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Voeding en gezond  
ouder worden

Lisette de Groot, Wageningen Universiteit, Marjolein Visser, Vrije 
Universiteit Amsterdam

Door de toenemende vergrijzing is méér aandacht voor de 
voedingsproblemen van ouderen noodzakelijk. Een slechte 
nutriëntenstatus en onder- of overgewicht als gevolg van een 
disbalans tussen energie-inneming en -verbruik komen vaak voor. 
De omvang en gevolgen van deze voedingsproblemen worden in dit 
artikel kort besproken. 

Onderzoeksgegevens van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen 
of van fragiele ouderen die nog zelfstandig wonen, tonen frequent 
meervoudige voedingstekorten aan, die doorgaans gekoppeld zijn aan 
een te lage energie-inneming. Onder gezonde, zelfstandig wonende 
ouderen doen zich in het algemeen géén zorgwekkende situaties voor 
als het gaat om voedingstekorten. Uitzonderingen voor deze groep 
vormen tekorten van vitamine D en vitamine B12 die bij maar liefst 
25 tot 40 procent van de 70-plussers zijn gesignaleerd. De oorzaken 
hiervan zijn deels verbonden aan de kwaliteit van de voeding. 
Dit soort tekorten kent veel gevolgen omdat ze invloed hebben op 
meerdere orgaansystemen zoals het botweefsel, het spierweefsel en 
het brein en hierdoor op de psychische en lichamelijke functionaliteit 
op hogere leeftijd (1).

Overgewicht  Op basis van zelfgerapporteerde lengte en gewicht 
heeft 40,8 procent van de Nederlandse 65-plussers overgewicht en 
is 14 procent obees (2). Als de huidige trend doorzet zal het aantal 
ouderen met overgewicht in de toekomst verder toenemen. Oude-
ren met ernstig overgewicht hebben vaker lichamelijke beperkingen, 
incontinentie en algemene pijnklachten en ze hebben een verhoogd 
risico op chronische aandoeningen zoals artrose en diabetes mellitus 
type 2. Preventie van obesitas bij ouderen is dus van belang, waarbij 
gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging cruciaal zijn. Re-
cente studies wijzen uit dat behandeling van obesitas ook bij ouderen 
gunstige effecten heeft.

Ondergewicht  In de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshui-
zen is ongeveer 25 procent van de ouderen ondervoed. Bij ouderen 
die thuiszorg ontvangen bedraagt dit percentage ongeveer 20 procent. 

Langere opnameduur in ziekenhuizen, slechtere wondgenezing en 
hogere sterfte zijn slechts enkele belangrijke gevolgen. Zorgvuldige 
screening en een strikt weegbeleid kunnen helpen om (een verhoogd 
risico op) ondervoeding te voorkomen en behandeling in een eerder 
stadium te starten. De oorzaak van ondergewicht op oudere leeftijd is 
complex. Diverse voedingsgerelateerde factoren spelen samen met de 
lichamelijke en psychische gezondheid een belangrijke rol.

Preventie  Ouderen zien zich geconfronteerd met een dubbele 
dreiging, waardoor het proces van achteruitgang versneld kan worden. 
Enerzijds is er de dreiging van specifieke of algehele ondervoeding, 
anderzijds zet de obesitasepidemie zich door tot op hoge leeftijd. 
Het naleven van een gezonde leefstijl lijkt de achteruitgang te kunnen 
beperken. Door de verslechtering in leefstijl van de nieuwe generaties 
ouderen (3) vragen leefstijl en voeding echter in toenemende mate 
aandacht. Niet alleen om voedingsproblemen per definitie te kunnen 
voorkomen, maar ook om bij te dragen aan de gezondheid, de functi-
onaliteit en de kwaliteit van leven op oudere leeftijd (4,5). 
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