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‘laat inname van voeding de oplossing 
zijn’

een medicinaal decorum, geser-
veerd door klinisch personeel 
dat voor de gelegenheid fun-
geert als kelner. Onder het mom 
‘terug naar de core business’ 
werd het mes gezet in grond-
stof- en bereidingskosten. Geen 
wonder dat de consument er 
geen pap van lust. ‘Ziekenhuis-
voer niet te vreten’, blokletterde 
Het Parool recent. Deze inciden-
tele uitspraken duiken meer en 
meer op. Zo hebben Vlamingen 
de buik vol van gezonde voe-
ding en geven ze de voorkeur 
aan lekkere voeding. Bepampe-
ring en tegenstrijdige berichtge-
ving hebben de consument on-
verschillig gemaakt voor de 
discussie over gezondheid. Dit 
is geen uitsluitend Vlaams feno-
meen, het doet zich ook voor in 
Nederland. Kondigt het kwali-
teitsprotest van hulpbehoeven-
den rond maaltijden in zieken-
huizen, verzorgingsinstellingen 
en in de thuiszorg een keerpunt 
aan van de benadering van voe-
ding in de zorg? Zoals het on-
derzoek van professor Wim Ver-
beke aantoont, willen de gasten 
lekkere voeding die ook gezond 
is. Laat dit nu precies de stelling 
zijn van Chefs Gastro-enginee-
ring en de gastrologische bena-
dering van voeding in de zorg. 
Voeding moet lekker, gezond en 
veilig zijn, waarbij smaak het 
kernbegrip uitmaakt. Het S3-
project in Vlaanderen heeft de 
voorbije jaren een aanpak ont-
wikkeld om NZO (Niet Ziekte-
gerelateerde Ondervoeding) zo-
wel preventief als curatief aan te 
pakken. Het Center for Gastro-

logy heeft wetenschappelijk aan-
getoond dat deze aanpak werkt. 
Een van de oplossingen voor 
NZO is voor de hand liggend: 
aanbieden van smaakvolle    
voeding. Hierbij wordt smaak 
gedefinieerd als de allerindividu-
eelste perceptie van de allerindi-
vidueelste sensorische gewaar-
wordingen, opgewekt door 
voeding en drank en beïnvloed 
door contextuele factoren. Lek-
ker wordt omschreven als de 
harmonisatie van verhoudingen 
en symmetrieën van intra-orale 
gewaarwordingen. Bovenstaan-
de omschrijving komt uit de 
nieuwe opleiding van chef-koks 
in de zorg die ook wordt opge-
zet in Rotterdam. De hogere op-
leiding van keukenchefs vormt 
de eerste stap in een stappen-
plan voor de realisatie van de 
preventieve en curatieve aanpak 
van NZO. Chefs moeten weer 
lekkere gerechten aanbieden die 
gezond en veilig zijn, waarbij de 
beschikbaarheid, behandelbaar-
heid en betaalbaarheid een bij-
komende voorwaarde vormen. 
Chefs moeten een hogere toe-
gevoegde waarde creëren in hun 
processen en de smaakprefe-
renties en -aversies van de indi-
viduele cliënt als uitgangspunt 
benaderen. Chefs moeten nieu-
we deals sluiten met betrokken 
disciplines en samen met diëtis-
ten voeding uitbouwen tot een 
volwaardige derde pijler in de 
zorg. De inhoud hiervoor is 
klaar, het stappenplan is klaar 
en de realisatie is gestart.

edwig goossens, initiatiefnemer Center for gastrology

Niet-ziektegerelateerde onder-
voeding bij ouderen doet me 
denken aan het vlindereffect van 
Lorenz of de dissipatieve struc-
turen van Prigogine. Een vleu-
gelslag van een vlinder kan de 
doorslag geven tussen mooi 
weer of een orkaan; te lage inna-
me van energie en nutriënten 
kan ontaarden in een reeks 
complexe gevolgen die de le-
venskwaliteit aantasten. Als de 
inname van voeding aan de oor-
sprong ligt van het probleem 
van ondervoeding, laat de inna-
me van voeding dan de oplos-
sing zijn, simpel niet? Decen-
nialang is eten en drinken in de 
zorg gereduceerd tot een optel-
som van nutriënten met com-
plete verloochening van het he-
donistisch aspect ervan. Eten 
aanbieden werd een noodzake-
lijke last. Een niet te vermijden 
basale behoefte, genuttigd in 
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