
20 VOEDING NU | JUNI 2005 | NUMMER 6

Voedingsverzorging

‘   De Bleerinck
in Emmen, psycho-geriatrische

bewoners, zijn zeer tevreden. Ze leven
in kleinschalige woongroepen. In
overleg mogen ze zelf kiezen voor het
tijdstip van de warme maaltijd, ‘s
middags of ‘s avonds. Zo mogelijk
koken de bewoners zelf met begelei-
ding van een verzorgende. De woon-
groep bepaalt wat er gegeten wordt.
Voor bezoekers is er gratis koffie en
thee, net als vroeger thuis. Iedere
woongroep heeft een eigen voedings-

budget. Hiervan kunnen ze ook een
keer uit eten gaan. Daarbij komt dat
de voordeur van het verpleeghuis
altijd open is, wat zeldzaam is voor
een psycho-geriatrisch verpleeghuis.
Het gebeurt zelden dat een bewoner
wegloopt, maar als het al eens
gebeurt, weet iedereen wat er moet
gebeuren.’

Bij het doorlezen van het rapport
over de top 100 (te vinden op

www.hermesuitgeverij.nl) blijkt dat
het in zorginstellingen niet alleen
kommer en kwel is, maar dat er wel
degelijk instellingen zijn waar het
voor cliënten goed toeven is. Dit bete-
kent niet dat de overige zorginstellin-
gen niet hun best zouden doen, maar
wel dat met de juiste motivatie goede
resultaten haalbaar zijn. De Top 100 is
samengesteld op basis van een oor-
deel van cliëntenraden. Het is opval-
lend dat sommige inzendingen voor
de Top 100 alleen werden ingediend
door de voedingsdienst. Deze zijn
door de jury terzijde gelegd. Blijkbaar
is er in sommige instellingen nog
geen goed contact tussen voedings-
dienst en cliëntenraad tot stand geko-

men, wat wel een voorwaarde is voor
een verbeterde klantgerichtheid.

Niet ondermaats    De Voedings-
diensten Top 100 werd op 4 april in
ontvangst genomen door VWS-staats-
secretaris Clémence Ross-Van Dorp
tijdens het Nationale
Voedingscongres, dat werd georgani-
seerd door Koksgilde Nederland en
Hermes Uitgeverij. Op haar beurt,
reikte zij de Food is Care Award uit.
De staatssecretaris vindt het een goed
idee dat met de Top 100 voedings-
diensten worden uitgedaagd om goed
te presteren. Ook vindt ze het belang-
rijk dat de cliëntenraden de voedings-
diensten van de instellingen vertellen
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‘De ene instelling presteert geweldig e

Verhalen over bezuinigingen en slechte toestanden in

verzorgingstehuizen ten spijt, blijkt dat veel instellingen

er in de praktijk toch ook in slagen om het hun bewoners

naar de zin te maken. De Nederlandse zorginstellingen

die het het beste doen zijn samengebracht in de top 100,

samengesteld door Koksgilde Nederland en Hermes

Uitgeverij. In april kreeg de nummer 1, verpleeghuis De

Bleerinck in Emmen, de Food is Care Award uitgereikt.

Goed voorbeeld doet goed volgen.
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Prettige en gezellige omgeving draagt

bij aan welzijn van mensen

In verzorgingshuis De Bleerinck in Emmen doen de bewoners zelf hun inkopen.
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wat zíj belangrijk vinden. ‘En dan
gaat het niet om geld, want met het-
zelfde voedingsbudget presteert de
ene instelling geweldig en de andere
ondermaats’, aldus Ross-Van Dorp.
De staatssecretaris heeft toegezegd er-
aan mee te werken dat alle instellin-
gen in het bezit komen van de
Voedingsdiensten Top 100, 2005. Ook
wil ze dat door de Inspectie in de
Gezondheidszorg wordt opgenomen
of een instelling meedoet aan de kwa-
lificatie voor de Top 100. En ze sprak
de wens uit dat volgend jaar ook de
instellingen in de geestelijke gezond-
heidszorg en de gehandicaptenzorg
eraan meedoen. ‘Bij de keuze voor
een werkbezoek laat ik me graag lei-
den door de Top 100’, zei ze. ‘Het is
belangrijk dat cliënten kunnen eten
in een prettige en gezellige omgeving.
Uit onderzoek is naar voren gekomen
dat dat bijdraagt aan het welzijn van
de mensen.’

Veranderingen    Voedingsdiensten
hebben de laatste jaren veel verande-
ringen doorgemaakt. Instellingen (en
daarmee ook de keukens) fuseren, de
voedingsverzorging wordt vaker uit-
besteed of instellingen zijn juist meer
gaan produceren voor andere instel-
lingen. Tegelijkertijd is er ook meer
aandacht gekomen voor de voedings-
toestand van de cliënt in de zorgin-
stelling. Veel cliënten in verpleeghui-
zen en ziekenhuizen kampen met
ondervoeding. Ook lijkt door bezui-
nigingen de zorg rondom de cliënt in
verpleeghuizen en verzorgingshuizen
in het gedrang gekomen. Dit was dan
ook een reden voor Koksgilde
Nederland, de beroepsvereniging van
foodprofessionals in de horeca, instel-
lingen en de catering, om een paar
jaar geleden een nieuwe visie te pre-
senteren over de voedingsverzorging
in zorginstellingen. Daarin wordt de

cliënt centraal gezet. In 2003 is de
Food is Care Award door hen inge-
steld in samenwerking met de
Landelijke Organisatie Cliëntenraden
(LOC) en Hermes Uitgeverij (de uit-
gever van GrootConsument en
Ziekenhuis&Instelling) ondersteund
door Arcares, de landelijke branche-
organisatie voor de verpleging en ver-
zorging en tevens de hoofdsponsor
van het Koksgilde. Deze award is in
2004 voor het eerst uitgereikt.
Daarnaast is in 2004 ook de
Voedingsdiensten Top 100 ontwik-
keld, die dit jaar voor het eerst is
gepresenteerd.

De initiatiefnemers stellen zich ten
doel om:
– jaarlijks de beste voedingsdienst
vanuit cliëntperspectief te kiezen en

de beste 100 voedingsdiensten vast te
stellen;
– de voedingsdiensten te stimuleren
om hun cliënten goed en lekker te
laten eten en drinken, in een goede
ambiance;
– de cliënten, die van zorg en voeding
afhankelijk zijn, meer inzicht te geven
in instellingen waar het eten goed is.

Om de Top 100 te kunnen samen-
stellen zijn de cliëntenraden van zie-
kenhuizen, verpleeghuizen en verzor-
gingshuizen aangeschreven. Van de
ongeveer 2.500 aangeschreven instel-
lingen hebben de cliëntenraden van
ruim 300 instellingen de vragenlijst
ingevuld. Ook heeft een inspectie-
team van Koksgilde Nederland en 
de cliëntenraden ongeveer 
dertig instellingen bezocht.
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