
 

De diëtist  
In ketenzorg werken diverse zorgverleners samen. De diëtist is de specialist 

op het gebied van voeding. Voeding is verweven met alle aspecten van het  

leven. Bij chronische  aandoeningen wordt de rol van voeding vaak  

onderschat. Direct en indirect kan een disbalans in de voeding gevolgen  

hebben voor het welzijn van uw patiënt. Deze verstoorde balans kan leiden 

tot een verminderde kwaliteit van leven én verhoogt het risico op  

comorbiditeit.  

De diëtist komt bij uw patiënt thuis  

wanneer een huisbezoek geïndiceerd is. 

Aan huis behandelen 

In de ketenzorg 

www.steunpuntkoel.nl  
078-6193068 



 

Sarcopenie wordt versterkt  
door  inactiviteit en ondervoeding.  

Voor behoud en herstel van spiermassa 
zijn krachttraining én de inname van  

eiwitten op de juiste momenten  
noodzakelijk.  

Sarcopenie heeft een bewezen  
samenhang met  mortaliteit4,5).  

Een familiaire  
ambiance en gezelligheid  
zorgen voor een grotere  

voedingsinname 8). 

Een nieuwe ontwikkeling is het 
gebruik van  individuele  

smaaksturing  bij  
smaakverandering.  

Een energiebehoefte  

onder de 1500 Kcal leidt tot 

deficiënties in de voeding. Juist 

bij overgewicht wordt het  

risico op ondervoeding  

onderschat 6). 

Ondervoeding   

 Tijdig optimaliseren van voeding zorgt voor het uitstellen van het risico op ondervoeding en het  

verminderen van voedingsgerelateerde klachten.   

 31-41% van de patiënten met thuiszorg is ondervoed. 9-14% van de patiënten bij de huisarts is  

ondervoed 1).  

 38% van de ouderen die opgenomen worden in het ziekenhuis is ondervoed en ligt daardoor 1,4 dagen 

langer in het ziekenhuis 2).  

10 dagen bedrust kan zorgen voor 
1 kilo afname in spiermassa 4) 

De diëtist helpt om een  
balans te vinden tussen de 

wens van de kwetsbare  
oudere en de bezorgdheid 

van naasten. 

Voeding geeft houvast  

Metformine en ACE-remmers  
kunnen in 1-10% van de  

gevallen smaakveranderingen 
tot gevolg  hebben 7). 

Rivastigmine heeft zeer vaak  
verminderde eetlust tot  

gevolg 7). 

Overgewicht en ondervoeding  

Bijwerking van medicatie  
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bij ouderen 

Genieten van eten  

Short Nutritional Assessment Questionnaire  
(SNAQ) 65+  

  Ja Nee 

1. Bent u onbedoeld afgevallen;  meer dan 6 kg in de afgelopen 6 maanden? 3 0 

 meer dan 3 kg in de afgelopen maand?  2 0 

2. Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?  1 0 

3. Hebt u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding gebruikt?  1 0 

Bij een SNAQ-score van 0-1 punt hoeft u geen actie te ondernemen.  
Bij 2 punten moet de patiënt minimaal twee keer per dag een extra  
tussendoortje eten. Bij 3 of meer punten moet u een diëtist inschakelen. 3) 

Zoekt u een diëtist bij u in de buurt?  
Kijk op www.zorgkaarteerstelijn.nl  


