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Ondervoeding in een breder perspectief

Andrea Werkman, Voedingscentrum Den Haag

De laatste tijd is er veel te doen over ondervoeding en dan vooral 
in relatie tot ouderdom en ziekte. Ondervoeding heeft echter 
meerdere gezichten: het is niet alleen een te lage inname van 
eiwit en energie. Een chronisch lage energie-inname leidt 
automatisch tot een lagere inname van vitamines en mineralen 
met als gevolg een verminderd fysiologisch functioneren van het 
lichaam, wat weer kan leiden tot ziekten en voortijdige sterfte. 

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert: de ko-
mende decennia groeit de bevolking 65 jaar of ouder sterk (1). Bij 
het verouderen daalt vaak de lichamelijke activiteit en vermindert 
dus de energiebehoefte. De aanbevelingen voor andere voedings-
stoffen zijn voor de oudere groep (boven de 70 jaar) echter nauwe-
lijks anders en soms zelfs hoger dan voor de jongere groep volwas-
senen (2). Hierdoor ontstaat een lastige opgave: hoe krijg je toch 
voldoende voedingsstoffen binnen?
Een mogelijke oplossing is meer te gaan eten, maar door smaakver-
lies, kauwproblemen of andere factoren is dit vaak lastig. Een andere 
oplossing is om een voeding samen te stellen met voedingsmidde-
len met een hoge voedingsstoffendichtheid, zodat zelfs als kleinere 
porties worden gegeten er een aanzienlijke hoeveelheid voedings-
stoffen beschikbaar komt. Overigens adviseert het Voedingscentrum 
een preparaat met vitaminen en mineralen te gebruiken als de ener-
gie-inname zo laag is dat de voorziening met voedingsstoffen moei-
lijk wordt, bijvoorbeeld bij ouderen of bij mensen die willen afvallen. 

ROL VOEDINGSCENTRUM BIJ ONDERVOEDING De missie van 
het Voedingscentrum is consumenten te informeren over – en te sti-
muleren tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Als ge-
zonde voedselkeuze geldt een voedingspatroon dat de benodigde 
voedingsstoffen levert om het lichaam goed te laten functioneren. 
Daarnaast draagt een verstandige keuze van voedingsmiddelen, bij-
voorbeeld door voldoende groente en fruit te eten en te letten op ge-
halte verzadigd vet, bij aan de preventie van chronische ziekten. Een 
gezonde voeding is bovendien in balans qua energie bij een liefst 
gezond gewicht. 
De doelgroep van het Voedingscentrum is primair de gezonde po-
pulatie, waarvoor een algemeen advies voor gezonde voeding geldt. 
Richtlijn hiervoor is voor de consument de Schijf van Vijf. Over het 

onderwerp ondervoeding is alleen op hoofdlijnen advies te geven. 
Immers, als van bepaalde nutriënten tekorten dreigen te ontstaan of 
zijn ontstaan is altijd een advies op maat nodig van een diëtist om 
deze tekorten teniet te doen. 
Een uitgave specifi ek gericht op de groeiende groep ouderen ligt in 
het verschiet. In dit boek gaat het vooral over hoe je als je minder 
bent gaan eten toch een voeding rijk aan voedingsstoffen kunt sa-
menstellen. Recepten zullen hier zeker niet ontbreken. Voor de 
groep die te maken heeft met zorg is ondersteuning van bijvoor-
beeld mantelzorgers gewenst. Waar moet je op letten, hoe kun je 
ondervoeding tegengaan en herkennen? Welke (bestaande) instru-
menten zijn hiervoor bruikbaar?

Volgend jaar worden de resultaten verwacht van de VCP ouderen. In 
het onderzoek is ook ondervoeding bepaald. De resultaten geven 
een indicatie van de mate van ondervoeding onder zelfstandig wo-
nende ouderen. 
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