultaat van de indicator 

 

Het resultaat van de indicator is een percentage van 0% tot en met 100%. Hoe hoger het percentage, 

hoe meer cliënten tevreden of zeer tevreden zijn met de maaltijden en hoe beter het resultaat. Dit 

resultaat dient vergeleken te worden met de resultaten op de structuur- en procesindicatoren. 
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7. Mogelijke verklaringen voor het resultaat van de indicator 

 

Redenen voor een laag percentage cliënten dat tevreden is met de maaltijden kunnen worden 

gevonden in de resultaten op de structuur- en procesindicatoren: 

• tekortkomingen in de procedure om malnutritie bij cliënten op te sporen en te behandelen, 

• tekortkomingen in het beleid om de maaltijden af te stemmen op de wensen en behoeften 

van cliënten, 

• tekortkomingen op vlak van recepturen op maat van de cliënten, 

• tekortkomingen in de competentie van de medewerkers betrokken bij de maaltijden, 

• gebrek aan een gedeelde visie met betrekking tot voedingszorg, 

• gebrek aan gevarieerd eten, 

• onvoldoende registreren van de eetgewoontes, 

• onvoldoende toepassen van het beleid om de maaltijden en recepturen af te stemmen op de 

wensen en behoeften van de cliënten, 

• onvoldoende ondersteuning en medewerking van het management en de leidinggevenden, 

• een cultuur binnen het woonzorgcentrum waarin maaltijdzorg een lage prioriteit kent. 

 

8. Plaats van de indicator binnen kwaliteitsdomeinen 

 

Deze indicator past binnen onderstaande kwaliteitsdomeinen: 

 

Maaltijdkwaliteit 

   Voeding     Bediening     Keuzemogelijkheden 

 

Kwaliteit van zorg 

   Veiligheid     Clientgerichtheid    Doelmatigheid 

   Effectiviteit    Tijdigheid     Gelijkheid 
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Conclusions

This study shows that improving meal quality in elderly homes based on
individual food preferences and needs of the residents can increase
food satisfaction and food intake. Thereby, the gastrological
approach may help to prevent under-nutrition among
institutionalized elderly.

Background & Objective

Under-nutrition, often featured by underweight and/or involuntary weight loss, is a frequent problem in institutionalized
elderly, which can lead to increased risk of morbidity and mortality. A gastrological approach, with focuses on people’s
food preferences and needs may help to improve food intake and prevent under-nutrition in institutionalized elderly.

The objective of this study was to evaluate the course of food satisfaction and intake after managing food quality in a
gastrological approach among elderly living in institutions.

Methods

A gastro-team was established to implement, evaluate and adjust a gastrological approach throughout the six month of
intervention. Individual preferences and needs of the residents were assessed. Furthermore, chefs were trained to
apply the principles of a gastrological approach in preparing tasty and nutritious meals. Additional, communication
procedures of caregivers and kitchen staff were improved to facilitate direct feedback.

Two residential facilities in the Netherlands and Belgium participated in the study (November 2013 - October 2014). The Food
and Food Service Questionnaire (FoodEx-LTC) was used twice (pretest-posttest design) to measure residents’ satisfaction
with food and food service. During the intervention period, food intake and liking was assessed monthly on a four-point
scale during five days. Residents were screened on (risk of) under-nutrition using the Malnutrition Universal Screening
Tool (MUST). Changes in of food intake, liking and MUST rating were tested using the Wilcoxon Signed Rank test and
correlations between food intake and liking/food satisfaction were investigated (Spearmen’s Rho).

Results
A total of 154 residents, with a mean age of 85 (± 7) years 
participated in the study. For 83 subjects pre and post 

measurements for FoodEx-LCT were available, showing that 

enjoyment of food, satisfaction with meal service and cooking 

significantly increased after the intervention (p<0,05). 

There was also a significant increase in food intake of the main dish (p= 0.021) and 

dessert (P=0.001). Post-test data showed a significant positive correlation between 

food intake and liking of the meal (soup r= 0.408 p= 0.001, mean dish r= 0.349 p= 

0.001, dessert r= 0.166 p= 0.001). 

At baseline 69 residents were scored for malnutrition, 

of whom 13% were at risk of malnutrition. Among 

residents with both pre-and post measurements 

available (n=34), the risk for malnutrition decreased 

significantly (p=0.033). 
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