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Hoogleraar wil meer aandacht voor  
voedingsstatus ouderen in eerstelijnszorg
‘goede monitoring ontbreekt’ 

Maurice de Jong

Het percentage thuiswonende ouderen met ondervoeding is de 
laatste jaren stabiel. Toch wordt het probleem lang niet altijd in 
een vroeg stadium herkend. Vroegtijdige signalering verhoogt de 
kwaliteit van leven en bespaart uiteindelijk kosten in gezondheids
zorg. Meer bewustwording onder gezondheidsprofessionals is 
nodig, evenals het continu monitoren van ouderen om 
ondervoeding snel te detecteren, vindt hoogleraar gezond ouder 
worden Marjolein Visser van de Vrije Universiteit (VU) en het VU 
Medisch Centrum (VUmc).

Bent u de laatste tijd nog afgevallen? ‘Met zo’n simpele vraag kun je al 
ongeveer 70% van de ondervoede ouderen die thuis wonen te pakken 
krijgen’, zegt hoogleraar Marjolein Visser die zich bezighoudt met on-
dervoeding van ouderen in de thuissituatie. Huisartsen, praktijkonder-
steuners en wijkverpleegkundigen zouden vaker bij ouderen moeten 

informeren naar hun voedingstoestand, en ook zouden ze vaker op de 
weegschaal moeten worden gezet, vindt de professor. Ze hoopt dat er 
een monitoringssysteem komt om veranderingen in gewicht tijdig op 
te sporen. ‘Bij het elektronische patiëntendossier zou bij elk consult 
een vakje moeten oplichten omtrent de voedingsstatus van een oude-
re. Dit kan op lange termijn monitoring over de verschillende settings 
heen mogelijk maken. Zo valt er een goed beleid te voeren als het gaat 
om ondervoeding en ook overvoeding.’

Bewustwording ondergewicht Uit doorlopend onderzoek 
(sinds 1992) naar veroudering, de Longitudinal Aging Study Amster-
dam, kortweg LASA, blijkt dat 7% van de ouderen in Nederland onder-
voed is. Iemand geldt als ondervoed bij een onbedoeld gewichtsver-
lies van 5% of meer in zes maanden of een body mass index (BMI) 
van kleiner of gelijk aan 20 kilo per vierkante meter. Volgens Visser die 
dit LASA-onderzoek coördineert, woont maar 5% van alle Nederlandse 
ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De overgrote meerder-
heid woont dus nog zelfstandig. En hoewel ondergewicht als geheel 
nog teveel onderbelicht is in vergelijking met bijvoorbeeld overge-
wicht, gaat dit nog meer op voor thuiswonende ouderen. In ziekenhui-
zen en zorginstellingen houdt deskundig personeel immers nog een 

Onderzoek ondervoeding

promovendus Janneke Schilp van de vrije universiteit (vu), 
afdeling gezondheidswetenschappen, is bezig met een inter-
ventiestudie naar de (kosten)effectiviteit van behandeling van 
ondervoeding in de eerstelijnszorg. aan het onderzoek doen 
146 zelfstandig wonende ondervoede ouderen mee die zijn 
opgespoord met het SnaQ65+-instrument. de ene helft staat 
onder begeleiding van een diëtist en de andere helft, de  
controlegroep, krijgt reguliere zorg plus een folder met tips 
over goede voeding. ‘We volgen ze een half jaar om te kijken 
wat de verschillen zijn in onder andere gewicht en lichame-
lijk functioneren en of de behandeling kosteneffectief is’, zegt 
Schilp. in het najaar komen de uitkomsten van het onderzoek 
naar buiten. ‘We verwachten dat de behandeling door de 
 diëtist als beste uit de bus komt.’ in het najaar verschijnt ook 
een rapport van de gezondheidsraad over ondervoeding bij 
ouderen.

uit onderzoek bliJkt dat 7% van de nederlandSe ouderen ondervoed iS. 
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oogje in het zeil. Mantelzorgers, eerstelijnshulpverlening en de oudere 
zelf zouden zich bewuster moeten worden van het probleem van 
 ondervoeding. 

herkenning ondervoeding Makkelijker gezegd dan gedaan, 
want dit is niet zomaar te herkennen. ‘Ook iemand met een BMI van 
26 – dus met licht overgewicht – kan ondervoed zijn. Dit zie je alleen 
niet aan de buitenkant’, geeft Visser de moeilijkheid aan. Deskundigen 
koppelen ondervoeding vaak aan ziekte, maar het kan ook voortko-
men uit depressie of eenzaamheid. Senioren eten soms simpelweg 
veel te weinig omdat ze slecht ter been zijn en moeite hebben om 
boodschappen te doen. ‘Ondervoeding is een multifactorieel   
probleem en dit maakt de aanpak lastig’, benadrukt de hoogleraar. 
Naast herkenning speelt erkenning een rol. Iemand die altijd al te 
zwaar is geweest zou misschien kunnen denken: ‘het is wel goed dat 
ik afgevallen ben’, aldus Visser. ‘Het aspect “onbedoeld afvallen” is 
dus moeilijk te meten.’ 

successen  Afgelopen jaren liepen bij ziekenhuizen en zorginstel-
lingen implementatieprojecten over de vroege herkenning van onder-
voeding (zie kader Tool voor vroege herkenning). Die aandacht heeft 
mede geleid tot het instellen van een prestatie-indicator ondervoeding 

in ziekenhuizen in 2007. De screeningsresultaten in de zorg dienen te 
worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 
Sinds 2010 is er ook een prestatie -indicator voor andere zorginstellin-
gen en de thuiszorg. Dat de prevalentie van ondervoeding daalt door 
alle aandacht die het onderwerp genereert, zoals de Landelijke Preva-
lentiemeting Zorgproblemen 2010 (LPZ) constateert, kan worden ge-
zien als een succes. De aandacht voor ondervoeding sijpelt nu door 
naar de eerstelijnszorg. Maar het kan allemaal nog beter.
‘Bij zorginstellingen is er nog steeds ruimte voor verbetering. Zo wor-
den mensen lang niet elke maand op de weegschaal gezet, al is die in-
tentie er wel’, schetst Visser. Ze realiseert zich dat er niet altijd tijd en 
ruimte is in de zorg om dit te doen. ‘Het meten van het gewicht is las-
tiger bij mensen die niet kunnen staan of zitten. De hoge werkdruk en 

Tool voor vroege herkenning ondervoeding

om het probleem van ondervoeding bij zelfstandig wonende ouderen tegen te gaan, startte de Stuurgroep ondervoeding opgericht in 2005 met 
steun van het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2009 het driejarige landelijke project ‘vroege herkenning en behandeling van 
ondervoeding in de eerstelijnszorg en thuiszorg.’ inmiddels zijn hierbij circa honderd diëtisten betrokken. 
Speciaal voor het project werd een instrument ontwikkeld om ondervoeding snel en eenvoudig te signaleren dat luistert naar de naam ‘Short 
nutritional assessment Questionaire for 65+’ (SnaQ65+). de tool bestaat uit een stappenplan en een eenvoudige vragenlijst om te screenen op 
ondervoeding. bij een score groen is geen sprake van ondervoeding en hoeft er geen voedingsinterventie te komen, oranje betekent ‘verhoogd 
risico op ondervoeding’, de cliënt krijgt dan uitleg over ondervoeding, gezonde voeding en extra eetmomenten. eventueel wordt contact opgeno-
men met de huisarts of diëtist. de kleur rood meldt ondervoeding. na overleg met de huisarts wordt de oudere binnen één werkdag door-
verwezen naar de diëtist.

eerder liepen er al projecten in ziekenhuizen en zorginstellingen over vroegtijdige herkenning van ondervoeding:
2006-2009: implementatieproject ‘vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in de nederlandse ziekenhuizen’:
deelname door 56 ziekenhuizen (> 50% van alle ziekenhuizen in nl)
inmiddels wordt in alle nederlandse ziekenhuizen (m.u.v. specialistische ziekenhuizen) gescreend op ondervoeding. een aantal follow-up work-
shops voor de ziekenhuizen worden verzorgd. 
2008-2009: implementatieproject ‘vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen’. 

‘Ondervoeding is een multi
factorieel probleem en dit maakt 

de aanpak lastig’

uit onderzoek bliJkt dat 7% van de nederlandSe ouderen ondervoed iS. 
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de aanwezigheid van weinig specialistisch personeel spelen ook een 
rol. Er is soms maar één diëtist voor honderden ouderen die naast het 
screenen op ondervoeding nog veel andere werkzaamheden heeft.’ 
Voedingsassistenten kunnen werk uit handen nemen van de diëtist, 
maar hebben hiervoor wel extra training nodig, meent de deskundige 
op het gebied van ondervoeding.  

‘Ook het berekenen of iemand 5% in gewicht 
is afgevallen is soms te ingewikkeld voor het 
personeel. De praktijk werkt liever met veran-
dering in aantal kilo’s, wat we ook in bijvoor-
beeld de SNAQ65+ hebben verwerkt.’ 

vragen op een zak Sommige instellin-
gen, ziekenhuizen en huisartsen doen het 
goed als het gaat om ondervoeding en andere 
niet. Het is zaak om iedereen gemotiveerd te 
houden om te blijven screenen op ondervoe-
ding. ‘Ja, screening kost geld. Maar als uit ons 
onderzoek blijkt dat door screenen en behan-
delen de oudere langer gezond en zelfstandig kan blijven, kost het de 
samenleving uiteindelijk minder geld.’ 
Vraag blijft, wat doe je met zorgmijders, ouderen met nauwelijks fami-
lie die nog nooit een huisartsenpraktijk van binnen hebben gezien. 
Visser komt met een voorbeeld uit de Verenigde Staten. Op papieren 
boodschappenzakken staan tien vragen, bedoeld om met name senio-
ren te laten nadenken over hun voeding en de risico’s die ze lopen op 
ondervoeding. ‘Dit draagt bij aan bewustwording, waardoor de oudere 
misschien eerder contact opneemt met de huisarts die weer kan door-
verwijzen naar de diëtist.’ 
In Nederland gebruiken supermarkten nauwelijks papieren zakken, 
maar een vergelijkbare campagne zou mogelijk helpen om de bewust-
wording onder ouderen zelf te vergroten, stelt de hoogleraar. 

‘raadpleeg eerder de diëtist’ 

de landelijke prevalentiemeting zorgproblemen (lpz) 
2010 laat zien dat van alle cliënten in alle sectoren van de 
zorg 50% kans loopt op ondergewicht, terwijl één op de 
vijf daadwerkelijk ondervoed is. in vergelijking met voor-
gaande jaren daalt het aantal mensen met risico op on-
dervoeding en personen die hier daadwerkelijk aan lijden 
licht. dit is mede te danken aan projecten van de Stuur-
groep ondervoeding. bij minder dan 50% van de mensen 
met risico op ondergewicht wordt de diëtist geraad-
pleegd. ‘diëtisten zouden vaker en vooral ook tijdiger 
moeten worden geconsulteerd’, zo staat letterlijk in lpz 
2010. Screening acht lpz 2010 belangrijk, maar dan 
moet er ook een goed behandelplan zijn. meer aandacht 
voor het regelmatig monitoren van gewicht tijdens de op-
name van de patiënt is noodzaak ‘om onbedoeld  ge-
wichtsverlies tijdig te detecteren, te ondervangen, en het 
beleid in deze te evalueren’, zo staat in het document.

aFbeelding 1. gevolgen ondervoeding

Hoogleraar 

marJolein viSSer

de tool SnaQ65+ om eenvoudig te Screenen op ondervoeding beStaat 

uit een Stappenplan en een vragenliJSt. 

Vertraagd herstel
en verminderde

afweer

Afname gewicht
en spiermassa

Hogere
mortaliteit

Afname kwaliteit
van leven

Algehele fysieke en
psychische achteruitgang

Kans op sociaal isolement

Ondervoeding

Verhoogde kans op:
– (Verlengde) 

ziekenhuisopname
– Extra thuishulp
– Opname in 

verpleeg- of 
verzorgingshuis

– Vallen
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