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Ondervoeding 
De prevalentie van ondervoeding onder ouderen is hoog in Nederland. In verpleeg- en 
verzorgingshuizen is de prevalentie van ondervoeding 15-20% (LPZ, 20161). In ziekenhuizen 
heeft 14-15% van de patiënten op de eerste opnamedag een screeningsuitslag ‘ondervoed’, 
met name bij opname op de afdeling geriatrie (38%), oncologie (33%), gastro-enterologie 
(27%) en interne geneeskunde (27%) (Kruizenga, 20162). Bij ouderen die thuiszorg 
ontvangen wordt de prevalentie van ondervoeding geschat op 30-40%, bij thuiswonende 
75+ers op 20%. Bij thuiswonende ouderen zonder thuiszorg stijgt de prevalentie met de 
leeftijd; van de ouderen vanaf 85 jaar is naar schatting 20% ondervoed (Schilp, 20123). 
Deze groep ouderen heeft ook, meer dan ouderen jonger dan 85 jaar, te maken met 
risicofactoren voor ondervoeding (Borkent, 20194). 

Bij het ouder worden hangen gezondheid en welbevinden, en daarmee de ervaren 
kwaliteit van leven, sterk samen met wat en hoeveel ouderen eten en drinken. Vaak 
zijn er situaties aan te wijzen die leiden tot veranderingen in zowel mentale als fysieke 
gezondheid. Voorbeelden zijn: overlijden van een partner (oorzaak), eenzaamheid (oorzaak) 
of een gebroken heup door een val (gevolg). Deze veranderingen beïnvloeden vervolgens 
het eet- en drinkpatroon, waardoor ondervoeding eerder voorkomt.

Bij zowel ouderen en mantelzorgers als bij professionals is de kennis over de gevolgen van 
(risico op) ondervoeding voor kwaliteit van leven niet altijd voldoende aanwezig of krijgt 
het niet de aandacht die het verdient. Tijdens een ‘keukentafelgesprek’ wordt bijvoorbeeld 
onvoldoende of niet op signalen van (het risico op) ondervoeding gelet. De huisarts denkt 
bij valpreventie wel aan fysiotherapie, maar niet aan de diëtist om achteruitgang van 
spiermassa te voorkomen. 

1 Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen – Prevalentie van ondervoeding, 2016
2 Kruizinga HM, van Keeken S, Weijs P, Bastiaanse L, Beijer S, Huisman-de Waal G, Jager-Wittenaar H, Jonkers-

Schuitema C, Klos M, Remijnse-Meester W, Witteman B, Thijs A. Undernutrition screening survey in 564.063 
patients: patients with a positive undernutrition screening score stay in hospital 1,4 day longer. The American 
Journal of Clinical Nutrition 2016; 103-4: 1026–1032.

3 Schilp J, Kruizenga HM, Wijnhoven HA, Leistra E, Evers AM, van Binsbergen JJ, Deeg DJ, Visser M. High 
prevalence of undernutrition in Dutch community-dwelling older individuals. Nutrition 2012; 28: 1151–1156.

4 Borkent, JW, Naumann, E, Vasse E, van der Heijden E, de van der Schueren, MAE. Prevalence and 
Determinants of Undernutrition in A Sample of Dutch Community-Dwelling Older Adults: Results from Two 
Online Screening Tools. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16:1562.

Inleiding
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Vanwege kwetsbaarheid en gezondheidsproblemen verplaatsen ouderen zich regelmatig 
tussen thuis en diverse zorginstellingen. In dit traject is (overdracht van) optimale 
voedingszorg en het handhaven van de ingezette voedingszorg van belang. Dit is vaak nog 
onderbelicht in huidige zorgpaden en notities.

De voorbeelden uit de pilotregio's, zoals een voorbeeld van het regionaal 
Voedingspaspoort, laten zien hoe continuïteit van voedingszorg georganiseerd kan worden. 
Centraal hierin staat de eigen regie van de oudere en mantelzorger.

Het Voedingspaspoort
Onnodige achteruitgang bij ouderen wordt voorkomen door: 
• vroegtijdig signaleren van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid 
• bespreking van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid met de oudere en/of 

mantelzorger
• indien nodig of gewenst: adequate actie.

Ouderen zelf spelen hierbij een belangrijke rol. Zij signaleren samen met hun omgeving als 
er veranderingen zijn in hun voedingsgewoonten, kleding ruimer gaat zitten, verandering 
plaatsvindt in het sociale netwerk of het aantal huisartsbezoeken toeneemt. Om de 
oudere zelf regie te geven is het project 'Voedingspaspoort' opgezet. 

De term Voedingspaspoort is zowel een werkwijze waarmee een regionaal 
samenwerkingsverband de continuïteit in de voedingszorg voor (kwetsbare) ouderen kan 
verbeteren als een (digitale) aantekenboekje ter ondersteuning van de oudere. In het 
aantekenboekje kan de oudere, samen met de mantelzorger en betrokken professionals, 
de belangrijkste gegevens en afspraken over de voedingszorg vastleggen.

Het Voedingspaspoort ondersteunt bij:
• het vergroten van kennis over (risico op) ondervoeding bij zowel de oudere als 

professionals;
• het bekrachtigen van eigen regie van de oudere;
• het optimaliseren van overdracht, communicatie en samenwerking tussen 

professionals in de zorg en het sociale domein;
• het faciliteren in praktische hulp en ondersteuning.

Deze handreiking doet suggesties voor optimale voedingszorg voor (kwetsbare) 
ouderen. Uit de in de praktijk ontwikkelde aanpak is een algemene werkwijze 
afgeleid. Het instellen van een regionaal transmuraal voedingsoverleg 
(kwetsbare) ouderen is essentieel om de werkwijze passend te maken. 
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Op basis van de verschillende voorbeelden uit dit project is een landelijk concept 
Voedingspaspoort ontwikkeld (bijlage A). Dit concept Voedingspaspoort is aan te passen 
aan de wensen van de regio. Ideaal zou zijn als dit een digitaal systeem is waar zowel de 
oudere zelf als de betrokken professionals gebruik van maken en gegevens uitwisselen. Dit 
vermindert de administratieve last én kan worden uitgebreid met andere problemen van 
kwetsbaarheid.

Drie pilot regio’s 
In drie regio’s zijn pilots uitgevoerd met als doel het optimaliseren van de continuïteit in 
(voedings)zorg van de kwetsbare oudere met transmurale zorgbehoefte. Iedere regio heeft 
een eigen aanpak gehanteerd door specifieke knelpunten op te pakken. Dit heeft geleid tot 
een aantal voorbeelden die aangepast kunnen worden aan de situatie en wensen van het 
regionaal samenwerkingsverband. 

Naast de ontwikkeling en invoering van een regionaal Voedingspaspoort is in de andere 
twee pilots de aandacht uitgegaan naar de overdracht van het ziekenhuis naar de 
wijkverpleegkundige en de huisarts. Er is een voorbeeld ontwikkeld om de voedingsstatus 
op te nemen in de medische én de verpleegkundige overdracht, zodat het in het 
ziekenhuis ingezette voedingsbeleid thuis een vervolg krijgt. Een ander voorbeeld richt 
zich op de laagdrempelige inzet van de wijkverpleegkundige in de thuissituatie van de 
oudere na ontslag uit het ziekenhuis waarbij de oorzaak van (risico op) ondervoeding en/of 
kwetsbaarheid ligt op het sociale vlak, zoals eenzaamheid en armoede.

Gebruikte begrippen

Voor de leesbaarheid gebruiken we in deze handreiking de term oudere, waarmee we de (kwetsbare) 
oudere en zijn/haar eventuele mantelzorger bedoelen.

In deze handreiking staat goede (voedings)zorg centraal. Voor de leesbaarheid gebruiken we de term 
voedingszorg. Het is raadzaam om na de projectfase voedingszorg te integreren in de gebruikelijke 
zorg. De focus ligt op ondervoeding, maar is bedoeld als onderdeel van kwetsbaarheid.
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Samenhang met andere ontwikkelingen 
In 2018 is het ‘Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis’5 
verschenen. Het zorgpad is een leidraad, waarin handvatten staan om het zorgproces 
rond kwetsbare ouderen te verbeteren of te optimaliseren. Het zorgpad volgt de route van 
de ouderen, die tijdens dit proces meerdere overleg- en beslismomenten tegenkomen, 
waarbij diverse professionals betrokken zijn. Dit vergt samenwerking, afstemming en 
vooral goede overdracht tussen de professionals onderling en tussen de verschillende 
zorginstellingen en organisaties. De betrokkenheid van de ouderen moet hierin zijn 
geborgd. De ontwikkelde handreiking sluit aan bij de uitgangspunten in het zorgpad 
en biedt een uitwerking van één van de onderliggende oorzaken en gevolgen van 
kwetsbaarheid bij ouderen, namelijk (risico op) ondervoeding.

Daarnaast is in 2019 de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis – Integrale zorg en 
ondersteuning in de wijk’6 ontwikkeld. Dit document is bedoeld als handreiking voor lokale 
en regionale partijen om samen te gebruiken in de besprekingen over hoe de care en cure 
en ondersteuning rond en met de kwetsbare ouderen thuis (met familie en het sociaal 
netwerk) beter kan worden georganiseerd. 

De focus ligt hierbij op: 
• verbinding tussen het sociaal domein en eerste lijn
• regie die bij de oudere/mantelzorger ligt 
• vroeg signalering 
• hieruit volgende consequenties voor het kernteam en de organisatie van de zorg

Deze handreiking geeft een invulling aan een specifiek onderdeel van vroegsignalering: 
besteed tijdig aandacht aan veranderingen in het eet- en drinkpatroon en het signaleren 
van (dreigende) ondervoeding om vervolgens proactief te handelen. 

5 ZORGPAD KWETSBARE OUDEREN OVER DE KETEN EN IN HET ZIEKENHUIS, 2018, Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Geriatrie

6 HANDREIDKING KWETSBARE OUDEREN THUIS- INTEGRALE ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE WIJK, 2019, 
LUMC/Laego; ARGO
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Leeswijzer
Het Voedingspaspoort is bedoeld voor ouderen, mantelzorgers, professionals uit de 
zorg en het sociale domein, gemeenten en instellingen. Doel van de handreiking is de 
continuïteit in (voedings)zorg voor kwetsbare ouderen met transmurale zorgbehoefte 
te optimaliseren. De hoofdstukken 1-4 bevatten een beschrijving van een algemene 
werkwijze. De vier beschreven stappen zijn gebaseerd op de aanpak en de ervaringen van 
de drie pilot regio’s. Hoofdstuk 5 sluit af met randvoorwaarden en aanbevelingen. 
• Hoofdstuk 1 beschrijft het project Het Voedingspaspoort in het kort. 
• Hoofdstuk 2 licht de instelling en regiefunctie van het Regionaal Transmuraal 

(voedings)Overleg (kwetsbare) Ouderen toe. 
• Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijkheden van ouderen en mantelzorgers bij het 

signaleren van (het risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid.
• Hoofdstuk 4 beschrijft wat professionals uit de zorg en het sociale domein kunnen 

doen om het (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid te beperken.
• Hoofdstuk 5 gaat in op de randvoorwaarden om integrale en persoonsgerichte 

(voedings)zorg mogelijk te maken en doet aanbevelingen aan de overheid, gemeenten 
en zorgverzekeraars. 

• In bijlage A is het landelijk concept Voedingspaspoort opgenomen. U kunt dit 
concept desgewenst aanpassen aan uw regionale situatie en behoefte.

In de handreiking wordt verwezen naar voorbeelden die de pilot regio’s hebben ontwikkeld. 
De drie regio’s hebben via focusgroepen met ouderen en met professionals bepaald 
waaraan specifiek behoefte is in de regio. Bijlage 1 beschrijft de aanpak en resultaten 
van de focusgroepen. In bijlage 2, 3 en 4 is per regio de aanpak conform de werkwijze 
uit hoofdstuk 1-4 beschreven. Per regio zijn naast het regionaal Voedingspaspoort 
voorbeelden opgenomen van documenten die zijn ontwikkeld, zoals draaiboeken, 
stroomschema’s en voorbeelden voor een goede overdracht. Deze halffabricaten zijn los 
van elkaar te gebruiken en aan te passen aan de regionale situatie.
• Bijlage 1 beschrijft de uitkomsten van de regionale individuele en focusgroep 

interviews die zijn uitgevoerd met ouderen, mantelzorgers en professionals uit de 
zorg en het sociale domein om faciliterende en belemmerende factoren, wensen en 
behoeften ten aanzien van transmurale (voedings)zorg in kaart te brengen. 

• Bijlage 2 bevat het in de regio Sneek ontwikkelelde regionale Voedingspaspoort. Dit is 
een losbladig document dat de oudere mee neemt bij transitie in zorg. 

• Bijlage 3 gaat in op de verbetering van onderlinge communicatie en samenwerking 
tussen professionals uit de zorg en het sociale domein via de medische en 
verpleegkundige overdracht ontwikkeld in pilotregio Gorinchem.

• Bijlage 4 beschrijft de ontwikkeling in regio Nijmegen van een werkwijze van een 
laagdrempelige inzet van de wijkverpleegkundige als de oudere met ontslag uit het 
ziekenhuis naar huis gaat. De wijkverpleegkundige consulteert en verbindt de juiste 
professionals uit de zorg en het sociale domein.
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Hoofdstuk 1

Het project 
Voedingspaspoort in het kort

Doel van het Voedingspaspoort
Het Voedingspaspoort is bedoeld om continuïteit van voedingszorg bij (kwetsbare) ouderen 
te verbeteren. De handreiking is gebaseerd op de ervaringen en voorbeelden uit drie pilot 
regio's en is bedoeld voor ouderen, mantelzorgers en professionals. 

Ondersteuning van (voedings)zorg op meerdere niveaus
• Ouderen zijn zich bewust van het risico op ondervoeding en kwetsbaarheid en 

krijgen handvatten aangereikt wat zij zelf kunnen doen om (risico op) ondervoeding 
en kwetsbaarheid te voorkomen of te verminderen en wanneer zij de zorg en/of het 
sociale domein moeten inschakelen.

• Individuele professionals, gemeenten en instellingen maken kennis met bruikbare 
ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag.

• Samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten aangereikt om voedingszorg op lokaal 
en regionaal niveau te organiseren.

• Overheid neemt het initiatief om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van 
knelpunten en belemmeringen.

In de drie pilotregio's is een zogenaamd regionaal transmuraal overleg gestart om afspraken 
te maken. De werkwijze is in het figuur op de volgende pagina opgenomen.
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Het Regionaal Transmuraal VoedingsOverleg
Het Regionaal Transmuraal (voedings)Overleg (kwetsbare) Ouderen (RTOO) regisseert 
persoonsgerichte integrale (voedings)zorg. Het kan zowel een nieuw team zijn als een 
opdracht van een bestaand regionaal transmuraal overleg gericht op ouderen. 
Het kernteam bestaat minimaal uit:
• Huisarts
• Wijkverpleegkundige
• Diëtist
• Beleidsadviseur van de gemeente
• Gezondheidsmakelaar / Preventiemedewerker GGD
• Ouderenadviseur / sociaal wijkteam
• Afgevaardigde namens het ziekenhuis 
• Afgevaardigde namens geriatrische revalidatie zorg (GRZ).

Doel RTOO:
• Het leggen en verdiepen van contacten tussen professionals uit het zorg- en sociaal 

domein. 
• Het ontwikkelen van een werkwijze om voedingszorg voor  ouderen in de regio te 

verbeteren. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 2. 

Het Voedingspaspoort is een bruikbaar middel voor zowel de oudere als voor 
professionals. Het concept Voedingspaspoort, ontwikkeld in het kader van dit project, 
kunt u desgewenst aanpassen aan de regionale situatie en behoefte. Om die reden is 
het concept Voedingspaspoort (bijlage A) ook in Word beschikbaar.

Landelijke en regionale randvoorwaarden

Regionaal Transmuraal (voedings)Overleg (kwetsbare) Ouderen

Kennis

Ouderen en mantelzorgers

Bewustwording Signalering Diagnostiek Behandeling Nazorg

Bewustwording Signalering Diagnostiek Behandeling Nazorg

Uw regionaal voedingspaspoort

Sociale kaart ICT FinancieringGeen wachtlijstenCoördinerende
functie 

Be
tr

ek
 o

ud
er

en
 e
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an
te

lz
or

ge
rs

Stel bij en maak 
afspraken over borging

Professionals uit zorg- en sociaal domein 

Implementeer en 
evalueer uw regionaal 

Voedingspaspoort 

Analyseer knelpunten en pas 
het concept 

Voedingspaspoort aan

Formeer een kernteam

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2020/01/Landelijk-concept-Voedingspaspoort-jan2020.docx
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Het regionaal 
Voedingspaspoort 
Pilotregio Sneek, zie bijlage 2

• (losbladige) Informatie rondom voedingszorg met een link naar alle 
levensdomeinen (lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden en zingeving)

• Overzicht van afspraken, contactgegevens betrokken professionals uit zorg en 
sociaal domein en het sociale netwerk

• Algemene informatie over oudere, zoals contactgegevens, woon- en 
gezinssituatie, gebruikte hulpmiddelen, koken, boodschappen en eetgewoonten

• Signaleren van (risico op) ondervoeding en/of kwetsbaarheid (algemene vragen 
en screeningsinstrumenten)

• Rapportage door huisarts en/of praktijkondersteuner
• Rapportage door gebiedsteam, ouderenadviseur, consulent WMO, sociaal wijkteam
• Rapportage door overig betrokken professionals of instanties
• Overige informatie

Preventie, signalering en 
overdracht in transmurale 
(voedings)zorg 
Pilotregio Gorinchem,  
zie bijlage 3

• ingezet voedingsbeleid in de thuissituatie wordt in ziekenhuis vervolgd en 
ingezet voedingsbeleid in het ziekenhuis krijgt thuis vervolg

• Vragen voor signalering van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid
• Aanbevelingen voor gemeente m.b.t. signalering van (risico op) ondervoeding en 

kwetsbaarheid
• Aangepast zorgpad ondervoeding
• Aangepaste medische overdracht
• Aangepaste verpleegkundige overdracht

Samenwerking 
tussen ziekenhuis, 
wijkverpleegkundige en 
sociaal wijkteam
Pilotregio Nijmegen,  
zie bijlage 4

• Afspraken over laagdrempelige inzet van wijkverpleegkundige in thuissituatie na 
ontslag uit het ziekenhuis waarbij de oorzaak van (risico op) ondervoeding en/of 
kwetsbaarheid (mede) ligt op het sociale vlak (eenzaamheid, armoede, etc.)

• Wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende en verbindende 
functie tussen de zorg en het sociale domein

• Vernieuwde werkwijze vastgelegd in een stroomschema
• Afspraken over overdrachten en communicatie tussen professionals uit de zorg 

en het sociale domein

Ontwikkeling van drie werkwijzen: voorbeelden uit de regio’s

Het Voedingspaspoort helpt ouderen en mantelzorgers (hoofdstuk 3) inzicht te krijgen in 
hun persoonlijke situatie (bewustwording). Het ondersteunt hen zelf regie te nemen bij het 
signaleren van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid, en het nemen van gewenste 
vervolgstappen (diagnostiek, behandeling en nazorg) hierin. 

Bovendien (hoofdstuk 4) draagt het Voedingspaspoort bij aan bewustwording van signalen, 
oorzaken en gevolgen van (het risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. Daarnaast 
biedt het Voedingspaspoort aan professionals handvatten voor onderlinge afstemming 
en ondersteuning van de oudere gedurende de fasen van signalering, diagnostiek, 
behandeling/ondersteuning en nazorg van het (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. 

Het organiseren van het RTOO en het ontwikkelen van het Voedingspaspoort werkt alleen 
als er aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan op regionaal en landelijk niveau. Dit 
is uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 2

Regionaal Transmuraal 
(voedings)Overleg 
(kwetsbare) Ouderen 

Inleiding
Het Regionaal Transmuraal (voedings)Overleg 
(kwetsbare) Ouderen (RTOO) organiseert persoons-
gerichte integrale (voedings)zorg. Het kan zowel een 
nieuw team zijn als een opdracht van een bestaand 
regionaal transmuraal overleg gericht op ouderen. 
Het doel van het RTOO is:
• Het leggen en verdiepen van contacten tussen 

professionals uit het zorg- en sociaal domein. 
• Het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze of 

het maken van afspraken via een projectmatige 
aanpak over voedingszorg toegespitst op de regio.

Voorwaarden voor succes
• Benoem een coördinator en een administratief ondersteuner en plan voor alle leden 

van het RTOO tijd voor overleg, uitwerken van afspraken en terugkoppeling aan 
achterban (beroepsgroep/team/organisatie).

• Leden RTOO beschikken over (financieel) mandaat. Indien dit niet het geval is, dan 
zijn interne afspraken hierover noodzakelijk. Houd bijvoorbeeld rekening met extra 
rapportagetijd per consult per professional of tijdinvestering vanwege bijwonen van 
bijeenkomsten.

• Plan ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar voor evaluatie en aanpassing van de nieuwe 
werkwijze. 

• Stel met elkaar vast dat deelname aan RTOO niet vrijblijvend is en terugkoppeling aan 
achterban nodig is.

Dit hoofdstuk beschrijft het 4-stappenplan om tot optimale integrale voedingszorg 
te komen met behulp van het RTOO. In bijlage 2, 3 en 4 is volgens deze aanpak een 
uitwerking opgenomen van de drie pilotregio's Sneek, Gorinchem en Nijmegen Dukenburg.

Be
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Formeer een kernteam
• Identificeer relevante partijen uit de zorg en het sociale domein in het geografisch 

afgebakend gebied (regio, gemeente, wijk)
• Benoem een coördinator en zorg voor administratieve ondersteuning
• Formeer kernteam van vertegenwoordigers uit de geïdentificeerde relevante partijen
• Leg afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst
• Maak een sociale kaart (check bij gemeente wat al beschikbaar is)
• Inventariseer relevante initiatieven om bij aan te sluiten

Analyseer knelpunten en pas het concept Voedingspaspoort aan
• Inventariseer het zorgpad ondervoeding bij zorgtransities in de regio en bepaal 

knelpunten/kritische momenten
• Selecteer prioriteiten (bijvoorbeeld één ‘dossier’ bij ouderen, standaard overdracht 

voedingszorg)
• Maak een planning en informeer alle betrokkenen
• Gebruik het het landelijk concept Voedingspaspoort en pas het desgewenst aan tot uw 

regionaal Voedingspaspoort ter ondersteuning van de ‘eigen regierol’ van de oudere
• Pas beschikbare voorbeelden van instrumenten zo nodig aan aan de lokale situatie/

behoefte

Implementeer en evalueer uw regionaal Voedingspaspoort
• Informeer alle betrokkenen over het plan
• Start met de uitvoering van de voorbereide activiteiten
• Maak gebruik van ontwikkelde instrumenten, zoals Het Voedingspaspoort of 

overdrachtsformulieren
• Empower (stimuleer en motiveer) ouderen om het Voedingspaspoort te gebruiken
• Evalueer voortgang van de implementatie en los knelpunten op

Stel bij en maak afspraken over borging
• Maak gebruik van (regionale) voorbeelden, zoals:

• Het landelijk concept Voedingspaspoort (bijlage A)
• Het regionale Voedingspaspoort (bijlage 2)
• Preventie, signalering en overdracht in transmurale (voedings)zorg (bijlage 3)
• Samenwerking tussen ziekenhuis, wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam (bijlage 4)

1

2

3

4

Het 4-stappenplan 
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Toelichting
In iedere stap betrekken leden van het RTOO ouderen en mantelzorgers om hun 
wensen en behoeften te verkennen en gemaakte afspraken te evalueren. Dit kan door 
het benaderen van individuen en groepen ouderen en mantelzorgers en/of door het 
raadplegen van een ouderenbond en cliëntenraden.

Stap 1 - Formeer een Kernteam
Afbakening van het geografisch gebied, niet te groot, maar ook niet te klein, is noodzakelijk 
om de juiste professionals en instanties uit de zorg en het sociale domein te binden aan 
het kernteam. Het kernteam moet minimaal bestaan uit een huisarts, wijkverpleegkundige, 
diëtist, gemeente, GGD, sociaal wijkteam, ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg. De 
kennismaking, verkenning van ieders wensen en behoeften en het maken van inhoudelijke 
en organisatorische afspraken kost tijd (gemiddeld een half jaar). Het kernteam legt 
afspraken over o.a. gezamenlijke doelen, de planning en commitment vast in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Betrokkenen bij integrale transmurale voedingszorg

Ouderen 
ouderenbond, cliëntenraad, patiëntenvereniging

Sociale omgeving oudere 
mantelzorgers, familie, buren, kerk/parochie, 
verenigingen

Gemeente 
 beleidsadviseur Ouderenzorg of Vrijwilligers- 
en Ouderenbeleid, wethouder, consulent 
mantelzorgondersteuning & seniorenadvies 
Stichting MEE

Wijkteam, welzijn, sociaal werk 
teammanager, ouderenadviseur, wijk

GGD 
gezondheidsmakelaars, ouderenzorg

Huisarts 
aandachtsgebied kwetsbare ouderen en/of 
kaderarts geriatrie

Praktijkondersteuner 
module ouderenzorg, indien aanwezig

Wijkverpleging 
wijkverpleegkundige, teammanager

Paramedici 
diëtist, ergotherapeut, fysio therapeut 
ouderenzorg, logopedist

Psycholoog/GGZ/maatschappelijk werk

Ziekenhuis 
 manager Transferpunt Zorg, 
transferverpleegkundige, specialist 
ouderengeneeskunde, geriatrisch consulent

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) 
specialist ouderengeneeskunde, zorgregisseur, 
teammanager
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Sommige gemeenten beschikken over een sociale kaart. De sociale kaart geeft toegang 
tot informatie over zorg, passende hulp en activiteiten. Indien er geen sociale kaart 
beschikbaar is voor het afgebakende geografische gebied wordt aanbevolen om deze 
te maken met de leden van het RTOO, zodat inzichtelijk wordt welke professionals en 
instanties betrokken zijn bij de huidig beschikbare zorg en ondersteuning en wat zij te 
bieden hebben. Een gemeente heeft hierin een faciliterende rol. 

Het inventariseren van en aansluiten bij relevante initiatieven is belangrijk om inbedding van 
uw regionaal Voedingspaspoort in de huidige zorg en ondersteuning te bewerkstelligen. 

Inhoud van de samenwerkingsovereenkomst 
• Overzicht contactgegevens samenwerkingspartners en kernpersonen (organisatie, 

naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, werkdagen)
• Deelname aan RTOO is niet vrijblijvend, denk daarbij aan aanwezigheid bij overleggen 

en terugkoppeling aan achterban. Dit wordt ondersteund door directie/management.
• Toezegging vervanging van afgevaardigde en diens taken, indien deze niet meer 

beschikbaar is (ziekte, verandering van baan, etc.)  
• Toestemming leidinggevende voor benodigde tijdsinvestering inclusief vrij planning van 

andere werkzaamheden voor afgevaardigde in RTOO
• Afspraken over (financieel) mandaat (Indien afgevaardigde zelf geen 

beslissingsbevoegdheid heeft m.b.t. personele inzet en financiële middelen binnen 
eigen organisatie, dan is een korte lijn met degene die dat wel heeft noodzakelijk. 
Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met circa 5 - 10 minuten extra 
rapportagetijd per consult per professional (zolang het Voedingspaspoort nog niet 
digitaal beschikbaar is); medewerkers moeten op de hoogte worden gebracht over 
het Voedingspaspoort en hoe hiermee te werken (bijvoorbeeld door middel van een 
presentatie; dit vereist investering in tijd)

• Afspraken m.b.t. kosten (catering, ruimtes, drukkosten en verspreiding van het 
Voedingspaspoort

• Handtekening samenwerkingspartners (niveau van management/directie)
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Stap 2 - Analyseer knelpunten en pas het concept Voedingspaspoort 
desgewenst aan
Aan de hand van het huidige zorgpad en de sociale kaart worden knelpunten en kritische 
momenten in kaart gebracht. Indien geen zorgpad beschikbaar is, kan bijvoorbeeld 
het ‘Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis’ als uitgangspunt 
dienen om de huidige voedingszorg voor kwetsbare ouderen te evalueren. Daarnaast 
worden wensen en behoeften van ouderen en professionals geïnventariseerd tijdens 
bijeenkomsten van het RTOO en/of individuele of groepsinterviews met betrokkenen 
om een volledig beeld te krijgen van de huidige en wenselijke situatie. Op basis daarvan 
prioriteert RTOO verbeterpunten en werkt deze uit. Naast het landelijk concept 
Voedingspaspoort (Bijlage A) zijn in de bijlagen voorbeelden opgenomen van documenten 
die de pilotregio's hebben uitgewerkt, zoals het regionaal Voedingspaspoort uit pilotregio 
Sneek, vragen voor signalering van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid, aangepaste 
medische en verpleegkundige overdracht, zorgpad ondervoeding, stroomdiagram van een 
vernieuwde werkwijze waarbij de wijkverpleegkundige een belangrijke coördinerende en 
verbindende rol vervult tussen professionals in de zorg en het sociale domein (Bijlage 2 
t/m 4).

Voorwaarden voor succes
• Schakel een onafhankelijke partij in om de individuele en/of groepsinterviews uit te 

voeren. 
• Besteed tijdens de inventarisatie aandacht aan alle levensdomeinen (lichamelijk, 

mentaal en sociaal welbevinden en zingeving). In bijlage 1 is een voorbeeld van een 
draaiboek voor interviews opgenomen. 

• Formuleer doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden).

• Formeer een werkgroep, aanvullend op het kernteam, om zo nodig producten en 
instrumenten aan te passen en/of te ontwikkelen.

Positief effect RTOO
Regelmatig contact tijdens RTOO maakt dat professionals en organisaties 
elkaar en elkaars expertise beter kennen, laagdrempeliger contact hebben en 
elkaar sneller inschakelen gedurende de zorg en ondersteuning van een oudere.  
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Stap 3 - Implementeer en evalueer uw regionaal Voedingspaspoort
In deze fase is een goede informatievoorziening van belang. Dus alle betrokkenen in 
het geografisch gebied (en niet alleen leden van RTOO) dienen op de hoogte te zijn 
van de nieuwe werkwijze (doel, verwachtingen, planning, etc.) en hun aandeel hierin. 
Speciale aandacht gaat uit naar de rol,  taken en verantwoordelijkheden van de oudere, 
mantelzorgers en professionals uit de zorg en het sociale domein. Deze taken en 
verantwoordelijkheden worden beschreven in hoofdstuk 3 en 4.

Voorwaarden voor succes
• Verstrek informatie over implementatie van de nieuwe werkwijze (startdatum, 

planning, verwachtingen, overzicht betrokkenen, etc.) aan alle betrokkenen in het 
geografisch afgebakende gebied.

Stap 4 - Stel bij en maak afspraken over borging
De oplossingen voor ervaren knelpunten uit stap 3 worden vastgelegd. Daarnaast worden 
afspraken gemaakt over het inbedden van de nieuwe werkwijze in de usual care. 

Voorwaarden voor succes
• Het RTOO legt en/of onderhoudt contact met relevante initiatieven en verkent de 

mogelijkheden tot verbinding van initiatieven.
• Leg afspraken voor inbedding in usual care in zowel de zorg als het sociale domein 

vast (verantwoordelijkheid; wie, wat, wanneer)
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Hoofdstuk 3

Ouderen en Mantelzorgers

Inleiding
Het Voedingspaspoort helpt ouderen en mantelzorgers inzicht te krijgen in hun 
persoonlijke situatie met betrekking tot lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden en 
zingeving (bewustwording) en ondersteunt hen zelf regie te nemen bij het signaleren van 
(risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid, en het nemen van gewenste vervolgstappen 
(diagnostiek, behandeling en nazorg).

In onderstaand schema is per fase beschreven wat de oudere en mantelzorger nodig 
heeft om regie te nemen in transmurale voedingszorg en welke instrumenten hierin 
ondersteunen.

• Heeft kennis van (risico op) ondervoeding en 
kwetsbaarheid en bijbehorende consequenties

• Herkent signalen (risico op) ondervoeding en/of 
kwetsbaarheid

• Neemt contact op met 
huisarts/praktijkondersteuner/ 
wijkverpleegkundige

• Brengt oorzaak van (risico op) ondervoeding in 
kaart (samen met huisarts/ 
praktijkondersteuner/wijkverpleegkundige)

• Inventariseert en prioriteert verwachtingen ten 
aanzien van dagelijks functioneren en kwaliteit 
van leven

• Denkt mee over inzet van gewenste professionals 
(zorg en sociaal domein)

• Formuleert doelstellingen aan de hand van 
geprioriteerde verwachtingen

• Herkent signalen (risico op) ondervoeding en/of 
kwetsbaarheid

• Neemt contact op met huisarts/ 
praktijkondersteuner/wijkverpleegkundige 
bij verandering

• Regionale sociale kaart (indien aanwezig beschikbaar via 
gemeente/sociaal wijkteam)

• www.voedingscentrum.nl/nl/thema/mantelzorg-voor-ouderen/
waar-let-je-op-als-mantelzorger-van-een-oudere-.aspx

• www.thuisarts.nl/ondervoeding
• www.goedgevoedouderworden.nl/praktische-adviezen/

• Het landelijk concept Voedingspaspoort (bijlage A)

• www.goedgevoedouderworden.nl
• Positieve Gezondheid (https://iph.nl/)

• www.goedgevoedouderworden.nl/test-uzelf/
• Voorbeelden zoals Vragen voor signalering van (risico op) 

Ondervoeding en Kwetsbaarheid (bijlage 3)
• https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php

• Landelijke en/of regionale campagne
• www.goedgevoedouderworden.nl
• RIVM erkende interventie Goed gevoed Ouder worden
• Het landelijk concept Voedingspaspoort* (bijlage A)

Bewustwording

Fase Actie Instrument

Signalering

Diagnostiek

Behandeling

Nazorg

*  Op basis van het voorbeeld van een Voedingspaspoort van de regio Sneek is een concept Voedingspaspoort 
ontwikkeld (www.stuurgroepondervoeding.nl).

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1700079
http://www.goedgevoedouderworden.nl
http://www.goedgevoedouderworden.nl
https://iph.nl
www.thuisarts.nl/ondervoeding
www.goedgevoedouderworden.nl/praktische-adviezen/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/mantelzorg-voor-ouderen/waar-let-je-op-als-mantelzorger-van-een-oudere-.aspx
http://www.goedgevoedouderworden.nl/test-uzelf
https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php
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Toelichting
De handreiking het Voedingspaspoort onderscheidt vijf fases in het proces van 
transmurale voedingszorg, namelijk 
1) Bewustwording 
2) Signalering
3) Diagnostiek
4) Behandeling
5) Nazorg 

Deze indeling sluit aan bij de fases die het ‘Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en 
in het ziekenhuis’ beschrijft.

Bewustwording en Signalering
In de meest ideale situatie zijn de oudere en mantelzorger op de hoogte van de signalen 
van het (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid, zoals minder of geen zin meer 
hebben in eten, het overslaan van maaltijden, een lege koelkast door bijvoorbeeld fysieke 
beperkingen en ongewenst gewichtsverlies. Daarnaast weten zij wat oorzaken en gevolgen 
zijn van ondervoeding en kwetsbaarheid. Deze informatie is onder andere te vinden op de 
website www.goedgevoedouderworden.nl. Als de oudere en mantelzorger zich bewust zijn 
van signalen van ondervoeding en/of kwetsbaarheid en oorzaken en gevolgen herkennen, 
kunnen zij overgaan tot actie, zoals contact opnemen met de huisartsenpraktijk of 
wijkverpleegkundige. Een handig hulpmiddel bij het in kaart brengen van de persoonlijke 
situatie is het landelijk concept Voedingspaspoort (zie bijlage A) of het kader Vragen voor 
signalering van (risico op) Ondervoeding en Kwetsbaarheid (zie bijlage 3). 

Voorbeelden van oorzaken van ondervoeding
Inventarisatie uit de verschillende focusgroepen

• Kleiner netwerk (“Aan wie moet ik vragen, ik ben maar alleen…”)

• Ouderen vinden het lastig om hulp te vragen; schaamte om toe te geven dat ze eigenlijk hulp 
nodig hebben.

• Zelfstandigheid behouden; fijn dat anderen willen helpen, maar ouderen doen het liever zelf.

• Geen boodschappen meer kunnen doen.

• Moeite met snijden, pannen afgieten, niet bij magnetron kunnen, etc. 

• 4 x per week koken in plaats van 7 x per week.

• Alleen eten is niet gezellig.

• Maaltijdservice komt niet meer in het dorp of achter de voordeur.

http://www.goedgevoedouderworden.nl
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Diagnostiek  
Samen met de huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige brengt de oudere de 
oorzaken van risico op ondervoeding en kwetsbaarheid in kaart. Daarnaast inventariseren 
en prioriteren zij samen de verwachtingen van de oudere met betrekking tot lichamelijk, 
mentaal en sociaal welbevinden en zingeving. In de praktijk blijkt de oudere niet altijd in 
staat om deze wensen en verwachtingen kenbaar te maken (zie kader belemmerende 
factoren), wat het nemen van eigen regie negatief beïnvloedt. De overheid, gemeente, 
zorgverzekeraars en professionals vervullen een belangrijke rol in het ondersteunen van de 
oudere bij het nemen van regie (zie hoofdstuk 5).

Behandeling
Om geformuleerde doelen te behalen en om mee te denken in de eigen behandeling is 
het noodzakelijk dat de oudere weet wat te doen en waar informatie over zorg, passende 
hulp en activiteiten is te vinden. De sociale kaart (beschikbaar via de gemeente) is hiervoor 
een bruikbaar hulpmiddel.  

Nazorg
De oudere heeft een actieve rol in de behandeling en het behalen of bijstellen 
van geformuleerde doelen. In overleg met huisarts, praktijkondersteuner of 
wijkverpleegkundige kan de behandeling of ondersteuning worden gehandhaafd of 
afgebouwd. De oudere heeft hierin een blijvende signalerende rol met betrekking tot (risico 
op) ondervoeding en kwetsbaarheid en neemt wederom contact op met de betrokken 
professional of huisarts. 

Belemmerende factoren bij het nemen van eigen regie
• Onvoldoende kennis van signalen, oorzaken en gevolgen van (risico op) ondervoeding 

en kwetsbaarheid
• Acceptatie van achteruitgang in lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden en zingeving
• Vraagverlegenheid 
• Schaamte (om toe te geven dat hulp noodzakelijk is)
• Onzeker voelen na ziekenhuisopname: geen vertrouwen meer in eigen lichaam

Randvoorwaarden voor het nemen van regie
• Het hebben van kennis van de signalen, oorzaken en gevolgen van (risico op) 

ondervoeding en kwetsbaarheid
• Kennis hebben van de sociale kaart binnen de gemeente van de oudere (welke 

professional of instantie kan waarin ondersteunen en zijn hoe te benaderen)
• Een beschikbare en actuele sociale kaart
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Hoofdstuk 4

Professionals uit de zorg en 
het sociaal domein 

Inleiding
Voor professionals in de zorg en het sociale domein is de ontwikkeling van een werkwijze 
voor inzet van het Voedingspaspoort aanleiding om zich meer bewust te zijn van signalen, 
oorzaken en gevolgen van (het risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. Daarnaast 
biedt het Voedingspaspoort aan professionals handvatten voor onderlinge afstemming 
en ondersteuning van de oudere gedurende de fasen van signalering, diagnostiek, 
behandeling en ondersteuning en nazorg. In onderstaand schema wordt per fase 
beschreven hoe professionals (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid herkennen, 
onderling afstemmen en de oudere ondersteunen in transmurale voedingszorg en welke 
instrumenten, naast de voorbeelden uit de bijlagen A, 2, 3 en 4, hierin faciliteren. 

• Heeft kennis van (risico op) ondervoeding en 
kwetsbaarheid en bijbehorende consequenties

• Herkent signalen (risico op) ondervoeding en/of 
kwetsbaarheid

• Bespreekt (risico op) ondervoeding en/of kwetsbaarheid 
met oudere

• Stimuleert oudere contact op te nemen met huisarts/ 
praktijkondersteuner/wijkverpleegkundige (of doet dit zelf)

• Huisarts/praktijkondersteuner/wijkverpleegkundige:
• Brengt oorzaak van (risico op) ondervoeding in kaart 

(samen met oudere)
• Inventariseert en prioriteert verwachtingen ten 

aanzien van dagelijks functioneren en kwaliteit 
van leven

• Adviseert oudere over inzet van gewenste 
professionals (zorg en sociaal domein)

• Consulteert gewenste professionals (zorg en sociaal 
domein)

• Formuleert doelstellingen aan de hand van 
geprioriteerde verwachtingen

• Verzorg overdracht naar samenwerkende professional

• Noteert bevindingen tijdens behandeling/ondersteuning 
en participeert in noodzakelijke MDO’s

• Herkent signalen (risico op) ondervoeding en/of 
kwetsbaarheid (terugval)

• Neemt contact op met huisarts/praktijkondersteuner/ 
wijkverpleegkundige bij verandering

• Sluit behandeling af (indien mogelijk) en verzorg 
eindrapportage naar verwijzer

• NB. Wijkverpleegkundige verstuurt een eindrapportage 
naar huisarts/praktijkondersteuner

• Zie bijlage 2, 3 en 4 voor voorbeelden
• Regionale sociale kaart 
• Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis 
• Handreiking kwetsbare ouderen thuis – voor integrale zorg en 

ondersteuning in de wijk
• MaNuEl Toolbox
• LESA Ondervoeding, samenwerkingsafspraken huisartsen, 

diëtisten en verpleegkundigen

• Zie bijlage 2, 3 en 4 voor voorbeelden
• Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis
• Handreiking kwetsbare ouderen thuis – voor integrale zorg en 

ondersteuning in de wijk
• LESA Ondervoeding, samenwerkingsafspraken huisartsen, 

diëtisten en verpleegkundigen

• Positieve Gezondheid
• Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis
• Handreiking kwetsbare ouderen thuis – voor integrale zorg en 

ondersteuning in de wijk
• www.artsenwijzerdietetiek.nl

• Zie bijlage 3 voor bijv. vragen voor signalering van (risico) op 
ondervoeding en kwetsbaarheid

• www.artsenwijzerdietetiek.nl/
ondervoeding/gewichtsverlies-en-ondervoeding

• Screeningsinstrumenten
• Risico op ondervoeding: thuis SNAQ65+, verpleeghuis SNAQrc, GFI 

en MUST

• Scholing van professionals, bijvoorbeeld via 
www.stuurgroepondervoeding.nl ‘Expertgroep diëtisten Goed 
Gevoed Ouder worden’

• RIVM erkende interventie Goed gevoed Ouder worden
• Voorbeelden uit het project Het Voedingspaspoort (bijlage A, 2, 3 en 4)

Bewustwording

Fase Actie Instrument

Signalering

Diagnostiek

Behandeling

Nazorg

http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=408
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1700079
https://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2019/05/Gespecialiseerde-di%C3%ABtisten-die-graag-een-workshop-of-presentatie-willen-verzorgen-over-ondervoeding-2-1.pdf
www.artsenwijzerdietetiek.nl/�ondervoeding/gewichtsverlies-en-ondervoeding
https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
www.artsenwijzerdietetiek.nl
https://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2018/11/MaNuEL-Toolbox_Oct2018_final.pdf
https://www.nhg.org/themas/artikelen/lesa-ondervoeding
https://www.nhg.org/themas/artikelen/lesa-ondervoeding
http://www.platformouderenzorg.nl/bestanden/snaq65_.pdf
http://www.platformouderenzorg.nl/bestanden/snaqrc__risico_op_ondervoeding.pdf
http://www.platformouderenzorg.nl/bestanden/s2_gfi_lijst_voor_in_de_syllabus_copy1.pdf
https://nutritionalassessment.mumc.nl/screening
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Toelichting
De handreiking het Voedingspaspoort onderscheidt vijf fases in het proces van 
transmurale voedingszorg, namelijk: 
1) Bewustwording 
2) Signalering
3) Diagnostiek
4) Behandeling 
5) Nazorg. 

Dit sluit aan bij ‘Ouderen en mantelzorgers’ (hoofdstuk 3) en de fases die het ‘Zorgpad 
kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis’ beschrijft, waarbij ‘Verwijzing’ is 
gesplitst in Bewustwording en Signalering.

Bewustwording en Signalering
Professionals hebben kennis van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. Zij herkennen 
bijbehorende signalen, oorzaken en gevolgen en gebruiken screeningsinstrumenten als 
bijvoorbeeld SNAQ65+. Bij de intake door een wijkverpleegkundige of ouderenadvisuer 
wordt een breed beeld gevormd van lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden en 
zingeving van de oudere. Ook wordt aandacht besteed aan het uitleggen van achteruitgang 
in dagelijks functioneren en verminderde ervaren kwaliteit van leven aan ouderen en 
mantelzorgers. 

Succesfactoren voor samenwerking
• Deelname aan RTOO vergroot aandacht voor ondervoeding en kwetsbaarheid en 

verlaagt drempel om bijvoorbeeld met de gemeente contact op te nemen.

Randvoorwaarden voor samenwerking
• Overzicht met contactgegevens van professionals uit zorg en sociale domein in de regio
• Sociale kaart (informatie over zorg, passende hulp en activiteiten beschikbaar via 

gemeente)
• ‘Warme’ overdracht (telefonisch / face-to-face contact)
• Met elkaar communicerende ICT-systemen 
• In medische en verpleegkundige overdracht, naast de individuele medische status, een 

beschrijving van het mentale en sociale welbevinden met speciale aandacht voor (onder)
voeding en kwetsbaarheid

• Na verwijzing goede doorstroom, dus geen wachtlijsten bij geconsulteerde professionals 
of andere zorgvormen.



21

© 2020 | Stuurgroep Ondervoeding

Diagnostiek
De professional brengt samen met de oudere de oorzaak van (risico op) ondervoeding en 
kwetsbaarheid in kaart. Samen met de oudere inventariseert en prioriteert de professional 
verwachtingen ten aanzien van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven en baseert 
hier het behandelplan op. Het Voedingspaspoort is hierbij een hulpmiddel. Daarnaast 
heeft de professional de taak om ouderen te ondersteunen in het nemen van regie door 
bijvoorbeeld samen met de oudere in kaart te brengen wat de individuele mogelijkheden 
zijn en wat de oudere nodig heeft om deze regie te nemen en te houden. Dit kan variëren 
van het verstrekken van informatie (ondervoeding, sociale kaart) tot aan bieden van hulp 
in bijvoorbeeld het ontwikkelen van de juiste vaardigheden of inzetten van hulpmiddelen 
(maaltijden- of boodschappenservice).  

Behandeling en Nazorg
Veelal ligt de oorzaak van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid bij ouderen op het 
sociale vlak (klein netwerk, eenzaamheid, armoede). Daarom is optimale samenwerking 
tussen professionals uit de zorg en het sociaal domein van groot belang. In de praktijk 
hebben wijkverpleegkundige en huisarts een belangrijke coördinerende en verbindende rol 
tussen professionals uit de zorg en het sociaal domein (zie bijlage 4). 

Daarnaast is het van belang dat verwijzing en overdracht tijdig (volgens afspraak) 
aanwezig zijn. In de verwijzing en overdracht dient aandacht te zijn voor (onder)voeding en 
kwetsbaarheid. Wachtlijsten in zorg en sociale domein zouden voorkomen moeten worden.

Noodzakelijk gegevens transmurale voedingszorg 
Zie ook bijlage 3

• Persoonlijke gegevens oudere

• Betrokken professionals en/of afdeling van ontslag (inclusief contactgegevens)

• Samenvatting van diagnose: somatisch (o.a. voeding: gewichtsverlies, functioneel (mobiliteit, 
ADL), sociaal / maatschappelijk / psychisch en eventuele specifieke aandachtspunten

• Ingezette behandeling (bijvoorbeeld eiwit- en energieverrijkt dieet met gegeven adviezen)

• Behandeldoelen

• Vervolg (o.a. verwachte duur behandeling, regelen van thuiszorg, mondzorg)

• Vervolgadvies aan wijkverpleegkundige en/of praktijkondersteuner

• Gegeven informatie aan cliënt (reden verwijzing, contactgegevens, uitleg procedure, uitleg 
vergoeding/kosten/behandeldoel, verwachte duur, info over de communicatie met huisarts, 
wijkverpleegkundige)
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Hoofdstuk 5

Randvoorwaarden en 
Aanbevelingen

Inleiding
Het organiseren van het RTOO en het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor 
optimale transmurale (voedings-)zorg bij (kwetsbare) ouderen werkt alleen als er aan 
bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan op regionaal en landelijk niveau. Dit hoofdstuk 
beschrijft de landelijke en regionale randvoorwaarden en aanbevelingen om te komen 
tot optimale transmurale voedingszorg. Dit hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor de 
overheid, de gemeente en de zorgverzekeraar.

 
Kennis
Risico op ondervoeding en kwetsbaarheid bij ouderen raakt de hele samenleving door 
een vergrijzende samenleving die langer thuis woont. Achteruitgang in het dagelijks 
functioneren van de oudere, overbelasting van de mantelzorger, een groot beroep 
op de spoedeisende hulp, een relatief hoog aantal heropnames en een onverwacht 
lange opnameduur vragen om oplossingen. Het is belangrijk dat meer bewustwording 
plaatsvindt van de gevolgen van ondervoeding en kwetsbaarheid op het dagelijks leven van 
de oudere. Kennis over en bewustwording van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid 
draagt bij aan het herkennen van signalen, oorzaken en gevolgen van ondervoeding en 
kwetsbaarheid. Uit gesprekken met ouderen blijkt deze kennis en bewustwording vaak 
niet aanwezig: “In de Tweede Wereldoorlog was men ondervoed, maar nu zie je dat niet 
meer”. Kennis en bewustwording zijn van cruciaal belang om over te gaan tot het vragen 
om hulp (oudere) of inzetten van de juiste behandeling, ondersteuning en hulpmiddelen 
(mantelzorger, huisarts, wijkverpleegkundige of andere professional uit de zorg of het 
sociaal domein). Zie ook www.stuurgroepondervoeding.nl voor professionals en www.
goedgevoedouderworden.nl voor ouderen zelf en mantelzorgers. 

Landelijke en regionale randvoorwaarden

Kennis Sociale kaart ICT FinancieringGeen wachtlijstenCoördinerende
functie 

http://www.stuurgroepondervoeding.nl
http://www.goedgevoedouderworden.nl
http://www.goedgevoedouderworden.nl
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Sociale kaart
Om de juiste hulp en ondersteuning in te zetten is het van belang dat de oudere, 
mantelzorgers en professionals uit de zorg en het sociale domein weten waar zij zorg, 
passende hulp en activiteiten kunnen vinden en hoe zij deze ondersteuning kunnen 
inzetten. De sociale kaart, beschikbaar via de gemeente, levert toegang tot informatie 
over zorg, passende hulp en activiteiten. Echter, niet iedere gemeente beschikt over een 
recente sociale kaart. 

Coördinerende functie
De huisarts en wijkverpleegkundige zijn het eerste aanspreekpunt bij (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid. Zij inventariseren en prioriteren samen met de oudere 
verwachtingen ten aanzien van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven en zetten hier 
de juiste hulp en ondersteuning in. Bij transmurale voedingszorg behouden de huisarts en 
wijkverpleegkundige, naast de oudere, het overzicht van betrokken professionals uit de 
zorg en het sociale domein. 
 
Geen wachtlijsten
In de praktijk blijken huisarts en wijkverpleegkundige aan te lopen tegen wachtlijsten, 
bijvoorbeeld bij het sociale wijkteam. Om de juiste zorg op de juiste plek op het 
juiste moment te geven, dienen leden van het RTOO knelpunten als wachtlijsten te 
inventariseren en regionaal met daarvoor aangewezen organisaties op te lossen. 

Financiering
Om persoonsgerichte integrale (voedings)zorg voor ouderen te organiseren, bijvoorbeeld 
door middel van het RTOO, is het van belang dat dit niet alleen gesteund wordt door 
professionals, maar ook door mensen met (financieel) mandaat. Denk aan management- 
en directieniveau, gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, die hun invloed 
aanwenden en projecten (onder)steunen.

ICT
De voorbeelden in de pilotregio’s ondersteunen ouderen in het krijgen van inzicht in 
hun persoonlijke situatie en het nemen van regie, en geven professionals uit de zorg 
en het sociale domein handvatten voor onderlinge afstemming en ondersteuning 
van de oudere. De informatie uit Het Voedingspaspoort is veelal opgenomen in 
elektronische patiëntendossiers. Echter, privacywetgeving en het gebruik van diverse 
softwareprogramma’s door de verschillende professionals en instanties bemoeilijken 
onderlinge afstemming en samenwerking. Vanuit de praktijk is er vraag naar een 
gezamenlijk digitaal systeem waar zowel de oudere zelf als betrokken professionals 
gebruik van kunnen maken en gegevens kunnen uitwisselen, zodat er geen dubbele 
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registratie nodig is én dit wordt uitgebreid met andere problemen van kwetsbaarheid. 
Dit kan bijvoorbeeld door het inbedden van noodzakelijke gegevens uit de voorbeelden 
van de pilotregio’s in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en in de persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO). Zie op de volgende pagina een toelichting op inbedding van 
gegevens uit Het Voedingspaspoort in het EPD en PGO.

Aanbevelingen voor de overheid
• Creëren van bewustwording in de samenleving over (risico op) ondervoeding en 

kwetsbaarheid en de relatie met achteruitgang van het dagelijks functioneren en 
verminderde ervaren kwaliteit van leven (oorzaken en gevolgen) bij ouderen. Een 
landelijke campagne in samenwerking met ouderenorganisaties is wenselijk.

• Ondersteunen van ouderen bij het hebben en houden van regie op gezondheid en leven.
• Ondersteunen van Inbedding van gegevens uit Het Voedingspaspoort in het EPD en PGO.

Aanbevelingen voor de zorgverzekeraar
• Het creëren van bewustwording in de samenleving over (risico op) ondervoeding en 

kwetsbaarheid en de relatie met achteruitgang van het dagelijks functioneren en 
verminderde ervaren kwaliteit van leven (oorzaken en gevolgen) bij ouderen in het 
kader van preventie (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven). 

• Ondersteunen van ouderen bij het hebben en houden van regie op gezondheid en leven.
• Faciliteren van het RTOO.

Aanbevelingen voor de gemeente
• Organiseren van regionale voorlichtingsmiddagen over (risico op) ondervoeding en 

kwetsbaarheid, bijvoorbeeld via ouderenbonden.
• Beschikbaar stellen van een actuele sociale kaart.
• Voorkomen van wachtlijsten bij sociale wijkteams.
• Aanjagen van regionale integrale transmurale voedingszorg.
• Ondersteunen van ouderen bij het hebben en houden van regie op gezondheid en leven.
• Huisbezoeken door een ouderenadviseur voor ouderen vanaf 75 jaar, waarbij het 

signaleren van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid is meegenomen.
• Ondersteunen van mantelzorger.
• Vergemakkelijken van beschikking voor 10 minuten per dag om een maaltijd te verzorgen 

door een wijkverpleegkundige
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Inbedding van gegevens uit Het Voedingspaspoort in het EPD en PGO voor optimale 
transmurale voedingszorg 

Informatie-uitwisseling in de keten
Om gegevens uit Het Voedingspaspoort veilig en efficiënt te kunnen delen is het van belang dat 

de informatie is vastgelegd in zorginformatiebouwstenen (zibs), zodat alle pakketten (Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD) en Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)) deze informatie op een zelfde 

manier definiëren, vastleggen en veilig uitwisselen.  

Sommige gegevens uit Het Voedingspaspoort zijn al vastgelegd in zibs, bijvoorbeeld patiënt-

gegevens7. Andere informatie uit Het Voedingspaspoort is gedeeltelijk vastgelegd of ontbreekt nog in 

zorginformatiebouwstenen (zibs). 

De volgende stap is om, in samenwerking met Nictiz, uit te zoeken welke informatie uit het 

Voedingspaspoort geheel of gedeeltelijk is vastgelegd in zibs en welke zibs ontbreken. Deze 

zibs worden ontwikkeld op landelijk niveau. Dit gebeurt door het ZIB centrum van Nictiz onder 

verantwoordelijkheid van het landelijke programma ‘Registratie aan de Bron’. Dit is geen eenvoudig 

traject en vraagt de nodige aandacht en tijd. Vervolgens kunnen deze zibs verder worden 

aangemaakt en toegevoegd aan bestaande pakketten (EPD en PGO).     

Aanbeveling
De vastgelegde informatie uit Het Voedingspaspoort in zibs, is getest in de drie pilotregio’s van het 

project Het Voedingspaspoort. Het is van groot belang voor een succesvolle implementatie van het 

Voedingspaspoort dat deze gegevensuitwisseling tussen ouderen, mantelzorgers, professionals en 

instanties uit de zorg en het sociale domein via een gecontroleerde livegang gaat plaatsvinden.

Één van de mogelijkheden is om de vastgelegde informatie uit Het Voedingspaspoort in zibs onder 

te brengen bij MedMij een/of één van de Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en 

Professional (VIPP) om implementatie, opschaling en borging te bespoedigen.

7 Naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, etc. in zib Patiënt-v3.1.1 of hulp van anderen  
(zib HulpVanAnderen-v3.0.1) (Bron: ZIB Pre-publicatie 2018-2 (NL)).



Bijlage A

Het landelijk concept 
Voedingspaspoort 
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voedings
paspoort

CONCEPT

Het Voedingspaspoort is een bruikbaar middel voor zowel de oudere als voor 
professionals. Het concept Voedingspaspoort, ontwikkeld in het kader van dit project, 
kunt u desgewenst aanpassen aan de regionale situatie en behoefte. Om die reden is het 
concept Voedingspaspoort ook in Word beschikbaar.

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2020/01/Landelijk-concept-Voedingspaspoort-jan2020.docx
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voedings
paspoort

CONCEPT



 www.goedgevoedouderworden.nlwww.stuurgroepondervoeding.nl

©2020 Concept Voedingspaspoort 

Het Voedingspaspoort, ontwikkeld in het kader van het project 

Voedingspaspoort, is beschikbaar als concept. Het paspoort kunt 

u aanpassen aan de regionale situatie en behoefte. Om die reden 

is het concept Voedingspaspoort in Word beschikbaar.
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Voor u ligt het concept Voedingspaspoort. Het Voedings
paspoort ondersteunt u en uw naasten in uw streven naar een 
optimale voedingstoestand en conditie. Bij het ouder worden 
speelt voeding, naast beweging, een belangrijke rol voor het 
behoud van uw zelfstandigheid. Op de website  
www.goedgevoedouderworden.nl vindt u veel informatie en tips.

Het Voedingspaspoort is een hulpmiddel om zelf, eventueel 
samen met naasten, te bepalen wat u nodig heeft. Daarbij is 
het belangrijk om rekening te houden met uw persoonlijke 
situatie. Omdat meerdere zorgverleners en bijvoorbeeld 
ook de gemeente u helpen, kunnen zij afspraken met u in 
het Voedingspaspoort noteren. Laat dit Voedingspaspoort 
zien als u een afspraak heeft met bijvoorbeeld een arts, 
wijkverpleegkundige of iemand van de gemeente.

Voorwoord
©2020 Concept Voedingspaspoort 

Zelf kunt u al een aantal gegevens invullen. Op de pagina’s 
47, 1013 en pagina 15 (de pagina’s met een donkerblauwe 
balk) kunt u persoonlijke informatie noteren. 
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Inhoudsopgave

Bij de ontwikkeling van het concept Voedingspaspoort 
is gebruikt gemaakt van de ervaring uit het project: 
'Het Voedingspaspoort  Handreiking voor een 
domeinoverstijgende werkwijze voor transmurale  
(voedings)zorg bij (kwetsbare) ouderen'. 

©2020 Concept Voedingspaspoort 
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Algemene informatie

Persoonlijke gegevens

Naam 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Handtekening

Hierbij geef ik toestemming aan alle betrokken zorgverleners om 
de informatie in dit Voedingspaspoort in te zien.

©2020 Concept Voedingspaspoort 
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1ste contactpersoon

Naam 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Woon-/gezinssituatie
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Naam Actie/waarvoor Telefoonnummer E-mail

Mantelzorger

Familie

Vrienden

Buren

Vereniging

Vrijwilliger

Sociaal netwerk
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Naam Actie/waarvoor Telefoonnummer E-mail

Mantelzorger

Familie

Vrienden

Buren

Vereniging

Vrijwilliger
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Naam Telefoonnummer E-mail

Huisarts

Praktijkondersteuner

Medisch specialist

Medisch specialist

Gebiedsteam / WMO

Diëtist

Fysiotherapeut

Ergotherapeut

Logopedist

Zorgverleners
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Naam Telefoonnummer E-mail

Huisarts

Praktijkondersteuner

Medisch specialist

Medisch specialist

Gebiedsteam / WMO

Diëtist

Fysiotherapeut

Ergotherapeut

Logopedist
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Voedingsinformatie

Koken

Boodschappen

Zelfstandig ja / nee / deels

Aantal keren per week

Aantal warme 
maaltijden per week

Zelfstandig ja / nee / deels

Aantal keren per week

Hulp, hoe vaak en wie

Datum:
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Maaltijdservice ja / nee

Leverancier

Hoeveel dagen/week

Soort maaltijd warm / koelvers/ vries / anders

Telefoonnummer

E-mail

Eten en drinken

Minder eetlust ja/nee    zo ja, sinds ____

Eten smaakt minder ja/nee    zo ja, sinds ____

Aangepast bestek ja/nee

Slikproblemen ja/nee

Moeite met kauwen ja/nee

Kunstgebit? ja/nee

Maag- en darmproblemen ja/nee
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Eetdagboek

Tijd Hoeveel en wat Opmerkingen Beweging

Ontbijt

In de loop van de ochtend

Lunch

In de loop van de middag

Avondmaaltijd

In de loop van de avond

Datum:

©2020 Concept Voedingspaspoort 
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Tijd Hoeveel en wat Opmerkingen Beweging

Ontbijt

In de loop van de ochtend

Lunch

In de loop van de middag

Avondmaaltijd

In de loop van de avond
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Persoonlijke gegevens

Lengte

Gewicht  datum:

 datum:

 datum:

BMI

Dieet

Ongewild 
gewichtsverlies

ja / nee 
___ kg in ___ maanden

Screeningsinstrument:  (gebruikte screeningsinstrument omcirkelen)

GFI / SNAQ65+ / MUST / anders: ...

Datum Uitslag Ingevuld door

Behandeladviezen / actie
 ○ Inschakelen diëtist
 ○ Anders:
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Dagindeling en beweging

(Dagelijkse) activiteiten/hobby’s

Slapen

Slapen goed / redelijk / slecht

‘s Nachts van: tot:

Overdag van: tot:

Hulpmiddelen

Rolstoel ja / nee

Rollator ja / nee

Anders ...
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Huisarts / praktijkondersteuner

Praktijk

Telefoonnummer

Actuele medische problemen/aandoeningen 

Relevante medische gegevens 

Informatie zorg
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Apotheek

Naam 

Telefoonnummer

Medicatie
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Thuiszorg

Organisatie

Wijkverpleegkundige

Frequentie

Telefoonnummer

E-mail

Zorgverzekeraar

Naam 

Verzekeringsnummer

Telefoonnummer

E-mail

Informatie zorg
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Gebiedsteam / welzijn

Voorzieningen vanuit WMO 

Organisatie

Telefoonnummer

E-mail

Huishoudelijke hulp ja / nee

Hulp bij het doen van 
boodschappen

ja / nee

Hulp bij het koken ja / nee

Inzet maaltijdvoorziening ja / nee

Maaltijdvoorziening door:

Verzorgingshuis ja / nee

Wijkcentrum ja / nee

Informatie welzijn
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Aanvragen vergoedingen      WMO

Sociaal

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Sociaal netwerk inschakelen

Aanvraag toekennen aan thuiszorg: 
hulp bij het eten

Aanvraag taxivergoeding voor het 
halen van boodschappen

Beschikking afgeven voor individuele 
begeleiding ter bevordering van 
zelfstandigheid

Informatie welzijn
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Overige informatie
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Afspraken / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Datum

Betrokken partijen
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Afspraken / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Datum
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Betrokken partijen

Afspraken / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Datum
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Afspraken / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Datum
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Betrokken partijen

Afspraken / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Datum
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Afspraken / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Datum
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Interessante websites

• www.goedgevoedouderworden.nl
• www.thuisarts.nl
• www.voedingscentrum.nl
• www.wmo-uitleg.nl
• www.zorgkaartnederland.nl

Overige informatie
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Afsprakenoverzicht

Datum  
Behandelaar  
Reden  
Toelichting op pagina  

Datum  
Behandelaar  
Reden  
Toelichting op pagina  

Datum  
Behandelaar  
Reden  
Toelichting op pagina  

Datum  
Behandelaar  
Reden  
Toelichting op pagina  

Datum  
Behandelaar  
Reden  
Toelichting op pagina  

Datum  
Behandelaar  
Reden  
Toelichting op pagina  
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Bijlage 1

Inventarisatie van 
ervaringen, wensen en 
behoeften ten aanzien van 
transmurale voedingszorg

Inleiding
Ondervoeding komt voor in zowel de thuissituatie (10%-30%) als in instellingen (20-30%). 
We weten dat de meeste ondervoede ouderen thuis wonen, met zorg van naasten en 
professionals uit de zorg en het sociale domein, en zij hebben vaker te maken met één 
of meer chronische ziekten. Ondervoeding hangt samen met een hogere kwetsbaarheid, 
een hogere kans op opname in ziekenhuis of verpleeghuis en verminderde kwaliteit van 
leven, terwijl voorkomen van ondervoeding door een tijdige behandeling kan bijdragen 
aan het behoud van zelfredzaamheid en het voorkomen van kwetsbaarheid. Vanwege 
kwetsbaarheid en gezondheidsproblemen verplaatsen ouderen zich regelmatig tussen 
thuis en verschillende zorginstellingen en worden behandeld of ondersteund door diverse 
professionals uit de zorg en het sociale domein.

Als onderdeel van het project ‘Het Voedingspaspoort’ is een inventarisatie uitgevoerd 
naar ervaringen, wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen, mantelzorgers en 
professionals uit de zorg en het sociale domein ten aanzien van transmurale voedingszorg. 
De inventarisatie is gebruikt om de overgangen in voedingszorg voor ouderen met een 
transmurale zorgbehoefte te optimaliseren door deze te laten aansluiten aan de wensen, 
behoeften en mogelijkheden van ouderen, mantelzorgers en professionals uit de zorg en 
het sociale domein in regio Sneek, Gorinchem en Nijmegen. 
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Methode
Ervaringen, wensen en behoeften van ouderen, mantelzorgers en professionals uit de zorg 
en het sociale domein ten aanzien van transmurale voedingszorg zijn in kaart gebracht 
via focusgroepen. Het gaat hier om kwalitatief onderzoek bij groepen mensen van diverse 
samenstelling. Het doel is om ervaringsverhalen, wensen en behoeften op te halen en 
deze te categoriseren in gemeenschappelijke thema’s of signalen. Om deze informatie 
vervolgens toe te passen in nieuwe of bestaande producten en/of werkwijzen in de 
huidige transmurale voedingszorg. De regionale uitkomsten helpen om inzicht te krijgen in 
de huidige transmurale voedingszorg en deze te laten aansluiten bij wensen en behoeften 
de ouderen, mantelzorgers en professionals in de zorg en het sociale domein.

De focusgroepen zijn in de regionale projectgroepen voorbereid. Vanwege de diversiteit 
aan deelnemers zijn de bijeenkomsten gestart met informatie over ondervoeding en 
transmurale voedingszorg, zodat iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft voor de rest van 
het gesprek. De opzet van de focusgroep is te vinden in bijlage 1a.

Werving
De deelnemers aan de focusgroepen en individuele interviews zijn geworven via het 
netwerk van de leden van de regionale projectgroepen te Sneek, Gorinchem en Nijmegen. 
In de bijlage zijn de uitnodigingen opgenomen voor ouderen en mantelzorgers (bijlage 1b) 
en professionals uit de zorg en het sociale domein (bijlage 1c).

Uitvoering
In totaal zijn er 11 focusgroepen gehouden. Vier focusgroepen met 19 ouderen (65 – 88 
jaar, 14 vrouwen en 5 mannen, thuiswonend of verblijf in een revalidatiecentrum) en 
5 mantelzorgers (32 – 89 jaar, 4 vrouwen en 1 man). Zeven focusgroepen bestonden 
uit 41 professionals uit de zorg en het sociale domein (21 – 63 jaar, 34 vrouwen en 
7 mannen; huisartsen, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen, Specialisten 
Ouderengeneeskunde, paramedici, ouderenadviseurs, opbouwwerker, maatschappelijk 
werker, gezondheidsmakelaar GGD). 

In Nijmegen zijn aanvullend vier individuele interviews uitgevoerd bij deelnemende 
ouderen aan de focusgroepen om verdiepende informatie te verkrijgen. Daarnaast is er 
één interview uitgevoerd bij een echtpaar met migrantenachtergrond in samenwerking 
met een tolk.

De focusgroepen en individuele interviews zijn uitgevoerd door een onafhankelijk voorzitter 
en lid van de projectgroep en getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van Atlas.ti 
versie 8.2. 
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Conclusies en aanbevelingen
De regionale uitkomsten vertoonden vele overeenkomsten. Hieronder volgen de thema’s, 
signalen en vervolgens ook de aanbevelingen die vanuit de focusgroepen en individuele 
interviews zijn verkregen.

Conclusies
Uit alle informatie van de focusgroepen en individuele interviews zijn zes thema’s te 
onderscheiden, namelijk:
1. Preventie
2. Oorzaken van ondervoeding
3. Signaleren
4. Overdracht en communicatie 
5. Verantwoordelijkheid
6. Voedselbereiding en –voorziening

Preventie
Het ontbreekt aan voldoende kennis en bewustzijn over oorzaken, gevolgen en 
het herkennen van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid bij zowel ouderen en 
mantelzorgers als bij professionals uit de zorg en het sociale domein. Vragen die 
naar voren komen zijn: hoe signaleer je, waar kun je terecht en wanneer voel je je 
verantwoordelijk? Het gaat hierbij om het hebben van aandacht voor de oudere (zowel 
bij de bereiding als het nuttigen van de maaltijd) en de ambiance van eten en drinken. 
Daarnaast moet worden gekeken naar zingeving: waar leeft de oudere voor, wat vindt de 
oudere belangrijk, wat maakt de moeite waarde om te (blijven) eten en drinken?

“
Er wordt altijd gesproken over te dikke mensen, en slechte voeding. 
Ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben hoe belangrijk 
voeding is. Daar moeten we echt iets aan doen. Voeding is wel je 
medicijn en je moet gewoon goed blijven eten, waarop ouderen 
reageren met ‘oh is dat zo, oh ondervoeding, oh’: iedereen is verbaasd.

Dat is ook het doel van dat Goed Gevoed Ouder Worden: dat dat in 
alle linies, bij de burgers, de mantelzorgers, de huisartsen, bij iedereen 
duidelijk wordt, daar begint het mee.

– Ccoördinator thuishotel
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Oorzaken van ondervoeding
De oorzaken van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid liggen op zowel het fysieke als 
sociale vlak. Naast het ontbreken van kennis over (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid 
en het inzetten of ontvangen van de juiste hulp en ondersteuning, zijn het hebben van:
• weinig tot geen energie
• benauwdheid bij eten en drinken 
• verminderde conditie / spierfunctie
• niet meer zelf boodschappen kunnen doen of een maaltijd bereiden 
• slikproblemen of angst om te verslikken
• gebitproblemen 
• niet (meer) goed kunnen zien
• angst of schaamte om niet tijdig een toilet te bereiken tijdens een afspraak buitenshuis
• onzeker na ziekenhuisopname, geen vertrouwen meer hebben in lichaam
• interactie tussen medicatie (polyfarmacie) en voeding 
gedefinieerd als lichamelijke oorzaken van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. 

Daarnaast kwamen oorzaken op het sociale vlak naar voren, zoals: 
• eenzaamheid 
• verminderde cognitie
• klein sociaal netwerk (“Aan wie moet ik vragen, ik ben maar alleen…”)
• vraagverlegenheid 
• laag budget en/of armoede
• veranderde voorzieningen, bijvoorbeeld maaltijdservice wordt niet meer bezorgd in het dorp
• gebrek aan sociale cohesie (“gezellige straat, maar niemand komt even vragen of ze 

kunnen helpen”)
• ouderen ervaren afhankelijkheid van professional en daarmee geen gelijkwaardige 

relatie; dit belemmert de oudere om hulp te vragen

“
Ik ben zelf wijkverpleegkundige geweest en heb de gevolgen en de veranderingen ook 
gezien. Ik denk dat met name het afbreken van de verzorgingshuizen en de toegang tot 
verzorging- en verpleeghuizen dit alles wel heeft verergerd: de eenzaamheid, mensen 
kleine netwerken hebben, langer thuis moeten blijven, en al die mensen dan niet goed 
eten, drinken of bewegen en het netwerk wordt kleiner dan komen die mensen op enig 
moment in het ziekenhuis en dan is het eigenlijk al zo ontzettend ver en zo ontzetten 
te laat niet alleen qua voeding maar qua andere dingen ook.

– Wijkverpleegkundige
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Signaleren
Zowel ouderen, mantelzorgers als professionals uit de zorg en het sociale domein 
geven aan niet goed te weten hoe zij (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid kunnen 
herkennen. Waar moet je op letten, welke vragen stel je? Daarnaast geven de deelnemers 
aan niet te weten wat zij kunnen doen, wie zij hiervoor kunnen inschakelen en bij welke 
organisatie of instantie zij moeten zijn om de juiste hulp en ondersteuning te ontvangen. 
Ouderen en mantelzorgers weten niet de juiste 
ondersteuning te vinden via de gemeente/WMO.

Overdracht en communicatie
Ouderen geven aan persoonlijke aandacht te 
missen voor hen als persoon waarbij niet alleen 
de aandacht is gevestigd op de klacht. Ouderen 
verwachten dat professionals door sociaal 
wenselijke antwoorden heen prikken.

Ouderen en mantelzorgers gaan er vanuit dat betrokken 
professionals uit de zorg en het sociale domein met 
elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. Echter, 
in de praktijk blijkt juist de overdracht een kritieke fase, 
waarbij verschillende betrokken professionals niet iedereen 
op de hoogte brengen van de geboden behandeling of 
ondersteuning. Zo gaat de verpleegkundige overdracht 
naar de wijkverpleegkundige, maar niet naar de huisarts. 
De huisarts ontvangt een medische overdracht van de 
specialist, waar veelal de medische status wordt beschreven, 
maar informatie over eten en drinken, zingeving, sociaal 
netwerk, etc. ontbreekt. En informeren eerste en tweedelijns 

paramedici elkaar, maar niet de wijkverpleegkundige of huisarts. Alle professionals geven 
de voorkeur aan een ‘warme overdracht’. Dit is niet altijd mogelijk door het ontbreken van 
contactgegevens, verschillende aanwezigheid van professionals en tijd. 

Daarnaast wordt aangegeven dat een overzicht van betrokken professionals, 
contactgegevens en hun rol in transmurale (voedings)zorg ontbreekt. Er zijn veel 
verschillende professionals betrokken, vanwege o.a. vele kleine contracten en hoge 
werkdruk. Er wordt geen goede verbinding ervaren tussen professionals uit de zorg 
en professionals uit het sociale domein. Ook hierin zou een overzicht van betrokken 
professionals kunnen helpen. Verder bemoeilijkt het gebruik van verschillende digitale 
systemen en privacywetgeving een efficiënte overdracht. 

“
Ik heb helemaal geen adviezen 
gekregen over voeding. De 
geriater zei: Nou ja, u bent 51 kg, 
u moet niet verder afvallen.

– Oudere

“
De huisarts komt bijna nooit; er 
wordt niet gevraagd of er nog 
wat nodig is of dat het gaat. 
Het is fijn als iemand je in de 
gaten houdt, maar hier ga jezelf 
niet voor naar de huisarts.

– Oudere
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Verantwoordelijk
Er zijn ouderen en mantelzorgers die aangeven dat 
zij graag hun zelfstandigheid, en daarmee regie, 
willen behouden en hierdoor niet gemakkelijk om 
hulp vragen. Professionals geven aan dat ouderen 
op een revalidatieafdeling zich vaak beter voor doen 
dan zij zijn. Er zijn ook ouderen die niet weten hoe 
zij eigen regie kunnen nemen en houden of hoe zij 
hierin ondersteund kunnen worden. Daarnaast is 
er een groep ouderen die wel graag eigen regie wil 
houden, maar zo kwetsbaar is dat het nemen en 
houden van regie niet mogelijk is.

Verondersteld wordt dat huisarts en praktijk-
ondersteuner of wijkverpleegkundige een 
coördinerende rol hebben. In het ideale geval 
houden zij, samen met de oudere, het overzicht 
van betrokken professionals en behandeldoelen. 
Daarnaast verwachten professionals dat ouderen en 
mantelzorgers de juiste informatie paraat hebben 
bij een bezoek aan de desbetreffende professional.

Voedselbereiding en -voorziening
Thuiswonende ouderen geven aan geen warme 
maaltijd meer te bereiden, omdat zij problemen 
ervaren bij de maaltijdbereiding (afgieten pannen, 
snijden van groenten, magnetron staat te hoog). Zij 
hebben behoefte aan praktische tips. Ouderen en 
mantelzorgers geven aan hun voedingsgewoonten 
tijdens opname in een ziekenhuis of verpleeghuis 
veelal niet te kunnen voortzetten door bijvoorbeeld 
een beperkt(er) productaanbod, weinig variatie in 
menu, vaste tijden van warme maaltijd en tweede 
broodmaaltijd, etc. Daarnaast spelen onwetendheid 
(niet weten wat de mogelijkheden zijn in instelling) 
en vraagverlegenheid (niet durven vragen, niet een 
ander tot last willen zijn) een rol bij het eten en 
drinken tijdens opname in een zorginstelling. Tot slot 
uiten deelnemers hun zorg hoe ouderen worden 
bereikt waar nog geen professionals bij betrokken zijn 
(behalve de huisarts) en noodzakelijke zorg mijden.

“
Het belangrijkste is te voorkomen dat 
iemand ondervoed raakt. En dat er 
een vangnet is als iemand weer naar 
huis gaat, zodat de behandeling van 
ondervoeding kan worden voortgezet in 
de thuissituatie en het traject daarna.

– Diëtist

“
Je voelt je zo onzeker als je thuis komt 
en een stukje begeleiding daarin, zou 
ik niet verkeerd gevonden hebben. 
Maar ik ben niet iemand die gauw om 
hulp gaat vragen. Fysieke begeleiding 
was er, want ik ging vier keer in de 
week naar fysiotherapie. Maar mentale 
begeleiding, om die onzekerheid (van 
het komt allemaal wel goed) op te 
vangen was er dus niet.

– Oudere

“
Ja, maar je eigen regie is ook zo'n 
hot-item. Om eigen regie te kunnen 
houden moet je natuurlijk conditioneel 
wel goed zijn. Zowel met je verstand 
als fysiek. En anders zijn het mooie 
termen. Maar het is ingewikkeld om je 
eigen regie te houden. En hoe dat min 
of meer opgedrongen wordt, dat is ook 
weer iets wat doorslaat.

– Oudere
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Aanbevelingen
Er zijn vele ideeën genoemd die zouden kunnen bijdragen aan het vergroten van kennis 
en bewustzijn over (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid en wat zou kunnen helpen 
om de huidige transmurale voedingszorg te optimaliseren door deze te laten aansluiten bij 
ouderen, mantelzorgers en professionals in de zorg en het sociale domein. Hieronder een 
opsomming:
• Een (landelijke) voorlichtingscampagne waarin mensen in de thuissituatie worden 

voorgelicht (kennis en bewustwording) over (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid 
(SIRE, Libelle, Margriet, etc.). 

• Regionale voorlichtingsmiddagen over (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid via 
ouderenbonden. 

• Informatie via nieuwsbrieven (zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen, etc.)
• Sociale kaart waarin zowel het persoonlijke netwerk (familie, vrienden, mantelzorger) 

en zorgnetwerk (professionals uit de zorg en het sociale domein en services als 
maaltijden, vervoer, etc.) in kaart zijn gebracht.

• Medewerkers huishoudelijke hulp een signalerende functie geven en daarmee ook de 
tools om signalen door te geven aan betreffende professionals.

• Overzicht van betrokken professionals, contactgegevens en hun rol beschikbaar 
voor ouderen, mantelzorgers en professionals.

• Het benoemen van een coördinator die, samen met de oudere, het overzicht bewaard 
van betrokken hulpverleners en behandeldoelen.

• Huisbezoeken door een ouderenadviseur en/of praktijkondersteuner voor ouderen 
vanaf 75 jaar.

• Website www.goedgevoedouderworden.nl landelijk onder de aandacht brengen
• Mantelzorger ondersteunen om uitputting te voorkomen
• Zichtbaar dagprogramma voor ouderen waar eten en drinken zijn meegenomen, 

praktische hulpmiddelen en cognitieve training voor planmatige dagindeling
• Opleiden van professionals in de zorg en het sociale domein met aandacht voor 

voeding (eten en drinken) en de signalerende functie ten aanzien van (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid. 

• Goede overdrachten van zowel eerste naar tweede lijn, en andersom.
• Externe verantwoordelijke toekennen als begeleider voor zelfredzaamheid, met 

signalerende, informerende en coachende functie aan de hand van checklist, route, 
huisarts, netwerk, stroomschema.

• Warme overdracht.
• Vergemakkelijk het afgeven van een beschikking door de gemeente voor 10 

minuten per dag om een maaltijd te verzorgen door een wijkverpleegkundige i.p.v. 
huishoudelijke hulp.

• Voeding en (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid opnemen in specialistenbrief. 
• Alle professionals rapporteren naar praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige.

http://www.goedgevoedouderworden.nl
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• Verbinden van de zorg en het sociale domein.
• Regelen van goede zorg thuis na ontslag: de professional die het ontslag naar huis 

voorbereid heeft kennis van de mogelijkheden en voorzieningen m.b.t. maaltijden 
boodschappenservice, etc.  

• Zorginstelling geeft boodschappenpakket mee naar huis na ontslag
• Recente zorgkaart meesturen met overdracht
• Terugval niet meteen accepteren, altijd kijken wat de mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld 

niet meer buiten kunnen lopen, maar door te oefenen weer naar buiten kunnen, zelf 
een boodschap doen en onder de mensen komen)

De regionale projectgroepen hebben de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen 
geprioriteerd op basis van hun regionale situatie en op deze manier focus aangebracht 
binnen het project Het Voedingspaspoort. Dit resulteert in drie verschillende regionale 
aanpakken die onderling samen (kunnen) hangen. Regio Sneek heeft een regionaal 
Voedingspaspoort ontwikkeld en getest (bijlage 2). Regio Gorinchem richt zich op 
signalering en de medische en verpleegkundige overdracht (bijlage 3). En regio 
Nijmegen focust op de ontwikkeling van een werkwijze waarbij de wijkverpleegkundige 
laagdrempelig wordt ingezet (bijlage 4). 



66

Het Voedingspaspoort | Continuïteit van voedingszorg bij kwetsbare ouderen

Bijlage 1a

Draaiboek  
focusgroep interview

Deelnemers 
6-8 personen per focusgroep.

Doel van focusgroepen binnen het project Het Voedingspaspoort
Inventarisatie van wensen, behoeften en ervaringen van ouderen, mantelzorgers en 
professionals uit de zorg en het sociale domein om de overgangen in voedingszorg voor 
ouderen met een transmurale zorgbehoefte te optimaliseren. 

Introductie 
• Welkom.
• Voorstellen van de gespreksleider en projectmedewerker organisatie.
• Waarom dit project, onder andere toelichting over (risico op) ondervoeding of risico in 

relatie tot ouder worden, voedingszorg en transmurale zorg.
• Uitnodigen om alle ideeën, meningen en persoonlijke ervaringen te delen. Wat vindt u 

belangrijk, wat zijn uw ideeën, bedenkingen en vooral suggesties?
• Hoe ziet de bijeenkomst eruit? Wat kunt u verwachten?
• We stellen u vragen en af en toe is er een korte onderbreking. 
• Rol van de gespreksleider. Het is goed als u zoveel mogelijk onderling discussieert. De 

gespreksleider is er alleen om het tempo erin te houden en af en toe te sturen. Er zijn 
geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom wat u vindt en waarom u dat vindt.

• Dit groepsgesprek wordt opgenomen. Gegevens worden anoniem verwerkt en/of 
gebruikt bij publicaties/presentaties.

• Op basis van dit groepsgesprek maken we een verslag, dit dient als uitgangspunt voor 
de ontwikkelingen binnen het project het Voedingspaspoort. 

• Mogelijk hebben wij op basis van deze gespreksgroep een nadere toelichting nodig op 
bepaalde onderwerpen. Bent u bereid om eventueel mee te werken aan een vervolg 
(schriftelijke vragenlijst, persoonlijk interview, etc.)? Dit noteren wij na afloop.

• Heeft u nog vragen voor we beginnen?
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Opening focusgroep ouderen en mantelzorgers
1. Zou u uw naam willen noemen en hierbij aangeven of u bewoner(oudere) of 

mantelzorger bent. En kunt u een paar zinnen kunnen aangeven hoe tevreden u 
bent over de zorg rond voeding en de afstemming hiervan tussen verschillende 
zorgverleners?

Opening focusgroep professionals uit de zorg en het sociale domein
2. Zou u uw naam en functie willen noemen en in een paar zinnen kunnen aangeven 

waarom goede transmurale voedingszorg belangrijk is? 

Inventarisatie huidige transmurale voedingszorg ouderen en mantelzorgers
3. Wat vindt u van de afstemming tussen de zorgverleners die u ondersteunen in uw 

zorg rondom uw voeding? (wie, wat, wanneer, waarom, waar, hoe ontstaan) 
Bij waarom kan je mogelijk verder inzoomen op de 6 dimensies van positieve 
gezondheid (waarom vindt de bewoner (oudere) / mantelzorger het belangrijk dat de 
zorg rondom voeding goed is geregeld?)
a. Lichaamsfuncties: je gezond voelen, fitheid, klachten en pijn, slapen, eten, conditie 

en bewegen
b. Mentaal welbevinden: onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf 

accepteren, omgaan met verandering en gevoel van controle
c. Zingeving: zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, 

accepteren, dankbaarheid en blijven leren
d. Kwaliteit van leven: genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, je veilig 

voelen, hoe je woont, rondkomen met je geld
e. Meedoen: sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, 

steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen, interesse in de maatschappij

Inventarisatie huidige transmurale voedingszorg professionals uit de zorg 
en het sociale domein
4. Hoe communiceer je over voedingszorg binnen en tussen de verschillende lijnen? (wie, 

wat, wanneer, waarom, waar, hoe ontstaan) 
Bij waarom kan je mogelijk verder inzoomen op de 6 dimensies van positieve 
gezondheid (zie vraag 3).

5. Wat gaat goed binnen de huidige zorg rondom voeding en de overdracht hiervan? 
6. Wat kan beter binnen de huidige zorg rondom voeding en de overdracht hiervan?
7. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de zorg rondom voeding en de overdracht 

hiervan?
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Inventarisatie wensen en behoeften
8. Wat zijn uw wensen ten aanzien van (overdracht van) voedingszorg?
9. Wat zijn uw behoeften ten aanzien (overdracht van) voedingszorg?
 
Afronding 
10. Samenvatting van de discussie
11. Hebben we iets niet gevraagd vandaag?
12. Noteren namen van mensen die aangeven dat wij hen nog mogen benaderen (inclusief 

telefoonnummer en e-mailadres)
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Bijlage 1b

Uitnodiging  
focusgroep ouderen en 
mantelzorgers

Wat vindt u van de manier waarop de zorg rond voeding voor u of uw naaste is geregeld? 
Weet elke zorgprofessional die u ziet wat de aandachtspunten in uw voeding zijn? Via 
gespreksgroepen willen wij in kaart brengen wat u nodig heeft om goed te kunnen 
blijven eten en drinken. Wat is voor u belangrijk? En hoe kunnen we de ervoor zorgen 
dat het contact met uw zorgprofessionals én de contacten tussen de verschillende 
zorgprofessionals optimaal zijn?

Heeft u met verschillende zorgprofessionals te maken (gehad) die met u hebben 
gesproken over uw voeding, dan zijn wij op zoek naar u!

Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij [gegevens contactpersoon]. Na 
aanmelding wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

Wij hopen u te mogen begroeten!

[naam contactpersoon]
[contactgegevens]
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Bijlage 1c

Uitnodiging focusgroep 
professionals uit de zorg en 
het sociale domein

Wat vindt u van de manier waarop de transmurale voedingszorg voor de kwetsbare oudere 
cliënt is geregeld? Wilt u uw succesverhalen delen of uw zorgen? Heeft u ideeën over hoe 
deze zorg en overdracht (nog) beter kan? Via gespreksgroepen willen wij in kaart brengen 
wat u nodig heeft om goede voedingszorg te bieden aan kwetsbare ouderen binnen de 
transmurale zorg. Wat is voor u belangrijk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het 
contact met uw cliënt en/of mantelzorger en uw contacten met andere zorgprofessionals 
optimaal zijn?

Wilt u uw ervaringen over de voedingszorg van kwetsbare oudere cliënten en de 
overdracht in transmurale zorg met ons delen?  Dan zijn wij op zoek naar u! 

Wij gaan hierover graag met (zorg)professionals uit de eerste, tweede en derde lijn in gesprek.

Datum:
Tijd:
Locatie:

Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij [gegevens contactpersoon]. Na 
aanmelding wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

De uitkomsten van deze gespreksgroepen vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van Het Voedingspaspoort, wat bijdraagt aan verbeteringen in de voedingszorg bij 
(kwetsbare) ouderen en de overdracht in transmurale zorg, waarbij ouderen de regie 
houden, er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situaties en hulp en 
ondersteuning dicht bij huis worden geregeld.

Wij hopen u te mogen begroeten!

[naam contactpersoon]
[contactgegevens]
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Bijlage 2

Pilotregio Sneek:  
Het regionaal 
Voedingspaspoort

Inleiding
In de regio Sneek heeft Antonius Zorggroep in samenwerking met meerdere partners 
Het regionaal Voedingspaspoort ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit regionaal 
Voedingspaspoort beoogt het optimaliseren van transmurale voedingszorg voor de 
kwetsbare oudere met (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. Hierbij lag de focus op 
het ontwikkelen, testen en implementeren van een regionaal Voedingspaspoort wat de 
oudere met zich mee neemt bij transitie van zorg. 

Deze bijlage beschrijft het regionaal Voedingspaspoort van pilotregio Sneek: een losbladig 
document dat de oudere met zich meeneemt bij de transitie in zorg. Het regionaal 
Voedingspaspoort ondersteunt in: 
1. het vergroten van kennis over (risico op) ondervoeding
2. het bekrachtigen van eigen regie 
3. het optimaliseren van overdracht, communicatie en samenwerking
4. het faciliteren in praktische hulp en ondersteuning. 

De beschrijving van het voorbeeld volgt de opbouw van hoofdstuk 2 en is aangevuld met 
concrete instrumenten die zijn ontwikkeld, zoals:
a. Regionaal Voedingspaspoort
b. Informatiebrief voor professionals 
c. Informatiebrief Ouderen
d. Toestemmingsverklaring voor deelname pilot
e. Stroomschema pilot Voedingspaspoort
f. Checklist professional Voedingspaspoort
g. Draaiboek focusgroep interview professionals ter evaluatie van pilot
h. Draaiboek focusgroep interview ouderen ter evaluatie van pilot
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Stap 1 - Formeer een kernteam
De regionaal projectmedewerker (coördinerende functie) van Antonius Zorgroep heeft 
een divers kernteam samengesteld met professionals uit de zorg en het sociale domein 
(eerste, tweede en derde lijn). Zie Overzicht samenwerkingspartners Sneek. Het kernteam 
kwam eens per 4-6 weken samen voor een overleg van circa 90-120 minuten afhankelijk 
van de projectfase. 

Werkgroep Ouderen
Naast het kernteam is er een werkgroep Ouderen opgericht voor de duur van het project. 
Deze werkgroep bestond uit drie ouderen/mantelzorgers uit de regio en drie afgevaardigden 
van de cliëntenraad Antonius Zorggroep, cliëntenraad Patyna en KBO-PCOB, afdeling 
Sneek. De werkgroep ouderen had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het 
Voedingspaspoort door tussentijdse ideeën en stappen te verifiëren en aan te vullen of te 
verbeteren.

Uitdagingen en leermomenten
• Het vinden van de juiste afgevaardigden die zich willen binden aan het Voedingspaspoort 

zonder een tegemoetkoming in tijd en kosten.
• Geen continuïteit in deelname aan projectgroep vanwege inhoudelijke en 

organisatorische keuzes.
• Het ontbreken van (financieel) mandaat bij betrokkenen.

Tips
• Zorg voor commitment van mensen met (financieel) mandaat, zoals directie, manager 

en teamleiders van betrokken professionals.
• Gebruik een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke afspraken over wijze van 

samenwerken en procedure.
• Haak aan bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld bij de Transmurale Zorgbrug.
• Richt een werkgroep op met ouderen en mantelzorgers (naast het kernteam).
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Samenwerkingspartner Afgevaardigde (functie)

Antonius Zorggroep De Antonius Zorggroep bestaat uit 
het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland. 
De Antonius Zorggroep biedt zorg aan alle inwoners van 
de regio Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en 
Urk, waaronder ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, 
zorgbemiddeling en services aan huis via thuishotel. 
www.mijnantonius.nl

• Teamleider Voedingsassistenten 

(projectmedewerker VP)

• Diëtist 

• Wijkverpleegkundige

• Coördinator Diensten Thuishotel 

• Projectondersteuner WMO en Wijkgericht Werken

• Projectleider Ketenzorg

• Transmuraal Coördinator

• Regiocoördinator Thuiszorg

• Projectleider Voedingspaspoort (3 wisselingen)

Huisartsenpraktijk It Noard biedt normale huisartsenzorg. 
Het zorggebied van de huisartsenpraktijk It Noard is 
geheel Sneek en de dorpen Ijsbrechtum, Oppenhuizen, 
Uitwellingerga en Offingawier. 
huisartsenitnoard.praktijkinfo.nl

• Huisarts

• Praktijkverpleegkundige

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg 
in Friesland en biedt zorg – en dienstverlening aan met 
name ouderen. De zorg vindt plaats op locatie, maar ook bij 
mensen thuis. 
www.patyna.nl

• Twee Wijkverpleegkundigen Ouderenzorg

Gemeente Súdwest-Fryslân staat voor goede fysieke en 
sociale woon- en leefomstandigheden in de steden en 
dorpen. De visie van de gemeente is dat er ruimte wordt 
gegeven aan inwoners, ondernemers en bedrijven op basis 
van vier thema, namelijk: Vitale clusters; Sociaal Vitaal; 
Economisch Vitaal; Financieel Vitaal. De rode draad die door 
deze vier thema’s loop is het begrip ‘Samen’.
sudwestfryslan.nl

• Gebiedsteam medewerker gemeente / 

Ouderenadviseur

KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van 
senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk 
als op provinciaal en gemeentelijk niveau. 
www.kbo-pcob.nl

• Secretaris bij afdeling Sneek

Overzicht Samenwerkingspartners Sneek

http://www.mijnantonius.nl
https://huisartsenitnoard.praktijkinfo.nl/
https://www.patyna.nl
https://sudwestfryslan.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/
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Stap 2 - Analyseer knelpunten en ontwerp een passend Voedingspaspoort 
Uit de focusgroep interviews blijken de belangrijkste knelpunten in de regio Sneek te zijn: 
• Onvoldoende kennis over signalen, oorzaken en gevolgen op (risico op) ondervoeding 

en kwetsbaarheid bij zowel ouderen en mantelzorgers als professionals uit de zorg en 
het sociale domein. 

• Overheid en professionals uit de zorg en het sociale domein vinden het belangrijk 
dat ouderen eigen regie nemen en houden over hun leven (en gezondheid), terwijl 
ouderen aangeven niet weten hoe deze regie te nemen of te houden en soms zelfs 
deze regie niet kunnen nemen door allerlei omstandigheden.

• Problemen in overdracht, communicatie en samenwerking tussen professionals uit 
de zorg (eerste, tweede en derde lijn) en het sociale domein. 

• Onvoldoende ondersteuning in het regelen van praktische hulp voor thuiswonende 
ouderen (maaltijdvoorzieningen, vervoerservice, hulpmiddelen, etc.)

Het kernteam heeft besloten om deze knelpunten aan te pakken met behulp van Het 
Voedingspaspoort en daar waar mogelijk aan te sluiten bij lopende projecten, zoals Goed 
Gevoed Ouder Worden (www.goedgevoedouderworden.nl) en Transmurale Zorgbrug8.

Doel
Optimaliseren van transmurale voedingszorg voor de kwetsbare oudere met (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid, waarbij de focus ligt op het herkennen van signalen, 
oorzaken en gevolgen van ondervoeding, het nemen van eigen regie door ouderen, het 
optimaliseren van overdracht, communicatie en samenwerking tussen professionals uit de 
zorg en het sociale domein en het faciliteren van praktische hulp en ondersteuning.   

Een voorbeeld van het regionaal Voedingspaspoort
Om kennis te vergroten, eigen regie te bekrachtigen, overdracht, communicatie en 
samenwerking te optimaliseren en praktische hulp en ondersteuning te faciliteren 
heeft het kernteam, in samenwerking met de Werkgroep Ouderen, het regionale 
Voedingspaspoort (bijlage 2a) ontwikkeld. 

Dit regionaal Voedingspaspoort wordt in A5-format geprint en opgenomen in een A5-
ringbandmap, zodat informatie gemakkelijk kan worden aangevuld of verwijderd, de 
professionals hun rapportage kunnen printen en toevoegen en het Voedingspaspoort in 
een handtas (op verzoek van de oudere) kan worden meegenomen. 

8 Infographic Transmurale Zorgbrug Antonius Zorggroep, gebaseerd op Infographic Transmurale Zorgbrug van 
BeterOud, 2017.

http://www.goedgevoedouderworden.nl
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Dit regionaal Voedingspaspoort is opgebouwd uit zes delen, namelijk
1. Overzicht van afspraken, contactgegevens betrokken professionals uit zorg en welzijn 

en het sociale netwerk
2. Algemene informatie van de oudere 
3. Rapportage door huisarts en/of praktijkondersteuner
4. Rapportage door gebiedsteam, ouderenadviseur, consulent WMO, sociaal wijkteam
5. Rapportage door overig betrokken professionals of instanties
6. Overige informatie

Deel 1 - Afsprakenoverzicht, contactgegevens betrokken professionals uit zorg en 
welzijn en het sociale netwerk
Het eerste gedeelte bestaat uit een afsprakenoverzicht, een overzicht van betrokken 
professionals (zoals huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige, gebiedsteam 
/ WMO / ouderenadviseur / sociaal wijkteam, geriater of geriatrisch verpleegkundige, 
diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog) en een overzicht met 
contactgegevens van het sociale netwerk van de oudere (mantelzorger, familie, vrienden, 
buren, vereniging, vrijwilliger).

Deel 2 - Algemene informatie
Het tweede gedeelte informeert de oudere over zijn/haar persoonlijke situatie en 
belangrijke gegevens. Het gaat om contactgegevens van de oudere zelf, de eerste 
contactpersoon, zorgverzekeraar, apotheek, thuishotelabonnee, thuiszorg, woon- en 
gezinssituatie, maaltijdservice, gebruikte hulpmiddelen voor eten, drinken, mobiliteit en 
alarmsysteem. Ook staan hier de uitslagen met betrekking tot screening van (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid. Daarnaast wordt in kaart gebracht of de oudere in staat 
is om zelfstandig te koken, boodschappen te doen, wat de eetgewoonten zijn, hoe het 
dag- en slaapritme eruit ziet en worden dagelijkse activiteiten en hobby’s beschreven.

NB. Aan dit gedeelte kunnen ook de signaleringsvragen met betrekking tot (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid worden toegevoegd (zie kader Vragen voor signalering van 
(risico op) Ondervoeding en Kwetsbaarheid in bijlage 3). Een aangepaste versie van het 
Voedingspaspoort waarin het voedingsdeel is uitgebreid, is te vinden op  
www.stuurgroepondervoedng.nl.

Deel 3 - Rapportage door huisarts en/of praktijkondersteuner
In dit gedeelte zijn de contactgegevens van de huisartsenpraktijk vermeld. De huisarts 
en praktijkondersteuner beschrijven hier relevante informatie als diagnose, medische 
voorgeschiedenis, actueel medicatieoverzicht, antropometrische gegevens (lengte, 
gewicht, etc.), behandeladviezen en acties en overdracht en verwijzing naar andere 
professional of instantie.
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Deel 4 - Rapportage door gebiedsteam, ouderenadviseur, consulent WMO of  
sociaal wijkteam
Dit gedeelte omvat de contactgegevens van het betrokken gebiedsteam, consulent WMO, 
ouderenadviseur of sociaal wijkteam. Daarnaast is ruimte om te beschrijven of, en welke, 
ondersteuning en hulp is ingeschakeld met betrekking tot het huishouden, boodschappen, 
koken, maaltijdvoorziening en welke keuzes zijn aangeboden om een maaltijd in het 
verzorgingshuis of wijkcentrum te nuttigen. Ook het aanvragen van vergoedingen en 
beschikkingen m.b.t. WMO, thuiszorg, taxivervoer en individuele begeleiding ter bevordering 
van de zelfstandigheid zijn beschreven. Evenals het inschakelen van het sociaal netwerk 
en organisaties inclusief reden.

Deel 5 - Rapportage door overig betrokken professionals of instanties
In het vijfde gedeelte beschrijven overige betrokken professional (ieder op een volgende 
pagina) hun contactgegevens en bevindingen als behandeladviezen, acties, overdracht, 
verwijzing naar andere professional en instantie. 
 
Deel 6 - Overige informatie
Op de laatste pagina wordt verwezen naar handige, aanvullende informatie afkomstig van 
betrouwbare bronnen, zoals www.goedgevoedouderworden.nl.

Wanneer wordt het Voedingspaspoort (voor het eerst) ingezet?
Idealiter wordt het Voedingspaspoort geïntroduceerd voordat er (risico op) ondervoeding 
en/of kwetsbaarheid wordt gesignaleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het beschikbaar te 
stellen via de website www.goedgevoedouderworden.nl, waar de oudere en/mantelzorger 
zelf het initiatief kunnen nemen om het paspoort in te vullen. 

Een ander moment om het Voedingspaspoort te introduceren is tijdens de jaarlijkse 
controle (70+) bij de praktijkondersteuner of na een life event (bijvoorbeeld het overlijden 
van een partner). 

Ook kan het Voedingspaspoort door de ouderenadviseur of WMO-consulent worden 
ingezet tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek waar 75-plussers voor worden 
uitgenodigd. Het doel van het paspoort is dan gericht op het verkrijgen van:
1. inzicht in de eigen situatie
2. bewustwording van de invloed die eten en drinken (of juist het ontbreken ervan) 

hebben op algehele gezondheid en welbevinden
3. signalering van risico op ondervoeding en/of kwetsbaarheid.

http://www.goedgevoedouderworden.nl
http://www.goedgevoedouderworden.nl
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In principe kan het Voedingspaspoort op alle momenten in transmurale voedingszorg 
worden ingezet door de oudere, mantelzorger of betrokken professional. Uit de ervaringen 
van de regio’s blijken de huisarts of praktijkondersteuner en/of de wijkverpleegkundige 
het beste het Voedingspaspoort te kunnen introduceren, aangezien zij het eerste 
aanspreekpunt zijn bij problemen en vanwege hun coördinerende rol met betrekking tot 
noodzakelijke zorg en ondersteuning. 

De realiteit laat echter zien dat ondervoeding en kwetsbaarheid regelmatig voor het eerst 
in het ziekenhuis of revalidatiecentrum wordt geconstateerd. Aangezien dit vaak een acute 
situatie is, wordt geadviseerd om het bestaan van het Voedingspaspoort te benoemen, 
waarna zowel in de medische als verpleegkundige overdracht geadviseerd wordt aan 
huisarts en praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige om het Voedingspaspoort in 
de thuissituatie in te vullen, de oorzaak achter ondervoeding in kaart te brengen en samen 
met de oudere de in te zetten zorg en ondersteuning te prioriteren en te evalueren.

Knelpunten en uitdagingen
• Professionals kennen elkaar en elkaars expertise niet of onvoldoende.
• Ouderen hebben voorkeur voor een papieren versie van het Voedingspaspoort in 

tegenstelling tot professionals die het Voedingspaspoort graag toegevoegd zien aan het 
door hun gebruikte digitale systeem

• Diverse digitale softwaresystemen die door verschillende professionals worden gebruikt 
als dossiervoering, maar onderling niet kunnen communiceren (technische verschillen, 
maar ook aangescherpte privacywetgeving).

Tips
• Breng de expertise van iedere professional en huidige en wenselijke relaties 

tussen professionals uit de zorg en het sociale domein in kaart (bijvoorbeeld m.b.v. 
sociogrammen). Zie ook het kader In kaart brengen van Optimale Transmurale 
Voedingzorg

• Ga bij de ontwikkeling of aanpassing van een Voedingspaspoort uit van de wensen en 
behoeften van gebruikers (dus zowel ouderen en mantelzorgers als professionals uit de 
zorg en het sociale domein)

• Neem tijdig een ICT-specialist per betrokken organisatie in de ontwikkeling van het 
Voedingspaspoort mee, zodat het Voedingspaspoort kan worden geïmplementeerd en 
geborgd in huidig gebruikte software toepassingen. Zie ook de aanbevelingen t.a.v. ICT in 
hoofdstuk 5.

• Informeer alle betrokken over het Voedingspaspoort en bijbehorende afspraken, 
verwachtingen en tijdsinvestering.
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Stap 3 - Implementeer en evalueer het Voedingspaspoort
Het kernteam heeft ervoor gekozen om een pilot te starten met een klein aantal 
betrokkenen, namelijk een praktijkondersteuner, twee wijkverpleegkundigen en een 
diëtist. Alle partijen zijn schriftelijk, en op verzoek mondeling, geïnformeerd over het 
Voedingspaspoort, bijbehorende afspraken en tijdsinvestering. Zie voorbeelden van 
informatiebrieven voor professionals uit de zorg en het sociale domein (bijlage 2b) en 
ouderen (bijlage 2c) en een voorbeeld van een toestemmingsverklaringsformulier (bijlage 2d).

De vernieuwde werkwijze rondom het Voedingspaspoort is vastgelegd in een 
stroomschema en vervolgens geïmplementeerd. Zie voorbeeld van het stroomschema 
Pilot Voedingspaspoort (bijlage 2e).

Kortweg komt de vernieuwde werkwijze rondom het Voedingspaspoort neer op: 
ouderen (waarbij meer dan 3 verschillende professionals zijn betrokken) worden door 
de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige uitgenodigd om het Voedingspaspoort 
te gebruiken en zo eigen regie op hun gezondheid te nemen en te houden en om (risico 
op) ondervoeding en kwetsbaarheid te signaleren en te verminderen of te voorkomen. 
Ouderen vullen zelf (of samen met de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige) het 
Voedingspaspoort in en nemen het paspoort mee tijdens een bezoek aan een andere 
professional waar deze professional gevraagd wordt om zijn/haar bevindingen ook op te 
nemen in het Voedingspaspoort. Op deze manier kunnen professionals laagdrempelig 
gegevens rondom de oudere uitwisselen.

Evaluatie
De vernieuwde werkwijze rondom het Voedingspaspoort is geëvalueerd aan de hand van 
een checklist die professionals uit de zorg en het sociale domein invulden (bijlage 2f). 
Met behulp van deze checklist is in kaart gebracht of het Voedingspaspoort daadwerkelijk 
werd gebruikt door zowel de oudere als betrokken professional; hoeveel tijd dit gebruik 
kostte; of de aanwezige informatie nuttig was voor hulp en ondersteuning aan de oudere 
en of het Voedingspaspoort volledig was. Daarnaast zijn focusgroep interviews gehouden 
met zowel de ouderen als de professionals om na te gaan hoe het Voedingspaspoort 
is gebruikt, wat de ouderen en professionals ervan vinden en wat er nodig is om het 
Voedingspaspoort te verbeteren. Zie voorbeelden van draaiboeken van focusgroep 
interviews voor professionals uit de zorg en het sociale domein (bijlage 2g) en ouderen 
(bijlage 2h). 
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Stap 4 - Stel bij en maak afspraken over borging
Op basis van tussentijdse evaluaties is gedurende de pilot de opmaak van het 
Voedingspaspoort aangepast. Van sommige items, zoals leefstijl, gebruik van gas/
elektrisch/inductie of hulpmiddelen, uitslag GFI, was de bedoeling niet duidelijk, te weinig 
ruimte beschikbaar om te schrijven of op de verkeerde plek opgenomen. Het kernteam 
heeft gedurende de pilot deze items aangepast in het Voedingspaspoort (zie bijlage 2a).

Uit de focusgroep interviews blijkt het Voedingspaspoort positief te zijn ontvangen 
door zowel ouderen als professionals uit de zorg en het sociale domein. Wel zijn er 
opmerkingen gemaakt over de lay-out, inhoud, digitalisatie en implementatie. Zie 
voor een samenvatting van de resultaten het kader Resultaten focusgroep interviews 
Voedingspaspoort.

Het kernteam is van mening dat dit regionale Voedingspaspoort verder aangepast en 
getest dient te worden onder grotere groepen ouderen, waarbij alle regionale betrokkenen 
worden geïnformeerd over het bestaan en het gebruik van het Voedingspaspoort. Naast 
een papieren versie dient het Voedingspaspoort geborgd te worden in bestaande digitale 
systemen, waarbij informatie op een veilige en eenduidige manier wordt uitgewisseld. 

Om dit te realiseren haakt het Voedingspaspoort aan bij het Programma Antonius Thuis: In 
het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan! In dit programma worden het komende jaar 
cliëntpaden ontwikkeld waarbij ziekenhuiszorg wordt verplaatst naar de thuissituatie, zoals 
Infusie, Hartfalen, COPD, wondzorg en Parkinson. Het streven is dat het Voedingspaspoort 
in deze ontwikkeling wordt meegenomen, verbeterd en geborgd in bestaande (digitale) 
systemen zodat er aandacht is en blijft voor transmurale integrale voedingszorg.  

Succesfactoren
Deelname aan het kernteam (RTOO) vergroot aandacht voor ondervoeding en 
kwetsbaarheid, verbetert onderlinge contacten tussen professionals uit de 
zorg en het sociale domein en verlaagt de drempel om contact met elkaar op 
te nemen.

Ouderen zijn enthousiast om mee te werken aan het testen van het regionaal 
Voedingspaspoort en zo de gelegenheid krijgen om mee te werken aan het 
optimaliseren van integrale transmurale voedingszorg.
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Resultaten focusgroep interviews Voedingspaspoort (VP) 

Oudere
• Gebruikt VP veel, vooral om eigen informatie te 

beschrijven
• Voelt zich door VP actief betrokken bij 

behandeling
• Ervaart eigen regie door gebruik van VP
• Vergeet VP mee te nemen naar en/of te geven 

tijdens afspraak met professional
• Kan vraagverlegen zijn
• Heeft angst om te vragen of professional het 

VP wil gebruiken/invullen: “Ze hebben het al zo 
druk”.

• Vindt de lay-out duidelijk, heeft een logische 
volgorde en is gemakkelijk in gebruik.

• Vindt niet dat alle punten van toepassing zijn
• Mist een link met medicatie (bijvoorbeeld het 

noteren van eenheden insuline) en ruimte voor 
het registreren van bloeduitslagen

• Vindt dat papieren versie moet blijven, het leest 
prettig. Voorkeur voor insteekmap (ringband) A5 
formaat, losbladig systeem.

Verbeterpunten
• Verbetering van de (regionale) communicatie 

over het bestaan en het gebruik van het 
Voedingspaspoort naar alle gebruikers. 

• Versterken van eigen regie van ouderen 
(bewustwording, vaardigheden).

• Digitalisatie van het Voedingspaspoort: integreren 
van (voedings)zorg in bestaande (digitale) 
systemen. 

• Een prominentere link tussen medicatie in het 
Voedingspaspoort.

• Landelijke campagne t.a.v. (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid en de 
ondersteuning van het Voedingspaspoort hierbij.

Professionals uit de zorg en het sociale domein
• Staat positief tegenover gebruik van VP
• Invullen VP kost veel tijd; ervaart gebrek aan tijd: 

nemen geen tijd om VP in te vullen.
• Het motiveren van ouderen om het VP te blijven 

gebruiken kost tijd en moeite.
• Gebruik van VP te weinig bekend onder 

professionals; het is niet goed onder de aandacht 
gebracht.

• Lay-out: grotere invulruimtes wenselijk, aparte 
pagina voor geriatrie, ruimte voor gedetailleerde 
informatie per professional ontbreekt.

• VP biedt de mogelijkheid om snel informatie te 
delen, nodigt uit tot samenwerken.

• Informatie in één oogopslag beschikbaar en van 
toegevoegde waarde.

• Fijn om te weten wie betrokken zijn, inclusief 
naam en telefoonnummer.

• Gebruik VP nog geen routine; dient geborgd te 
worden in bestaande digitale systemen. (zie 
hoofdstuk 5)

Tips
• Informeer alle betrokken van ziekenhuiszorg, 

ouderenzorg, paramedici, gemeenten, 
apothekers, etc. 

• Reik het Voedingspaspoort uit tijdens de 
keukentafelgesprekken vanuit de gemeente 
(ouderenadviseur).

• Richt de implementatie en doorontwikkeling van 
Het Voedingspaspoort op de groep ouderen die 
willen.

• Stimuleer de zorgverzekeraars om brede 
aandacht te besteden aan het bestaan en het 
gebruik van het Voedingspaspoort.

• Dien een verzoek in bij zorgverzekeraars om het 
gebruik van het Voedingspaspoort te faciliteren, 
bijvoorbeeld door extra tijd hiervoor in de 
vergoeding van de behandeling op te nemen. 
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Bijlage 2a

Het regionaal 
Voedingspaspoort 
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Voor u ligt het eerste proef exemplaar van het 
Voedingspaspoort waar we de testfase mee ingaan.

‘Het Voedingspaspoort’ is een landelijk project dat wordt 
uitgevoerd bij zorgorganisaties in drie regio’s, te weten 
Gorinchem, Sneek en Nijmegen in samenwerking met de 
Stuurgroep Ondervoeding.  Met als doel het realiseren van de 
optimale zorg rond voeding voor kwetsbare ouderen en de 
manier waarop mantelzorgers en zorgprofessionals deze zorg 
regelen om zo ondervoeding te voorkomen of te verminderen. 
Uitgangspunt hierbij is dat ouderen de regie houden, er 
rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situaties 
en hulp en ondersteuning dicht bij huis worden geregeld. 
De resultaten uit de drie regio’s zullen een blauwdruk 
opleveren dat landelijk kan worden geïmplementeerd om de 
transmurale voedingszorg te optimaliseren.

Voorwoord
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1

Datum

Behandelaar

Reden

Datum

Behandelaar

Reden

Datum

Behandelaar

Reden

Datum

Behandelaar

Reden

Datum

Behandelaar

Reden

Datum

Behandelaar

Reden

Afsprakenoverzicht
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2

Naam Telefoonnummer E-mail

Huisarts

POH

Medisch specialist

Gebiedsteam / WMO

Geriatrie

Diëtetiek

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Psychologie

Zorgverleners
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3

Naam Telefoonnummer E-mail

Huisarts

POH

Medisch specialist

Gebiedsteam / WMO

Geriatrie

Diëtetiek

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Psychologie



86

Het Voedingspaspoort | Continuïteit van voedingszorg bij kwetsbare ouderen

4

Naam Actie/waarvoor Telefoonnummer E-mail

Mantelzorger

Familie

Vrienden

Buren

Vereniging

Vrijwilliger

Sociaal netwerk
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5

Naam Actie/waarvoor Telefoonnummer E-mail

Mantelzorger

Familie

Vrienden

Buren

Vereniging

Vrijwilliger
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6

Algemene informatie

Gegevens senior

Naam 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Handtekening

Hierbij geef ik toestemming aan alle betrokken zorgverleners om 
de informatie in dit paspoort in te zien.
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7

1ste contactpersoon

Zorgverzekeraar

Naam 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Naam 

Verzekeringsnummer

Telefoonnummer

E-mail
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8

Apotheek

Naam 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Actuele 
informatie

Algemene informatie
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9

Thuishotelabonnee

Thuiszorg

Screeningsinstrument

ja / nee

Lidnummer

Telefoonnummer

E-mail

Organisatie

Wijkverpleegkundige

Frequentie

GFI Datum

SNAQ Datum
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10

Woon-/gezinssituatie

Maaltijdservice

Hulpmiddelen

ja / nee

Leverancier

Hoeveel dagen/week

Telefoonnummer

E-mail

Naam

Alarmsysteem ja / nee

Algemene informatie
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11

Zelfstandig koken

Boodschappen

Hulpmiddelen

Eten en drinken

ja / nee

zelfstandig / hulp

Aantal warme 
maaltijden per week

Methode gas / elektrisch / inductie

Rookmelder ja / nee

Rolstoel ja / nee

Rollator ja / nee

Anders ja / nee

Smaaksturing ja / nee

Aangepast bestek ja / nee

Heidi beker ja / nee

Verdikkingsmiddel ja / nee
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12

Dagritme eten & drinken

Slaapritme

Begeleiding tijdens eetmomenten ja / nee

Ontbijt ja / nee

2de broodmaaltijd ja / nee

Warme maaltijd ja / nee

Soep ja / nee

Toetje ja / nee

Aantal tussendoortjes per dag

Aantal bekers drinken per dag

Overdag van: tot:

‘s Nachts van: tot:

Algemene informatie
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13

Dagelijkse activiteiten/hobbies
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14

Huisarts / praktijkondersteuner (POH)

Praktijk

Telefoonnummer

Diagnose

Medische voorgeschiedenis

Medicatie

Algemene informatie
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15

Lengte

Gewicht

BMI

Dieet

Ongewild 
gewichtsverlies

ja / nee

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:
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16

Gebiedsteam / welzijn

Zorgbemiddeling op voorzieningen niveau 

Organisatie

Telefoonnummer

E-mail

Huishoudelijke hulp

Hulp bij het doen van 
boodschappen

Hulp bij het koken

Inzet maaltijdvoorziening

Maaltijdaanbieder

Keuze aanbieden om 
bv in verzorgingshuis of 
wijkcentrum te gaan eten 

Locatie

Algemene informatie
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17

Aanvragen vergoedingen      WMO

Sociaal

Organisaties

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Sociaal netwerk inschakelen

Stipepunt Mantelzorgers/vrijwilligers

Papierwinkel Invullen formulieren

Aanvraag toekennen aan thuiszorg: 
hulp bij het eten

Aanvraag taxivergoeding voor het 
halen van boodschappen

Beschikking afgeven voor individuele 
begeleiding ter bevordering van 
zelfstandigheid
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18

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Betrokken partijen

Behandelaar



101

© 2020 | Pilotregio Sneek

19

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar
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20

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Betrokken partijen
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21

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar
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22

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Betrokken partijen
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23

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar
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24

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Betrokken partijen
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25

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar
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26

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Betrokken partijen
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27

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar
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28

Behandeladviezen / actie

Overdracht / verwijzing naar:

Behandelaar

Betrokken partijen
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29

Interessante websites

• www.mijnantonius.nl
• www.mijnantonius.nl/thuiszorg
• www.patyna.nl
• sudwestfryslan.nl/#gebiedsteam
• www.wmo-uitleg.nl
• www.zorgkaartnederland.nl

• www.goedgevoedouderworden.nl
• www.alzheimer-nederland.nl/dementie

Welke informatie ziet u hier graag staan?
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Bijlage 2b

Informatiebrief 
professionals 

Informatiebrief Zorgverleners Project Het Voedingspaspoort
[naam wijk/gemeente/regio]

Project Het Voedingspaspoort
Met het ouder worden is het belangrijk om goed te blijven eten. Helaas blijkt dat niet 
vanzelfsprekend te zijn. Door bijvoorbeeld ziekte of medicijngebruik, problemen met 
boodschappen doen of eenzaamheid, kan eten moeilijk zijn. Er kan dan een tekort aan 
voedingsstoffen ontstaan, waardoor mensen onbedoeld afvallen. Dit kan er toe leiden 
dat lopen moeilijker wordt of herstel van ziekte langzamer gaat. In de zorg rond voeding 
kan nog veel worden verbeterd; hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ouderen als zij 
van ziekenhuis naar huis gaan, de juiste zorg krijgen als het gaat om eten en drinken? 
Om na te gaan hoe deze zorg zo goed mogelijk geregeld kan worden, is het project Het 
Voedingspaspoort gestart. 

In [naam wijk/gemeente/regio] is Het Voedingspaspoort ontwikkeld in samenwerking 
met ouderen, mantelzorgers en zorgverleners uit zorg en welzijn die betrokken zijn bij de 
zorg rondom voeding. Het Voedingspaspoort is een document (A5 formaat), waarin alle 
informatie rondom de voedingszorg is vastgelegd en wat de oudere meeneemt naar een 
bezoek aan een zorgverlener uit zorg en welzijn. Op deze manier kan de oudere bijhouden 
wat er besproken is bij de verschillende zorgverleners en kunnen zorgverleners de 
gegeven adviezen en belangrijke andere informatie noteren en van elkaar lezen. Zo weten 
we van elkaar wie wat doet om er voor te zorgen dat de oudere goed gevoed ouder wordt 
en blijft. 

Het Voedingspaspoort bestaat uit [beschrijving van het Voedingspaspoort, aangepast aan 
uw regio]
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Uw hulp
Om te kijken of Het Voedingspaspoort werkt zoals is bedoeld, vragen we uw hulp. 
Van [dd-mm-jaar] t/m [dd-mm-jaar] willen we nagaan hoe Het Voedingspaspoort 
wordt gebruikt, wat u, als zorgprofessional, ervan vindt en of u nog tips heeft om Het 
Voedingspaspoort te verbeteren. Met als doel het integreren van (voedings)zorg in 
bestaande (digitale) systemen en hiermee het borgen van transmurale (voedings)zorg. 

Wat verwachten wij van u in deze testperiode 
• U maakt gebruik van de aanwezige gegevens van Het Voedingspaspoort bij uw 

behandeling en behandelt deze gegevens vertrouwelijk.
• U vult het tweede (huisarts/praktijkondersteuner) of derde gedeelte (overige 

zorgverleners) van Het Voedingspaspoort in op de voor uw gereserveerde pagina. 
• U vult voor iedere kwetsbare oudere met het Voedingspaspoort die u ziet de 

bijgevoegde checklist in. 
• U houdt eventuele wijzigingen in Het Voedingspaspoort bij.
• U neemt, indien mogelijk, deel aan een gespreksgroep met andere deelnemende 

zorgverleners aan het einde van de testperiode om uw ervaringen met Het 
Voedingspaspoort te delen. Hier zullen we onder andere bespreken wat wel, of juist 
niet, werkt? Wat zou moeten worden verbeterd en hoe? Welke informatie mist? 

Voor- en nadelen
• Deelname aan deze pilot van Het Voedingspaspoort betekent dat u tijdens de 

testperiode (februari t/m mei) de gegevens voor uw behandelplan dubbel registreert, 
namelijk op de huidige werkwijze en in Het Voedingspaspoort. De verwachting 
is dat dit 5 10 minuten extra tijd kost per consult. Daar staat tegenover dat u de 
beschikking heeft over de meest recente informatie uit behandelplannen van andere 
betrokken zorgverleners en hun contactgegevens. Idealiter levert dit tijdswinst op door 
efficiëntere invulling van uw consult of zorgmoment.

Wat doen we met de uitkomsten?
Voor dit project is het nodig dat medische en persoonsgegevens van uw cliënten/
patiënten worden verzameld en gebruikt. De verzamelde gegevens zijn beschikbaar 
voor de betrokken zorgverleners en coördinator gedurende het gebruik van Het 
Voedingspaspoort. Elke oudere deelnemer krijgt een code die op de gegevens komt te 
staan. Zijn/haar naam wordt weggelaten. Al deze gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de 
coördinator en de betrokken professionals weten welke code de oudere heeft. De sleutel 
voor de code blijft bij de coördinator. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen 
die code gebruikt. 
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De uitkomsten van deze testperiode wordt gebruikt om Het Voedingspaspoort te 
verbeteren, zodat een verbeterde versie van Het Voedingspaspoort kan worden gebruikt 
om (voedings)zorg te integreren in bestaande (digitale) systemen en hiermee transmurale 
(voedings)zorg wordt geborgd. Uiteindelijk is het doel om Het Voedingspaspoort 
in de toekomst toe te passen in andere regio’s. De resultaten worden gebruikt in 
wetenschappelijk onderzoek en/of  presentaties en worden gedeeld met andere relevante 
regionale en landelijke projecten.  

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met [naam en 
contactgegevens] (coördinator). 

Hartelijke groet, mede namens het kernteam,

[naam en contactgegevens coördinator] 
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Bijlage - Evaluatie Het Voedingspaspoort zorgverlener

Naam zorgverlener:
Functie:
Naam Voedingspaspoorthouder:

1. Heeft de oudere Het Voedingspaspoort 
meegenomen? (Bij 1ste consult / zorgmoment 
POH of wijkverpleegkundige niet van 
toepassing)

Ja / Nee / Niet van toepassing

2. Is de aanwezige informatie nuttig? Ja (ga door naar 3a) / Nee (ga door naar 4)

3a. Waarom is de aanwezige informatie nuttig?

3b. En van wie was deze nuttige informatie 
afkomstig?
 ⚪ Oudere
 ⚪ Mantelzorger
 ⚪ Huisarts / POH
 ⚪ Wijkverpleegkundige
 ⚪ Diëtist
 ⚪ Fysiotherapeut
 ⚪ Ergotherapeut
 ⚪ Logopedist
 ⚪ Medisch specialist, namelijk …
 ⚪ Sociaal wijkteam
 ⚪ Gemeente

- (Ga door naar vraag 5) 

4 Waarom is de aanwezige informatie niet nuttig?

5 Welke informatie mist u in Het 
Voedingspaspoort?

6 Heeft u in Het Voedingspaspoort  informatie 
geschreven of toegevoegd?

Ja (ga door naar vraag 7a) / Nee (ga door 
naar vraag 8)

7a Kunt u alle relevante informatie voor uw 
behandeling kwijt?

Ja (ga door naar vraag 8) / Nee (ga door 
naar 7b)

7b Voor welke informatie is geen ruimte op het 
formulier?

8 Wat is de reden dat u in Het Voedingspaspoort 
de gewenste informatie niet heeft beschreven? 

9 Hoeveel tijd kost het u per cliënt/patiënt 
per consult / zorgmoment om met Het 
Voedingspaspoort te werken?

…. minuten
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Bijlage 2c

Informatiebrief 
ouderen 

Informatiebrief Deelnemers Project Het Voedingspaspoort
[naam wijk/gemeente/regio]

Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het project Het Voedingspaspoort. U beslist 
zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten 
over het project. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden 
of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de 
coördinator. Op bladzijde 2 vindt u contactgegevens.

Project Het Voedingspaspoort
Met het ouder worden is het belangrijk om goed te blijven eten. Helaas blijkt dat niet 
vanzelfsprekend te zijn. Door bijvoorbeeld ziekte of medicijngebruik, problemen met 
boodschappen doen of eenzaamheid, kan eten moeilijk zijn. Er kan dan een tekort aan 
voedingsstoffen ontstaan, waardoor mensen onbedoeld afvallen. Dit kan er toe leiden 
dat lopen moeilijker wordt of herstel van ziekte langzamer gaat. In de zorg rond voeding 
kan nog veel worden verbeterd; hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ouderen als zij 
van ziekenhuis naar huis gaan, de juiste zorg krijgen als het gaat om eten en drinken? 
Om na te gaan hoe deze zorg zo goed mogelijk geregeld kan worden, is het project Het 
Voedingspaspoort gestart. 

In [naam wijk/gemeente/regio] is Het Voedingspaspoort ontwikkeld in samenwerking met 
ouderen, mantelzorgers en zorgverleners uit zorg en welzijn die betrokken zijn bij de zorg 
rondom voeding. Het Voedingspaspoort is een boekje (A5 formaat), waarin alle informatie 
rondom uw voedingszorg is vastgelegd en wat u meeneemt naar elk bezoek aan een 
zorgverlener uit zorg en welzijn. Op deze manier kunt u bijhouden wat er besproken 
is bij de verschillende zorgverleners en zorgverleners kunnen de gegeven adviezen en 
belangrijke andere informatie noteren en van elkaar lezen. Zo weten we van elkaar wie wat 
doet om er voor te zorgen dat u goed gevoed ouder wordt en blijft. 
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Het Voedingspaspoort bestaat uit [beschrijving van het Voedingspaspoort, aangepast aan 
uw regio].

Uw hulp
Om te kijken of Het Voedingspaspoort werkt zoals is bedoeld, vragen we uw hulp. 
In de testfase van [dd-mm-jaar] t/m [dd-mm-jaar] willen we nagaan hoe Het 
Voedingspaspoort wordt gebruikt, wat u ervan vindt en of u nog tips heeft om Het 
Voedingspaspoort te verbeteren. 

Wat verwachten wij van u in deze testperiode 
• U vult het eerste gedeelte van Het Voedingspaspoort in samen met de 

praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige.
• U noteert op het afsprakenoverzicht voor in Het Voedingspaspoort al uw afspraken 

met zorgverleners uit zorg en welzijn. Hierbij vermeldt u per afspraak de datum van de 
afspraak, met wie u een afspraak heeft en de reden van deze afspraak.

• U neemt Het Voedingspaspoort mee naar ieder bezoek met uw zorgverlener uit 
zorg en welzijn (bijvoorbeeld de praktijkondersteuner, huisarts, huisartsenpost, 
wijkverpleegkundige, ziekenhuisbezoek, spoedeisende hulp, diëtist, fysiotherapeut, 
ouderenadviseur, enzovoort)

• U houdt eventuele wijzigingen in Het Voedingspaspoort bij.
• U neemt, indien mogelijk, deel aan een gespreksgroep met andere deelnemers in 

[naam locatie], aan het einde van de testperiode om te spreken over uw ervaringen 
met Het Voedingspaspoort. Hier zullen we onder andere bespreken wat wel, of juist 
niet, werkt? Wat zou moeten worden verbeterd en hoe? Welke informatie mist? 

Voor- en nadelen
Het gebruik van het Voedingspaspoort zorgt ervoor dat u zelf, uw mantelzorgers en de 
betrokken zorgverleners goed op de hoogte zijn van uw gezondheid en welzijn en hierop 
hun behandeling feilloos kunnen aansluiten. Het voordeel hiervan is dat de behandelingen 
van de verschillende zorgverleners elkaar versterken, u beter op de hoogte bent waarvoor 
zorg nodig is, welke zorgverlener is betrokken en hoe u hen kunt bereiken. Het gebruik van 
het Voedingspaspoort heeft geen verdere nadelen voor u.

Wat doen we met de uitkomsten?
De uitkomsten van deze testperiode wordt gebruikt om Het Voedingspaspoort te 
verbeteren, zodat een verbeterde versie in de toekomst kan worden toegepast in andere 
regio’s. De resultaten worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en /of  presentaties 
en worden gedeeld met andere relevante regionale en landelijke projecten.  
Voor dit project is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld 
en gebruikt (zoals weergegeven in het Voedingspaspoort). De verzamelde gegevens zijn 
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beschikbaar voor de betrokken zorgverleners en projectleiders gedurende het gebruik van 
Het Voedingspaspoort. Elke deelnemer krijgt een code die op de gegevens komt te staan. 
Uw naam wordt weggelaten. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de projectleiders 
en de betrokken professionals weten welke code u hebt. De sleutel voor de code blijft bij 
de projectleiders. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt. 
Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, 
bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens. 

Toestemming
Indien u mee wilt doen, dan vragen wij u om de bijgevoegde toestemmingsverklaring 
te ondertekenen. Deze kunt u, vooraf aan het werken met het Voedingspaspoort, 
overhandigen aan de betrokken zorgverlener. U kunt altijd, zonder opgave van reden, 
uw deelname aan dit project stopzetten. Dit zal geen nadelige gevolgen voor u en uw 
behandelingen hebben.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met [naam en 
contactgegevens coördinator]

Hartelijke groet, mede namens het kernteam,

[Naam en contactgegevens coördinator]
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Aanvullende gegevens:

Naam + voorletters:   
Woonplaats:   
Leeftijd:   
Nationaliteit:   
Geslacht:   □ Man □ Vrouw

Wat is uw hoogste afgeronde opleiding?

□  Geen opleiding
□  Middelbaar onderwijs (mts, meao, mbo)
□  Lagere school / basisonderwijs
□  Havo, hbs, vwo (lyceum, atheneum, gymnasium)
□  Lager beroepsonderwijs / voorbereidend 

beroepsonderwijs (lts, lhno, leao, lbo)
□  Hoger beroepsonderwijs (hts, heao, hbo, pabo etc.)
□  (m)ulo, mavo, mms
□  Wetenschappelijk onderwijs / universiteit

Wat is uw burgerlijke staat?

□  Alleenstaand
□  Getrouwd/Samenwonend
□  Gescheiden
□  Weduwe/Weduwnaar
□  Anders, namelijk

Ontvangt u hulp aan huis? [meerdere antwoorden mogelijk]

Hulp Hoe vaak per week gemiddeld?

□  Nee -

□  Mantelzorg (bijvoorbeeld door kinderen, familie, vrienden, 
kennissen, buren)

…  keer per week

□  Thuiszorg …  keer per week

□  Huishoudelijke hulp …  keer per week

□  Maaltijdservice …  keer per week

□  Anders, namelijk …  keer per week

Welke zorgprofessionals hebben u in de zorg rond uw voeding ondersteund in het 
afgelopen jaar?

□  Huisarts
□  Praktijk Ondersteuner Huisarts
□  Wijkverpleegkundige
□  Medisch specialist
□  Diëtist
□  Fysiotherapeut 
□  Ergotherapeut
□  Logopedist
□  Apotheker
□  Tandarts
□  Anders, namelijk:

Ingevulde vragenlijst sturen naar [naam en contactgegevens coördinator]
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Bijlage 2d

Toestemmingsverklaring 
voor deelname pilot

Toestemmingsverklaring (informed consent) 

Titel onderzoek:    Het Voedingspaspoort – [wijk/gemeente/regio]
Verantwoordelijke onderzoeker:   

In te vullen door de deelnemer 
Hierbij verklaar ik dat: 
• ik op een voor mij duidelijke manier mondeling (indien mogelijk) en schriftelijk ben 

ingelicht over de aard, methode, doel, de risico’s en de belasting van het project; 
• de onderzoeker mijn vragen naar tevredenheid heeft beantwoord; 
• ik weet dat de gegevens anoniem worden verwerkt, dat onderzoeksgegevens worden 

losgekoppeld van de persoonsgegevens en dat na afloop van het onderzoek de 
persoonsgegevens worden vernietigd; 

• ik weet dat de gegevens en resultaten uit het onderzoek alleen anoniem aan derden, 
indien nodig, bekend zullen worden gemaakt. 

O  Ik neem geheel vrijwillig en kosteloos deel aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij 
het recht voor om op elk moment, zonder opgaaf van redenen, mijn deelname aan dit 
onderzoek te beëindigen. 

O  Bij deze verleen ik toestemming aan de onderzoeker om geluids- en/of beeldopnamen 
te maken voor zijn of haar onderzoek. Ik geef goedkeuring dat film-, foto-, en 
videomateriaal of bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke 
onderzoek en presentaties zal worden gebruikt. De geluidsfragmenten of beelden zullen 
direct na het verwerken ervan, of anders na hooguit 6 maanden, worden vernietigd of 
dusdanig bewerkt dat het niet meer tot de persoon is te herleiden. 

Naam deelnemer:   
Datum:  
Handtekening deelnemer:  
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In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 
• Ik heb een mondelinge (indien mogelijk) en schriftelijke toelichting gegeven op het 

onderzoek. 
• Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. 
• De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit 

onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 

Naam onderzoeker:   
Datum:  
Handtekening onderzoeker:  

Ingevuld toestemmingsformulier sturen naar [naam en contactgegevens coördinator]
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Bijlage 2e

Stroomschema 
pilot regionaal 
Voedingspaspoort

 
 

 

Professional bekend: Per e-mail versturen: 
informatiebrief zorgprofessional + checklist + 

toestemmingsverklaring

Professional onbekend: Informatiebrief 
zorgprofessional + checklist + toestemmings-

verklaring meegeven met cliënt

 

  
Verwijzen naar 

andere professional 

 Vervolgconsult 
Wijkverpleegkundige / 

POH / Huisarts 

 

 

Invullen checklist en versturen per
e-mail naar coördinator  

Coördinator maakt sleutel 
Nummer = patiënt 1 = 

Apart formulier + overzicht in 
Excel inclusief checklist  

Diëtist maakt overzicht van
geïncludeerde patiënten en 
deelt dit met coördinator

 
 

 

Uitdelen  voedingspaspoort  
Invullen 1ste gedeelte 

       met cliënt + invullen eigen 
       pagina door wijkverpleegkundige 

Geïncludeerde respondenten 
 Doorgevenvia SILO App 

In silo app zijn: 
wijkverpleegkundigen, POH en

diëtist actief 

Inclusie 1ste lijn 
POH 
Wijkverpleegkundige 1  
Wijkverpleegkundige 2

 
 

Wijkverpleegkundige: Opnieuw 
invullen checklist

Zodra wijzigingen in behandelplan of 
contacten met andere disciplines 
zijn geweest per e-mail versturen 

naar coördinator

 

                    Consult 
Overige  discipline  

Invullen checklist 
Versturen per e-mail

naar coördinator
 

 
 

Opname ziekenhuis  Indien wijkverpleegkundige / POH 
op de hoogte is van opname, dan 

contact leggen met ziekenhuis 
verpleegkundige  en informeren 

over voedingspaspoort  + 
bijbehorende werkwijze. .

Bij verwijzing diëtetiek, checkt 
diëtist geïncludeerde cliënten 

 Client met voedingspaspoort  

Diëtist informeert afdeling + betrokken professionals 
Geeft informatiebrief zorgprofessional + checklist +toestemmingsverklaring 

Invullen eigen pagina 
voedingspaspoort 

Consult professional: Invullen eigen pagina VP door professional in ziekenhuis   
    Invullen checklist en versturen per e-mail naar coördinator  
      

 

Invullen checklist
Versturen per e-mail 

naar coördinator

Invullen checklist
Versturen per e-mail 

naar coördinator
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Professional bekend: Per e-mail versturen: 
informatiebrief zorgprofessional + checklist + 

toestemmingsverklaring

Professional onbekend: Informatiebrief 
zorgprofessional + checklist + toestemmings-

verklaring meegeven met cliënt

 

  
Verwijzen naar 

andere professional 

 Vervolgconsult 
Wijkverpleegkundige / 

POH / Huisarts 

 

 

Invullen checklist en versturen per
e-mail naar coördinator  

Coördinator maakt sleutel 
Nummer = patiënt 1 = 

Apart formulier + overzicht in 
Excel inclusief checklist  

Diëtist maakt overzicht van
geïncludeerde patiënten en 
deelt dit met coördinator

 
 

 

Uitdelen  voedingspaspoort  
Invullen 1ste gedeelte 

       met cliënt + invullen eigen 
       pagina door wijkverpleegkundige 

Geïncludeerde respondenten 
 Doorgevenvia SILO App 

In silo app zijn: 
wijkverpleegkundigen, POH en

diëtist actief 

Inclusie 1ste lijn 
POH 
Wijkverpleegkundige 1  
Wijkverpleegkundige 2

 
 

Wijkverpleegkundige: Opnieuw 
invullen checklist

Zodra wijzigingen in behandelplan of 
contacten met andere disciplines 
zijn geweest per e-mail versturen 

naar coördinator

 

                    Consult 
Overige  discipline  

Invullen checklist 
Versturen per e-mail

naar coördinator
 

 
 

Opname ziekenhuis  Indien wijkverpleegkundige / POH 
op de hoogte is van opname, dan 

contact leggen met ziekenhuis 
verpleegkundige  en informeren 

over voedingspaspoort  + 
bijbehorende werkwijze. .

Bij verwijzing diëtetiek, checkt 
diëtist geïncludeerde cliënten 

 Client met voedingspaspoort  

Diëtist informeert afdeling + betrokken professionals 
Geeft informatiebrief zorgprofessional + checklist +toestemmingsverklaring 

Invullen eigen pagina 
voedingspaspoort 

Consult professional: Invullen eigen pagina VP door professional in ziekenhuis   
    Invullen checklist en versturen per e-mail naar coördinator  
      

 

Invullen checklist
Versturen per e-mail 

naar coördinator

Invullen checklist
Versturen per e-mail 

naar coördinator
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Deelnemers   6-8 personen per focusgroep (indien mogelijk)
Datum en locatie [dd-mm-jaar] van [tijd t/m tijd] in [locatie en plaatsnaam]
 
Begeleiding 
De focusgroepen worden begeleid door [naam] (ondersteuner) en [naam] (moderator). 

Programma 
11.15 – 11.30 uur: ontvangst met koffie/thee 
11.30 – 11.50 uur: welkomstwoord, toelichting bij onderzoek en gesprek, kennismaking 
11.50 – 12.00 uur: inventarisatie van verwachtingen
12.00 – 12.10 uur: inventarisatie van vorm
12.10 – 12.30 uur: inventarisatie van proces
12.30 – 12.35 uur: rondje koffie / thee en broodje en soep
12.35 – 13.00 uur: inventarisatie van inhoud
13.00 – 13.15 uur: inventarisatie borging/toekomst
13.15 – 13.25 uur: samenvatting en rondvraag 
13.25 – 13.30 uur: afsluiting groepsgesprek

Doel project
Het verbeteren van de zorg rondom voeding en de overgangen in zorg bij kwetsbare 
thuiswonende ouderen.

Doel focusgroep
• Evalueren van het papieren Voedingspaspoort (vorm, proces, inhoud).
• In welke mate is het persoonlijk papieren Voedingspaspoort werkbaar in de praktijk? 

Het gaat hierom de toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de vorm, inhoud en 
het proces (routing) van het persoonlijk papieren Voedingspaspoort.

• Wat gaat goed, wat kan beter? 
• Wat levert het persoonlijk papieren Voedingspaspoort op voor de oudere?
• Wat levert het persoonlijk papieren Voedingspaspoort op voor de professional?

Bijlage 2f

Draaiboek focusgroep 
professionals evaluatie pilot
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Uitvoering focusgroep
Inventarisatie van verwachtingen van Het Voedingspaspoort
• Wat waren uw verwachtingen bij het zien en horen over Het Voedingspaspoort? Kunt u 

daar wat meer over vertellen?
• Zijn deze verwachtingen uitgekomen? Waarom wel/niet?

Inventarisatie van vorm 
• Wat vindt u van de naam ‘Het Voedingspaspoort’. Dekt het de inhoud en het doel van 

Het Voedingspaspoort volgens u? Waarom wel/niet? (vorm)
• Wat vindt u van de lay-out / opmaak van Het Voedingspaspoort? (vorm)

Inventarisatie van proces
• Nodigde Het Voedingspaspoort uit om in te schrijven? Waarom wel/niet? (proces, 

gebruiksvriendelijkheid)
• Wat maakt dat u als professional Het Voedingspaspoort wel/niet gebruikt? Wat is 

hiervan de reden? (proces, gebruiksvriendelijkheid)
• Benaderde u uw cliënt op een andere manier door Het Voedingspaspoort? Waarom 

wel/niet? (proces)
• Heeft u contact gehad met andere professionals over de zorg/ondersteuning van 

uw cliënt? Waarom wel/niet? Wat is de bijdrage van het Voedingspaspoort hieraan 
geweest (juist sneller of meer contact of juist minder, etc.)?

Inventarisatie van inhoud
• Zijn alle gegevens aanwezig die je nodig hebt voor je behandeling? Wat ontbreekt of is 

overbodig? Wat kan anders? (inhoud)
• Heeft het paspoort iets toegevoegd of bijgebracht aan/in het consult/zorgmoment? 

(inhoud)
• Werd uw behandeling anders door Het Voedingspaspoort? (bijvoorbeeld breder kijken 

dan alleen eigen expertise; andere prioritering, etc.)? Wat precies? En wat maakte dat 
uw behandeling anders werd? (inhoud)

• Ondersteunt Het Voedingspaspoort uw cliënt in het nemen van de eigen regie in zijn/
haar gezondheid? Waarom wel/niet? (inhoud)

• Wat is uw bijdrage in de ondersteuning van de cliënt in het nemen van de eigen regie? 
Is deze ondersteuning veranderd door het gebruik van Het Voedingspaspoort? (inhoud)

Inventarisatie borging/toekomst
• Wat is volgens u nodig om Het Voedingspaspoort te gebruiken in uw dagelijkse 

praktijk? (vorm, inhoud, proces)

Afsluiting



126

Het Voedingspaspoort | Continuïteit van voedingszorg bij kwetsbare ouderen

Bijlage 2g

Draaiboek focusgroep 
ouderen evaluatie pilot

Deelnemers   6-8 personen per focusgroep (indien mogelijk)
Datum en locatie [dd-mm-jaar] van [tijd t/m tijd] in [locatie en plaatsnaam]
 
Begeleiding 
De focusgroepen worden begeleid door [naam] (ondersteuner) en [naam] (moderator). 

Programma 
14.15 – 14.30 uur:  ontvangst met koffie/thee
14.30 – 14.50 uur:  welkomstwoord, toelichting bij onderzoek en gesprek, kennismaking 
14.50 – 15.00 uur:  inventarisatie van verwachtingen
15.00 – 15.10 uur:  inventarisatie van vorm
15.10 – 15.30 uur:  inventarisatie van proces
15.30 – 15.35 uur:  rondje koffie / thee
15.35 – 16.00 uur:  inventarisatie van inhoud
16.00 – 16.15 uur:  inventarisatie borging/toekomst
16.15 – 16.25 uur:  samenvatting en rondvraag 
16.25 – 16.30 uur:  afsluiting groepsgesprek

Doel project
Het verbeteren van de zorg rondom voeding en de overgangen in zorg bij kwetsbare 
thuiswonende ouderen.

Doel focusgroep
Evalueren van het papieren Voedingspaspoort (vorm, proces, inhoud)
• In welke mate is het persoonlijk papieren Voedingspaspoort werkbaar in de praktijk? 

Het gaat hierom de toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de vorm, inhoud en 
het proces (routing) van het persoonlijk papieren Voedingspaspoort.

• Wat gaat goed, wat kan beter? 
• Wat levert het persoonlijk papieren Voedingspaspoort op voor de oudere?
• Wat levert het persoonlijk papieren Voedingspaspoort op voor de professional?
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Uitvoering focusgroep
Inventarisatie van verwachtingen van Het Voedingspaspoort
• Wat waren uw verwachtingen bij het zien en horen over Het Voedingspaspoort? Kunt u 

daar wat meer over vertellen?
• Zijn deze verwachtingen uitgekomen? Waarom wel/niet?

Inventarisatie van vorm 
• Wat vindt u van de naam ‘Het Voedingspaspoort’. Dekt het de inhoud en het doel van 

Het Voedingspaspoort volgens u? Waarom wel/niet? (vorm)
• Wat vindt u van de lay-out / opmaak van Het Voedingspaspoort? (vorm)

Inventarisatie van proces
• Nodigde Het Voedingspaspoort uit om in te schrijven? Waarom wel/niet? (proces, 

gebruiksvriendelijkheid)
• Nam u Het Voedingspaspoort mee naar al uw zorgverleners? Waarom wel/niet? 

(proces)
• Hebben uw zorgverleners onderling contact gehad over uw zorg/ondersteuning. 

Waarom wel/niet? Wat vindt u daar van?
• Heeft u het idee dat de samenwerking tussen zorgverleners is verbeterd door het 

Voedingspaspoort? Waarom wel/niet?

Inventarisatie van inhoud
• Zijn alle gegevens aanwezig in Het Voedingspaspoort die volgens u belangrijk zijn voor 

uw behandeling en die u wilt delen met uw zorgverleners? Zo niet, wat moet volgens u 
anders? (inhoud)

• Heeft het paspoort iets toegevoegd of bijgebracht aan/in het consult/zorgmoment? 
(inhoud)

• Heeft Het Voedingspaspoort u ondersteunt in het nemen van de regie in de zorg/
ondersteuning rondom uw gezondheid? Waarom wel/niet? (inhoud)

Inventarisatie borging/toekomst
• Wat is volgens u nodig om Het Voedingspaspoort te gebruiken in uw leven? (Vorm, 

inhoud, proces)

Afsluiting
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Bijlage 3

Pilotregio Gorinchem: 
Preventie, signalering en 
overdracht in transmurale 
(voedings)zorg

Inleiding
In de regio Gorinchem heeft Rivas Zorggroep in samenwerking met meerdere partners 
het pilotproject Voedingspaspoort ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Voedingspaspoort 
beoogt het optimaliseren van transmurale voedingszorg voor de kwetsbare oudere met 
(risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. In Gorinchem lag de focus op het optimaliseren 
van de medische en verpleegkundige overdracht met speciale aandacht voor (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid ter ondersteuning van onderlinge communicatie en 
samenwerking. 

De beschrijving van het voorbeeld in Gorinchem volgt de opbouw van hoofdstuk 2 en is 
aangevuld met concrete instrumenten die zijn ontwikkeld, zoals:

a) Zorgpad Ondervoeding bij Ouderen
b) Voorbeeld Medische Overdracht
c) Voorbeeld Verpleegkundige Overdracht
d) Voorbeeld Zorgkaart of Zorgbehandelplan
e) Voorbeeld Checklist bij ontslag
f) Voorbeeld Informatiebrief pilot
g) Voorbeeld Toestemmingsverklaringformulier pilot
h) Voorbeeld Interviewprotocol pilot

Stap 1 - Formeer een kernteam
Het werkgebied van Rivas Zorggroep is uitgestrekt en bestaat uit tien verschillende 
gemeenten in drie provincies waarbij vijf verschillende huisartsengroepen werkzaam zijn, 
talloze eerstelijns werkende paramedici en meerdere aanbieders van wijkverpleging / 
thuiszorg. Het was een uitdaging om de juiste organisaties en personen te vinden om 
deel te nemen aan het kernteam. De regionale projectleider (coördinerende functie) van 
Rivas Zorggroep heeft vier partners om zich heen verzameld en een divers kernteam 
samengesteld met professionals uit de zorg en het sociale domein (eerste, tweede en derde 
lijn) om integrale transmurale voedingszorg te optimaliseren vanuit verschillende oogpunten. 
Zie Overzicht samenwerkingspartners Gorinchem. 
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De projectgroep kwam gemiddeld eens per 6 weken samen voor een overleg van circa 
90-120 minuten afhankelijk van de projectfase en mogelijkheden van de verschillende 
leden. Tussentijdse ideeën zijn voorgelegd aan (kwetsbare) ouderen woonachtig in de regio 
Gorinchem en/of opgenomen op de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) om stappen te 
verifiëren en aan te vullen met hun beleving. 

Uitdagingen en leermomenten
• Het vinden van de juiste afgevaardigden die zich willen verbinden aan het 

Voedingspaspoort zonder een tegemoetkoming in tijd en kosten.
• Het vinden van de juiste persoon binnen de gemeente die zich wil binden aan het 

Voedingspaspoort.
• Geen continuïteit in deelname aan projectgroep vanwege ziekte, verlof, inhoudelijke en 

organisatorische keuzes.
• Het ontbreken van (financieel) mandaat bij betrokkenen.
• Het ontbreken van administratieve ondersteuning.
• Het uitgestrekte werkgebied (tien gemeenten en drie provincies) bemoeilijkte de 

samenwerking, aangezien de verschillende professionals niet allemaal werkzaam 
waren in dezelfde gemeente of provincie.

• De organisatie van het sociale domein verschilt per gemeente / provincie.
• Terugkoppeling van kernteam aan achterban door verschillende locaties, wisselingen in 

teamleiders en het ontbreken van een vaste overlegstructuur. 

Tips
• Indien het geografisch gebied meerdere gemeenten of provincies bestrijkt, is het van 

belang dat er een afvaardiging van professionals uit de zorg en het sociale domein per 
gemeente aanwezig is.

• Zorg voor administratieve ondersteuning
• Zorg voor commitment van mensen met (financieel) mandaat, zoals directie, 

relatiemedewerker huisartsen, manager, projectleider KAM (kwaliteit als medicijn) en 
teamleiders van betrokken professionals.

• Gebruik een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke afspraken over wijze van 
samenwerken en procedure.

• Haak aan bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een zorgpad 
ondervoeding (binnen het ziekenhuis).

• Zorg voor heldere eenduidige informatie over het VP en doelen en verwachtingen van 
ouderen, mantelzorgers en professionals uit de zorg en het sociale domein.

• Betrek kwetsbare ouderen via verpleegafdelingen van de GRZ. Ouderen vinden het leuk 
om mee te denken en geven aan waar zij tegenaan lopen in de huidige zorg. Bij Rivas 
Zorggroep heeft dit geleid tot een verandering in bijvoorbeeld de menucyclus van de GRZ.
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Samenwerkingspartner Afgevaardigde (functie)

Rivas Zorggroep is een ketenorganisatie met verschillende 
soorten zorg: ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, 
geriatrische revalidatiezorg, huren met zorg, thuiszorg, 
dagbesteding, jeugdgezondheidszorg en cursussen en 
activiteiten. www.rivas.nl

• Teamleider vakgroep Voeding en Leefstijl / Ergotherapie / 
Logopedie binnen het Domein Kortdurende Zorg van Rivas 
Zorggroep

• Specialist Ouderengeneeskunde (Rivas zorggroep, locatie 
Gorinchem)

• Specialist Ouderengeneeskunde (Rivas Zorggroep, locatie 
Sliedrecht/Dordrecht)

• Zorgregisseur (eerst werkzaam op locatie Leerdam, later 
op locatie Gorinchem)

• Diëtist (vrijgevestigd in Gorinchem en in dienst bij Rivas 
Zorgroep, revalidatie en herstel in Gorinchem)

• Ergotherapeut (Rivas Zorggroep, GRZ locatie Leerdam, 
later op locatie Gorinchem)

• Ergotherapeut (Rivas Zorggroep, niet werkzaam op 
GRZ, waarnemer tijdens zwangerschap bovenstaande 
ergotherapeut)

• Wijkverpleegkundige werkzaam bij Rivas Zorggroep en 
werkzaam binnen het sociaal wijkteam Molenlanden) (als 
vervanger van bovengenoemde wijkverpleegkundige)

Huisartsenpraktijk Richter biedt naast de normale 
huisartsenzorg, de specialiteiten: ouderenzorg, oogheelkunde, 
psychotherapie en verloskunde. (Gevestigd in Werkendam, 
gemeente Aalburg) https://richter.praktijkinfo.nl/

Huisarts en kaderarts geriatrie en Huisarts en Zorg (HenZ) 
aandachtsgebied kwetsbare ouderen (zo nodig sluit de 
praktijkondersteuner module ouderenzorg aan) werkzaam bij 
huisartsenpraktijk Richter te Werkendam, gemeente Aalburg

De Lange Wei ondersteunt ouderen en mensen met 
functiebeperkingen en biedt verschillende soorten zorg; van 
Zorg aan huis zoals: wijkverpleging, personenalarmering, 
individuele begeleiding, maaltijdservice, wijksteunpunten, 
huishoudelijke ondersteuning/WMO, dagbesteding, particuliere 
zorg, restaurants als Wonen bij De Lange Wei waar zorg, 
diensten, activiteiten, behandeling en service op indicatie 
worden geboden. www.delangewei.nl

Wijkverpleegkundige werkzaam bij De Lange Wei, gemeente 
Hardinxveld-Giessendam en werkzaam binnen het sociaal 
wijkteam Giessenlanden 

MEE Plus te Gorinchem biedt gratis en onafhankelijke 
cliëntondersteuning bij het regelen en de uitvoer van goede 
langdurige zorg, ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers in, 
zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden en biedt 
integrale vroeghulp.  
https://www.meeplus.nl/gemeente/gorinchem/

Consulent mantelzorgondersteuning & seniorenadvies 
Stichting MEE Plus te Gorinchem

Gemeente Gorinchem heeft als missie samen met anderen 
te opereren ten gunste van de stad. Zij doet dit klantgericht, 
waarbij de behoefte van de klant het uitgangspunt zijn 
voor eigen handelen, en succesvol, waarbij de oplossing 
van het probleem voorop staat. De gemeente staat voor 
samenwerken, waarbij het nemen van initiatief, creatief 
handelen en het treden buiten de gebaande paden wordt 
gestimuleerd. https://www.gorinchem.nl/

Beleidsmedewerker Vrijwilligers- en Ouderenbeleid Gemeente 
Gorinchem

Overzicht Samenwerkingspartners Gorinchem

http://www.rivas.nl
https://richter.praktijkinfo.nl/
http://www.delangewei.nl
https://www.meeplus.nl/gemeente/gorinchem/
https://www.gorinchem.nl/
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Stap 2 - Analyseer knelpunten en ontwerp een passend Voedingspaspoort 
Op basis van de uitkomsten van de focusgroep interviews (zie bijlage 1) heeft het kernteam 
de knelpunten geprioriteerd, namelijk:
1. Preventie en signalering van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid
2. Overdrachten; met name de overdracht van specialist - huisarts (en visa versa) en 

overdracht verpleegkundige Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) – wijkverpleegkundige 
(en visa versa)

Doel
Optimaliseren van transmurale voedingszorg voor de kwetsbare oudere met (risico op) 
ondervoeding en kwetsbaarheid. Hierbij ligt de focus op het herkennen van signalen, 
oorzaken en gevolgen van ondervoeding en het optimaliseren van de communicatie en 
samenwerking tussen professionals uit de eerste- en tweedelijnszorg.  
 

Preventie en Signalering 
Wat betreft Preventie en Signalering van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid blijkt 
er bij zowel ouderen, mantelzorgers als professionals uit de zorg en het sociale domein 
onvoldoende kennis te zijn over het herkennen van signalen, oorzaken en gevolgen van 
ondervoeding (bijlage 1). Informatie beschikbaar via www.goedgevoedouderworden.nl wordt 
aanbevolen bij zowel ouderen, mantelzorgers als professionals uit de zorg en het sociale 
domein. Ook heeft een werkgroep (los van het kernteam), bestaande uit paramedici 
(diëtetiek, ergotherapie, logopedie, fysiotherapie), wijkverpleegkundige, consulent MEE Plus, 
vragen geformuleerd die kunnen helpen bij het signaleren van (risico op) ondervoeding 
en kwetsbaarheid. Zie kader Vragen voor signalering van (risico op) Ondervoeding en 
Kwetsbaarheid.  

Knelpunten
• Communicatie en samenwerking tussen de zorg en het sociale domein.
• Medische overdracht veelal niet aanwezig bij huisarts op dag van ontslag naar huis.
• Diverse digitale softwaresystemen die verschillende professionals gebruiken als 

dossiervoering, maar die onderling niet kunnen communiceren (technische verschillen, 
maar ook aangescherpte privacywetgeving).

http://www.goedgevoedouderworden.nl
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Daarnaast willen huisartsen graag vanuit het sociale domein (gemeente) een signaal 
ontvangen (via bestaande digitale systemen (HIS-KIS-ZIS)) indien er risico op ondervoeding 
en kwetsbaarheid bij ouderen wordt geconstateerd, zodat ook kwetsbare ouderen die niet 
naar de huisartsenpraktijk komen de noodzakelijke zorg en ondersteuning ontvangen. De 
zogenaamde keukentafelgesprekken, gevoerd door vrijwilligers van MEE Plus (georganiseerd 
door de gemeente Gorinchem) met ouderen (75+), zouden hiervoor een ingang kunnen zijn. 
Dit vraagt organisatorische aanpassingen, zoals aanpassing van bestaande vragenlijsten, 
scholing van vrijwilligers en een recente sociale kaart, en blijkt niet haalbaar gedurende de 
looptijd van dit project. Zie kader Aanbevelingen voor de gemeente. 

Vragen voor signalering van (risico op) Ondervoeding en Kwetsbaarheid

• Kunt u bij alle spullen die u nodig heeft in de keuken (denk hierbij aan reiken en 
bukken)? 

• Kunt u zelfstandig uw maaltijden klaarmaken (denk hierbij aan het bedienen van 
apparatuur en lang kunnen staan)? 

• Is er voldoende ruimte in uw woning om, indien van toepassing, met uw 
loophulpmiddel te functioneren? 

• Kunt u gemakkelijk uw fornuis gebruiken?
• Werkt de magnetron/oven goed?
• Zit uw kleding of horloge losser/strakker?
• Heeft u het idee dat u het afgelopen half jaar onbedoeld bent afgevallen?
• Heeft u minder eetlust / smaakt het eten u minder?
• Kunt u minder ver lopen?
• Heeft u meer moeite met traplopen de laatste tijd?

Aanbevelingen voor gemeenten – signalering van (risico op) ondervoeding en 
kwetsbaarheid
• Stel een actuele sociale kaart beschikbaar
• Pas bestaande vragenlijsten aan, bijvoorbeeld Vragenlijst signalerend huisbezoek, die 

worden gebruikt bij keukentafelgesprekken om (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid 
te signaleren (zie kader)

• School medewerkers en vrijwilligers m.b.t. het herkennen van signalen, oorzaken en 
gevolgen van ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl)

http://www.stuurgroepondervoeding.nl
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Overdrachten
Kritieke punten in de communicatie en samenwerking tussen de zorg en het sociale 
domein zijn de momenten van overdracht. Het gaat hier om zowel de medische 
als verpleegkundige overdracht van het ziekenhuis naar GRZ en van GRZ naar de 
professionals in de eerstelijnszorg en het sociale domein (en visa versa). Deze knelpunten 
in overdracht sluiten aan bij huidig lopende projecten binnen de GRZ van Rivas Zorggroep, 
waarbij er meer onderlinge afstemming tussen professionals ten doel is gesteld en waar 
het voedingsbeleid wordt aangepakt.

Daarnaast ontwikkelt en implementeert het Beatrix Ziekenhuis een Zorgpad Ondervoeding 
(intramuraal) wat uiteindelijk wordt geïmplementeerd binnen de gehele organisatie. Zie 
bijlage 3a Zorgpad Ondervoeding. 

Het kernteam heeft gekozen om aan te sluiten bij deze projecten en te focussen op het 
optimaliseren van de overdracht van specialist - huisarts (en visa versa) en overdracht 
verpleegkundige Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) – wijkverpleegkundige (en visa versa). 
De wijkverpleegkundige is hierbij spin in het web en verbindt de zorg en het sociale 
domein.

Resultaten
Vernieuwingen in werkwijze om integrale transmurale voedingszorg te optimaliseren zijn 
verwerkt in het Zorgpad Ondervoeding, overdracht specialist – huisarts en overdracht 
verpleegkundige GRZ – wijkverpleegkundige. 

Zorgpad Ondervoeding
In het Zorgpad Ondervoeding (bijlage 3a) zijn toegevoegd aan de stap: 
• Anamnese: “Zorg in overdracht dat gegevens van de huisarts over bekende 

ondervoeding en eventueel genomen maatregelen worden meegenomen in de 
anamnese en het behandelplan van Rivas Zorggroep”

• Overdracht: “ Zorg in de overdracht dat ondervoeding en genomen maatregelen 
worden opgenomen in de volgende schakel van de keten”  

Overdracht
De overdracht van een cliënt van de GRZ vindt altijd plaats in overleg met de cliënt.
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Medische overdracht bestaat uit:
• Medische overdracht van Specialist 

Ouderengeneeskunde naar huisarts (digitaal). 
Zie bijlage 3b.

• Zorgbehandelplan. Zie bijlage 3d.

Medische overdracht (of conceptbrief) is aanwezig 
bij huisarts op dag van ontslag en wordt eventueel 
later aangevuld met laatste onderzoek uitslagen. 
Huisarts ontvangt een rapportage van paramedici 
en psycholoog.

Verpleegkundige Overdracht bestaat uit:
• Verpleegkundige overdracht van 

verpleegkundige/zorgregisseur naar 
wijkverpleegkundige via een brief (print) die 
met de cliënt meegaat. Zie bijlage 3c. Een 
digitale overdracht is (nog) niet mogelijk. 

• (actuele) Printversie Zorgkaart. Zie bijlage 3e.
• Medicatieoverzicht. 
Dit vraagt om een aanpassing van de (digitale) 
checklist voor ontslag (bijlage 3e), bijvoorbeeld 
voor het afvinken van de actuele geprinte 
Zorgkaart.

Overdracht Paramedici 
Paramedici dragen patiënten op de gebruikelijke 
manier naar elkaar over. Indien er geen sprake 
is van ambulante vervolging door GRZ team en/
of doorgang in de keten (binnen Rivas Zorggroep) 
dragen paramedici de behandeling telefonisch 
of via brief / beveiligde e-mail. De adviezen van 
paramedici zijn deels verwerkt in de medische en 
verpleegkundige overdracht.

Medische overdracht
• Samenvatting van diagnose: somatisch 

(o.a. voeding: gewichtsverlies, eiwit- en 
energieverrijkt dieet), functioneel (mobiliteit, 
ADL), sociaal / maatschappelijk / psychisch 
en benoemen van bijzonderheden

• Revalidatiedoelen
• Uitkomsten MDO 
• Vervolg (o.a. verwacht duur behandeling, 

regelen van thuiszorg, mondzorg)
• Vervolgadvies aan wijkverpleegkundige en/of 

praktijkondersteuner
• Contactgegevens van afdeling (van ontslag) 
• Contactgegevens betrokken professionals in 

eerstelijnszorg

Verpleegkundige overdracht
• Medische gegevens (diagnose) 
• Informatie m.b.t. (risico op) ondervoeding 
• Gewichtsverlies 
• Ingezette behandeling (bijvoorbeeld eiwit- en 

energieverrijkt dieet met gegeven adviezen)
• Transferdoelen 
• Gegeven informatie aan cliënt (reden 

verwijzing, contactgegevens, uitleg procedure, 
uitleg vergoeding/kosten/behandeldoel, 
verwachte duur, info over de communicatie 
met huisarts, wijkverpleegkundige)

• Contactgegevens van afdeling (van ontslag)
• Contactgegevens betrokken professionals in 

eerstelijnszorg
• Per betrokken expertise worden 

behandeldoelen (inclusief tijdsbestek) 
aangegeven
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Bereikbaarheid en contact leggen met betrokken disciplines
• Vermelding van afdeling (van ontslag) en telefoonnummer binnen Rivas Zorggroep 

op zorgkaart en in de medische overdracht, zodat via zorgregisseur betrokken 
behandelaren kunnen worden benaderd.

• Secretaresse van afdeling (van ontslag) belt huisarts zodra patiënt met ontslag naar 
huis gaat.

• Contactgegevens betrokken professionals die eerstelijnszorg verzorgen.

Diverse ouderen zijn benaderd om hun mening te geven over de gegevensuitwisseling 
tussen professionals van de GRZ en de professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale 
domein. Ouderen hadden niets toe te voegen met betrekking tot de informatie zoals deze 
wordt uitgewisseld via de verschillende overdrachten. Wel waren zij verbaasd dat deze 
gegevens nog niet als zodanig werden uitgewisseld.

Stap 3 - Implementeer en evalueer het Voedingspaspoort
De vernieuwde verpleegkundige overdracht en werkwijze is, in de eerste instantie, 
geïmplementeerd binnen twee afdelingen revalidatie en herstel in Gorinchem.
De vernieuwde medische overdracht is breed geïmplementeerd binnen alle GRZ-afdelingen 
van Rivas Zorggroep. Binnen het multidisciplinaire overleg zijn genoemde items uit de 
medische en verpleegkundige overdracht opgenomen en ingebed in het digitale dossier en 
is er extra aandacht voor (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid. 

Zowel de vernieuwde verpleegkundige als medische overdracht zijn geëvalueerd, na 
ongeveer één maand na ontslag, via telefonische interviews met wijkverpleegkundigen 
en huisartsen van cliënten die vanuit de geriatrische revalidatie zorg met ontslag naar 
huis gaan en waarbij een voedingsinterventie tijdens opname heeft plaatsgevonden. Zie 
voorbeelden van Informatiebrief (bijlage 3f), Toestemmingsverklaringsformulier (bijlage 3g) 
en Interviewprotocol (bijlage 3h).

Cliënten zijn in deze fase van evaluatie niet meer betrokken vanwege de grootte van de 
doelgroep, de uitstrekwijdte van de regio en het ontbreken van een nulmeting en tijd. 
Aanbevolen wordt om ook in deze fase de cliënten te betrekken. 
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Stap 4 - Stel bij en maak afspraken over borging
De telefonische interviews zijn uitgevoerd bij wijkverpleegkundigen en huisartsen/
praktijkondersteuners. De uitkomsten lijken positief: overdrachten zijn tijdig aangekomen 
en alle informatie was aanwezig om ingezette behandeling in de thuissituatie te kunnen 
voortzetten. Wat precies goed gaat en/of wat er nog ontbreekt is niet uitgevraagd. 
Aanbevolen wordt om ook deze informatie uit te vragen gedurende een pilot, zodat de 
vernieuwde werkwijze en overdrachten gericht kunnen worden bijgesteld. 

Borging
De uitkomsten van Het Voedingspaspoort (bijvoorbeeld de knelpunten en oplossingen) zijn 
verwerkt in het Zorgpad Ondervoeding (zie bijlage 3a). Daarnaast zijn zowel de medische 
als de verpleegkundige overdracht verankert in het multidisciplinair overleg van de GRZ en 
het digitale systeem van Rivas Zorgroep, bijvoorbeeld door kleine aanpassingen zoals het 
toevoegen van gewicht(sverlies), gegeven adviezen, tensie, etc. 

Tot slot is contact gelegd met Nictiz en MedMij om te verkennen hoe de vernieuwde 
overdrachten kunnen bijdragen aan een digitaal toekomstbestendig en juiste 
informatiestandaard om integrale transmurale voedingszorg te optimaliseren. Zie de 
aanbevelingen hiervoor in hoofdstuk 5.

Succesfactoren
Deelname aan het kernteam (RTOO) vergroot aandacht voor ondervoeding en 
kwetsbaarheid, verbetert onderlinge contacten tussen professionals uit de 
zorg en het sociale domein en verlaagt de drempel om contact met elkaar op 
te nemen.

Aanbevelingen
• Afstemming tussen gemeenten in een regio over de inrichting van het sociale domein en 

het beschikbaar stellen van een sociale kaart.
• Digitale verankering van Het Voedingspaspoort in een toekomstbestendig en juiste 

informatiestandaard. Zie hoofdstuk 5.
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Bijlage 3a

Zorgpad Ondervoeding 
bij Ouderen

Op de volgende pagina wordt een concept Zorgpad Ondervoeding bij Ouderen 
weergegeven. In de linkerkolom worden betrokken professionals beschreven en de 
rechterkolom geeft de taken weer die ieder professional uitvoert gedurende het pad dat 
de oudere aflegt tijdens opname. De groene ‘wolkjes’ zijn aanvullingen vanuit het project 
Het Voedingspaspoort.
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Bijlage 3b

Medische 
Overdracht

Format brief ELV/ GRZ 
Hieronder in cursief staat de toelichting. *= weghalen wat niet van 
toepassing is

Huisarts:
Plaats, Datum:
Betreft:

Geachte collega,

Bovengenoemde patiënt was opgenomen van    tot    op de afdeling Revalidatie en 
Herstel locatie. De patiënt is ontslagen naar bestemming eigen woonomgeving.

Reden van opname: Revalidatie/Herstel   
Herstel bij ELV. Revalidatie bij GRZ.*

Relevante voorgeschiedenis:

Beloop
Bovengenoemde patiënt kwam voor revalidatie/ herstel*. De volgende disciplines* waren 
betrokken: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie. (de behandeling 
van deze disciplines terug laten komen SFSP hieronder!) 

De revalidatie/ herstel* doelen:
Ten tijde van ontslag zijn de doelen wel/ niet/ gedeeltelijk* behaald.

Somatisch    Pijn, gewicht, voedingstoestand, vallen. Evt behandelingen/ afspraken 
hierover Complicaties tijdens de revalidatie/ herstelfase. Wond(zorg). 

Functioneel   Eindniveau van wassen/ kleden/ toiletgang/overige ADL. Evt thuiszorg. 
Eindniveau van transfers en mobiliteit. Welk loophulpmiddel
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Sociaal   Of woning geschikt is, evt huisbezoek ergo, oefenverlof. 
Mantelzorg(overbelasting)

Psychisch   Motivatie/ cognitie/ stemming/ delier/samenvatting van screening als die 
heeft plaatsgevonden

Aanvullend onderzoek:

Allergieën:

Behandelbeperking:

Actuele medicatie: 

Samenvatting:

Aandachtspunten en nabehandeling 
Aandachtspunten voor de huisarts, zoals pijnmedicatie afbouwen e.d. Welke 
nabehandeling wijkverpleging, wel/ niet ambulante GRZ of eerstelijns fysio, diëtist, etc.
 

Met collegiale groet,
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Bijlage 3c

Verpleegkundige 
Overdracht

Gegevensuitwisseling verpleegkundige overdracht

• Betrokken disciplines
• Huisarts
• Taal en communicatie
• Aanvullende gegevens omtrent 

medicatie
• Toelichting gezondheidsbeleving en 

instandhouding
• Roken
• Alcohol
• Drugs
• Dieet
• Problemen met eten en drinken
• Welke gebitsprothese
• Huidproblemen
• Toelichting voeding en stofwisseling
• Problemen/bijzonderheden met de 

ontlasting
• Problemen/bijzonderheden met urine
• Toelichting uitscheiding
• Hulp nodig bij mobiliseren
• Toelichting hulp bij mobiliseren
• Hulp nodig bij lichamelijke verzorging
• Toelichting hulp nodig bij lichamelijke 

verzorging
• Pre morbide functioneren
• Zuurstof gebruik thuis
• Fysieke beperking
• Hulp nodig bij baden of douchen
• Hulp nodig bij het aankleden

• Gebruik incontinentiemateriaal
• Hulp nodig bij naar het toilet gaan
• Hulp nodig bij transfer van bed naar 

stoel
• Hulp nodig bij het eten
• Toelichting persoonlijke verzorging (ADL)
• Katz-ADL score
• Problemen met slapen
• Hulpmiddelen bij het slapen
• Toelichting slaap en rust
• Zintuigelijke problemen
• Hulpmiddelen bij zintuigelijke 

problemen
• Gehoorapparaat
• Problemen met spreken
• Problemen met cognitieve functies
• Toelichting problemen met geheugen
• Toelichting cognitie en waarneming
• Burgerlijke staat
• Leef-en woonsituatie
• Sociale activiteiten en zorg
• Toelichting huishoudelijke hulp
• Stressverwerking
• Waarden en levensovertuiging
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Bijlage 3d

Zorgkaart of 
Zorgbehandelplan

Gegevens op de Zorgkaart/Zorgbehandelplan

• Patiëntnaam
• Patiëntnummer
• Geboortedatum
• BSN
• Datum invulling overdracht (extern)
• Naam gebruiker 
• Naam Zorgregisseur
• Communicatie
• Voeding
• ADL
• Algemene bijzonderheden/ divers en van toepassing. Klok-pijnscore via welke schaal- 

proefverlof- medicatie- incontinentiemateriaal,
• Gestelde doelen en evaluatie
• Welzijn, wonen
• Mentaal welbevinden
• Wondzorg
• Adviezen paramedici
• Advies diëtist
• Advies fysiotherapeut, transferadvies
• Advies logopedist
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Bijlage 3e

Checklist bij ontslag
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Bijlage 3f

Toestemmings-
verklaringformulier pilot

Toestemmingsverklaring (informed consent) 

Titel onderzoek:    Het Voedingspaspoort – [wijk/gemeente/regio]
Verantwoordelijke onderzoeker:   

In te vullen door de deelnemer 
Hierbij verklaar ik dat: 
• ik op een voor mij duidelijke manier mondeling (indien mogelijk) en schriftelijk ben 

ingelicht over de aard, methode, doel, de risico’s en de belasting van het project; 
• de onderzoeker mijn vragen naar tevredenheid heeft beantwoord; 
• ik weet dat de gegevens anoniem worden verwerkt, dat onderzoeksgegevens worden 

losgekoppeld van de persoonsgegevens en dat na afloop van het onderzoek de 
persoonsgegevens worden vernietigd; 

• ik weet dat de gegevens en resultaten uit het onderzoek alleen anoniem aan derden, 
indien nodig, bekend zullen worden gemaakt. 

O   Ik neem geheel vrijwillig deel aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor 
om op elk moment, zonder opgaaf van redenen, mijn deelname aan dit onderzoek te 
beëindigen.  

O   Bij deze verleen ik toestemming aan de onderzoeker om geluids- en/of beeldopnamen 
te maken voor zijn of haar onderzoek. Ik geef goedkeuring dat film-, foto-, en 
videomateriaal of bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijk 
onderzoek en presentaties zal worden gebruikt. De geluidsfragmenten of beelden 
zullen na het verwerken ervan worden vernietigd of dusdanig bewerkt dat het niet 
meer tot de persoon is te herleiden.

Naam deelnemer:   
Datum:  
Handtekening deelnemer:  
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In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 
• Ik heb een mondelinge (indien mogelijk) en schriftelijke toelichting gegeven op het 

onderzoek. 
• Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. 
• De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit 

onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 

Naam onderzoeker:   
Datum:  
Handtekening onderzoeker:  



147

© 2020 | Pilotregio Gorinchem

Bijlage 3g

Interviewprotocol  
evaluatie pilot

Interviewprotocol - evaluatie pilot

Voorstellen
Voorstellen wie je bent: naam, functie, organisatie.
Vertel reden waarom je belt: Ik bel u om te vragen of u wilt meewerken aan een 
telefonisch interview ten behoeve van het project Het Voedingspaspoort. 

Introductie
Introduceer het Het Regionaal Voedingspaspoort:
Het project Het Regionaal Voedingspaspoort gaat over de samenwerking en communicatie 
rondom (voedings)zorg. 

Met het ouder worden is het belangrijk om goed te blijven eten. Helaas blijkt dat niet 
vanzelfsprekend te zijn. Door bijvoorbeeld ziekte of medicijngebruik, problemen met 
boodschappen doen of eenzaamheid, kan eten moeilijk zijn. Er kan dan een tekort aan 
voedingsstoffen ontstaan, waardoor mensen onbedoeld afvallen. Dit kan er toe leiden 
dat lopen moeilijker wordt of herstel van ziekte langzamer gaat. In de zorg rond voeding 
kan nog veel worden verbeterd; hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ouderen als zij 
van ziekenhuis naar huis gaan, de juiste zorg krijgen als het gaat om eten en drinken? 
Om na te gaan hoe deze zorg zo goed mogelijk geregeld kan worden, wordt het Regionaal 
Voedingspaspoort ontwikkeld. 

In [naam wijk/gemeente/regio] hebben ouderen, mantelzorgers en zorgverleners uit zorg 
en welzijn die betrokken zijn bij de zorg rondom voeding, gekeken hoe de overgangen 
van zorg kunnen worden verbeterd. De focus hierbij lag op de communicatie en 
overdracht van GRZ naar huis (en vice versa). Hierbij zijn de medische overdracht (van 
specialist Ouderengeneeskunde naar huisarts) en de verpleegkundige overdracht (van 
verpleegkundige GRZ naar wijkverpleegkundige) aangepast met als doel het optimaliseren 
van de communicatie, zodat ingezette zorg in GRZ kan worden voortgezet in de 
thuissituatie.  
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In dit project horen wij graag uw mening over hoe u de communicatie rondom (voedings)
zorg ervaart. Aan de hand van de overdracht van een patiënt/cliënt die onlangs met 
ontslag van GRZ naar huis is gegaan, wil ik u drie vragen stellen over deze overdracht 
en hoe u de communicatie hebt ervaren. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Van dit 
telefoongesprek zal een geluidsopname worden gemaakt, zodat wij na afloop de 
informatie kunnen verwerken. De gegevens van deze gespreksopname worden anoniem 
verwerkt en zullen niet zijn terug te leiden tot u als deelnemer. 

Wilt u meewerken aan dit interview? (ja, nee) Indien huisarts niet zelf, dan mogelijk POH?

Zo ja, wanneer komt het uit dat ik u hierover terug bel? Eventueel vragen of 
deelnemer schriftelijke informatie wil ontvangen. Indien ja, dan ook meteen 
toestemmingsverklaringformulier laten invullen en terugsturen. 

Zo nee. Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd. 

Indien deelnemer meteen wil deelnemen aan interview, dan het gesprek als volgt 
voortzetten (of tijdens tweede gesprek):

Afstemmen met deelnemer welke overdracht (van welke cliënt) wordt geëvalueerd. Er 
vindt dan waarschijnlijk een uitwisseling van persoonsgegevens van de cliënt plaats. Hier 
moet géén geluidsopname van worden gemaakt.

Als duidelijk is om welke overdracht het gaat, check je of de deelnemer akkoord gaat met 
geluidsopname (in het geval je geen toestemmingsverklaringsformulier hebt ontvangen). 
Indien akkoord met geluidsopname, dan geef je aan dat je het opnameapparaat (voice 
recorder) aanzet en dat je opnieuw naar naam deelnemer, functie en organisatie vraagt en 
je vraagt toestemming voor geluidsopname. 

Voicerecorder aan:
O(nderzoeker):   Het interview start.
O:  Wat is uw naam?
O:  Wat is uw functie?
O:  Bij welke organisatie bent u werkzaam?
O:  Verklaart u hierbij dat:

• U op een voor u duidelijk manier mondeling en, zo mogelijk, schriftelijk bent 
ingelicht over de aard, methode, doel, de risico’s en de belasting van het project?

• Uw vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de onderzoeker?
• U weet dat de gegevens anoniem worden verwerkt en na afloop van het 

onderzoek de persoonsgegevens worden vernietigd?
• U weet dat de gegevens en resultaten uit het onderzoek alleen anoniem aan 
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derden, indien nodig, bekend zullen worden gemaakt?
• U toestemming aan onderzoeker verleent om geluidsopnamen te maken 

voor zijn of haar onderzoek. En u goedkeuring geeft dat geluidsopname of 
bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijk onderzoek en 
presentaties zal worden gebruikt. De geluidsfragmenten zullen na het verwerken 
ervan worden vernietigd of dusdanig bewerkt dat het niet meer tot de persoon is 
te herleiden.

O:   Dan ga ik nu over tot de vragen met betrekking tot de overdracht van cliënt X: 
Het betreft:
• Leeftijd
• Geslacht
• Hoofdaandoening
• Alleen wonend ja/nee

Bijvoorbeeld door in 1 zin te zeggen: Cliënt X is een 82-jarige man met ontslag van GRZ 
naar huis na CVA en woont alleen. 

1. Is de overdracht aangekomen en zo ja wanneer, op tijd? (datum ontslag en datum 
ontvangst)

2. In de brief is informatie gegeven over de voedingstoestand en de voedingsinterventies 
van alle betrokken disciplines. Was deze informatie nuttig? Zo ja, waarom. Zo nee, 
waarom niet?

3. Moest u extra handelingen (bijvoorbeeld bellen met betrokken discipline als aanvulling 
op informatie uit overdracht) verrichten om het ingezette advies van de betrokken 
behandelaars omtrent voeding te kunnen voortzetten?

Afronding 
Dit waren de vragen. 
• Wat is er nog niet gevraagd en zou u wel graag willen delen?
• Heeft u nog vragen na aanleiding van dit interview?

Ik wil u hartelijk dank voor uw tijd. 

Stop geluidsopname. 
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Bijlage 4

Pilotregio Nijmegen 
Dukenburg: Samenwerking 
tussen ziekenhuis, 
wijkverpleegkundige en 
sociaal wijkteamzorg

Inleiding
In de regio Nijmegen-Dukenburg heeft een kleine initiatiefgroep het pilotproject 
Voedingspaspoort, passend bij de Nijmeegse situatie, ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Het Voedingspaspoort beoogt het optimaliseren van transmurale voedingszorg voor de 
kwetsbare oudere met (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid waarvan de oorzaak 
ligt in het sociale domein (eenzaamheid, klein netwerk, armoede, etc.) en het voorkomen 
van (onnodige) (her)opnames in het ziekenhuis. De wijkverpleegkundige is de spil in deze 
integrale voedingszorg, vervult een coördinerende rol en heeft een verbindende functie 
tussen de zorg en het sociale domein. 
Deze bijlage van regio Nijmegen beschrijft de ontwikkeling van een werkwijze van een laag-
drempelige inzet van de wijkverpleegkundige als de oudere met ontslag uit het ziekenhuis 
naar huis gaat. De wijkverpleegkundige brengt, samen met de oudere, de oorzaken van (risico 
op) ondervoeding en kwetsbaarheid in kaart en consulteert en verbindt de juiste professionals 
uit de zorg en het sociale domein. De beschrijving van het voorbeeld volgt de opbouw van 
hoofdstuk 2 en is aangevuld met concrete instrumenten die zijn ontwikkeld, zoals:
a) Overdracht wijkverpleegkundige naar huisarts
b) Informatiebrief huisartsen
c) Informatiebrief wijkverpleegkundigen
d) Stroomschema Vernieuwde Werkwijze pilot regio Nijmegen Dukenburg
e) Evaluatiecriteria

Stap 1 - Formeer een kernteam
Het Samenwerkingsverband Nijmegen is gestart met vijf organisaties (samengebracht door 
de regionale projectleider (coördinerende functie)) die werkzaam zijn in de wijk Nijmegen-
Dukenburg. Gedurende het project zijn nog drie organisaties aangesloten. De projectgroep 
bestond uit diverse professionals uit de zorg en het sociale domein (eerste, tweede en 
derde lijn) om integrale transmurale voedingszorg te optimaliseren vanuit verschillende 
oogpunten. Zie Overzicht partners Samenwerkingsverband Nijmegen. 
De projectgroep kwam eens per 4 – 6 weken samen voor een overleg van circa 90 minuten 
afhankelijk van de projectfase en mogelijkheden van de verschillende leden. Tussentijdse 
ideeën zijn voorgelegd aan (kwetsbare) ouderen woonachtig in Nijmegen-Dukenburg. 
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Samenwerkingspartner Afgevaardigde (functie)

Leertuin Dukenburg is een Sparkcentre van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) gevestigd in de wijk Nijmegen-
Dukenburg. HAN Sparkcentres zoeken naar nieuwe manieren 
van samenwerken op het vlak van zorg en onderwijs, waarbij de 
burger is betrokken en technologie wordt ingezet. (http://www.
sparkcentres.nl/)

• Regionale projectleider (Wijkdocent 
Sparkcentre Leertuin Dukenburg en docent 
Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV)

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is een topklinisch 
opleidingsziekenhuis met 28 medisch specialisten, 8 paramedische 
afdelingen en 5 afdelingen als spoedeisende hulp en IC. (www.cwz.
nl).

• Manager bedrijfsvoering werkzaam bij CWZ 
• Secretaresse manager bedrijfsvoering 

werkzaam bij CWZ – ondersteunende 
werkzaamheden

• Transferverpleegkundigen werkzaam bij CWZ 
(afwisselend aanwezig tijdens overleggen)

• Diëtist werkzaam bij CWZ, Paramedische 
dienst, afdeling diëtetiek 

Sterker Sociaal Werk (sociaal wijkteam Nijmegen) ondersteunt 
mensen bij het zoeken naar oplossingen als ze even vastlopen 
én komt voor ze op wanneer ze dat zelf niet kunnen in de vorm 
van (school)maatschappelijk werk, (ouderen)advies, praktische 
(vrijwilligers)diensten, mantelzorgondersteuning, dagbesteding, 
bemiddeling, training & coaching, gespreksgroepen en 
maatjesprojecten in Nijmegen en omliggende gemeenten (www.
sterker.nl).

• Teamleider Sociaal Wijkteam Dukenburg 
werkzaam bij Sterker Sociaal Werk

• Ouderenadviseur Sociaal Wijkteam Dukenburg 
werkzaam bij Sociaal Sterker Werk

Stichting ZZG zorggroep (ZZG) heeft als doelstelling de cliënten 
zoveel mogelijk gebied gebonden en dichtbij huis te benaderen 
en van dienst te zijn. ZZG biedt uiteenlopende diensten 
zoals wijkverpleging, wonen met zorg, ZZG Herstelcentrum, 
dagbehandeling bij dementie, logeren en behandeling & advies. 
(www.zzgzorggroep.nl). 

• Wijkverpleegkundige werkzaam bij Stichting 
ZZG Zorggroep o.a. in wijk Dukenburg; en 
ambassadeur voor de wijkverpleegkundige 
namens V&VN en ZonMW

GGD Gelderland-Zuid maakt zich sterk voor een gezonde 
regio Gelderland-Zuid door inwoners te helpen om gezonde 
keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. (www.
ggdgelderlandzuid.nl).

• Gezondheidsmakelaar werkzaam bij GGD 
Gelderland-Zuid, afdeling Gezond Leven, in de 
wijken Lindenholt, Dukenburg en Nijmegen-
Noord

Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) is een 
academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de 
Radboud Universiteit. (www.radboudumc.nl).

• Diëtist werkzaam bij Radboudumc, afdeling 
Diëtetiek en Darmfalen

• Tactisch manager Transferpunt Zorg werkzaam 
bij Radboudumc

Overzicht Samenwerkingspartners Nijmegen

http://www.sparkcentres.nl/
http://www.sparkcentres.nl/
http://www.cwz.nl
http://www.cwz.nl
http://www.sterker.nl
http://www.sterker.nl
http://www.zzgzorggroep.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
http://www.radboudumc.nl
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Uitdagingen en leermomenten
• Het vinden van de juiste afgevaardigden die zich willen binden aan het 

Voedingspaspoort zonder een tegemoetkoming in tijd en kosten.
• Het ontbreken van continuïteit in deelname aan projectgroep vanwege ziekte, 

inhoudelijke en organisatorische keuzes.
• Het ontbreken van (financieel) mandaat bij betrokkenen.
• Het betrekken van kwetsbare ouderen: veelal waren betrokken ouderen vitaal en 

mondig, wat mogelijk de representativiteit van de Nijmeegse situatie heeft beïnvloed.
• Het betrekken van kwetsbare ouderen met een migrantenachtergrond vanwege 

taalbarrières en cultuurverschillen.
• De term ‘Voedingspaspoort’ kan verwarring scheppen omdat het lijkt alsof er al een 

oplossing is bedacht, namelijk een paspoort, voor nog te onderzoeken knelpunten, 
wensen en behoeften. 

Tips
• Professional benadert kwetsbare oudere met de vraag tot bereidheid om mee te denken 

in het optimale Voedingspaspoort. Voorwaarde: heldere eenduidige informatie over het 
Voedingspaspoort en bijbehorende doelen en verwachtingen van de oudere.

• Gebruik een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke afspraken over wijze van 
samenwerken en procedure.

• Nodig apotheker en tandarts uit voor deelname aan RTOO. 

Samenwerkingspartner Afgevaardigde (functie)

Huisartsenpraktijk Nabuurs & Wong Chung in Gezondheidscentrum 
De Schakel biedt de normale huisartsenzorg. Gezondheidscentrum 
De Schakel huisvest 10 disciplines, namelijk apotheek, huisarts, 
psychotherapie, fysiotherapie, wijkverpleging, oefentherapie 
mensendieck, huid en oedeemtherapie, prikpost, diëtetiek en 
ergotherapie (www.schakel-nijmegen.nl)

• Huisarts, werkzaam bij Gezondheidscentrum 
De Schakel, huisartsenpraktijk Nabuurs 
& Wong Chung.  Lid van HAGRO (groot 
huisartsenoverleg Dukenburg)

Gemeente Nijmegen heeft als missie te zorgen voor schone, 
hele en veilige openbare ruimte, het efficiënt in stand houden en 
daar waar mogelijk het verbeteren op een 'transparante' manier. 
Stakeholders zijn burgers, medewerkers, opdrachtnemers of andere 
belanghebbenden. (https://www.iampro-portaal.nl/getattachment/
praktijkvoorbeelden/De-missie-Gemeente-Nijmegen/02beleid_
v5.pdf.aspx

• Beleidsadviseur Zorg & Welzijn (WMO) bij 
Gemeente Nijmegen

http://www.schakel-nijmegen.nl
https://www.iampro-portaal.nl/getattachment/praktijkvoorbeelden/De-missie-Gemeente-Nijmegen/02beleid_v5.pdf.aspx
https://www.iampro-portaal.nl/getattachment/praktijkvoorbeelden/De-missie-Gemeente-Nijmegen/02beleid_v5.pdf.aspx
https://www.iampro-portaal.nl/getattachment/praktijkvoorbeelden/De-missie-Gemeente-Nijmegen/02beleid_v5.pdf.aspx
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Stap 2 - Analyseer knelpunten en ontwerp een passend Voedingspaspoort 
Op basis van de uitkomsten van de focusgroepen en individuele interviews (bijlage 1) heeft 
het Samenwerkingsverband Nijmegen besloten om zich te focussen op de samenwerking 
rondom integrale voedingszorg voor kwetsbare ouderen die zijn opgenomen in het 
ziekenhuis (CWZ en Radboudumc) en waarbij blijkt dat de oudere (risico op) ondervoeding 
en kwetsbaarheid heeft waarvan de oorzaak in het sociale domein ligt. 

Doel
Optimaliseren van transmurale voedingszorg voor de kwetsbare oudere met (risico 
op) ondervoeding en kwetsbaarheid waarvan de oorzaak ligt in het sociale domein 
(eenzaamheid, klein netwerk, armoede, etc.) en het voorkomen van onnodige heropnames 
in het ziekenhuis.
 

Knelpunten
• Onvoldoende kennis over signalen, oorzaken en gevolgen van (risico op) ondervoeding bij 

de oudere, mantelzorger en professionals uit de zorg en het sociale domein. 
• (Risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid ontstaan in de thuissituatie komen vaak pas 

tijdens ziekenhuisopname aan het licht door screening. In het ziekenhuis is echter veelal 
sprake van een acute situatie die om acute behandeling vraagt. Er is vaak onvoldoende 
ruimte voor het achterhalen van de oorzaak van het (risico op) ondervoeding en 
kwetsbaarheid. 

• Het achterhalen van de oorzaak van (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid vraagt 
een andere aanpak en kan het beste plaats vinden in de thuissituatie met het oog op de 
juiste zorg op de juiste plek. Dit is nu nog onvoldoende het geval.

• Samenwerking en communicatie tussen professionals uit de zorg en het sociale domein 
vraagt om verbetering met het oog op transmurale integrale voedingszorg; kritieke punten 
zijn vooral de momenten van overdracht.

• Onvoldoende doorstroom van ouderen naar de juiste professionals (bijvoorbeeld 
wachtlijsten bij sociaal wijkteam, diëtist en fysiotherapeut)

• Onnodige heropnames in het ziekenhuis.
• Onvoldoende zicht op het probleem door o.a. zorg mijdende ouderen.
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De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis – Integrale zorg en ondersteuning in de wijk’9 
benadrukt de samenwerking tussen de zorg en het sociale domein. Het bijbehorende 
figuur ‘Organisatie zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen’ is als uitgangspunt gebruikt 
om kritieke punten in overdracht en vereiste samenwerking in transmurale voedingszorg 
in de wijk Nijmegen-Dukenburg weer te geven. Zie kader Samenwerking en ondersteuning 
bij oudere met (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid.

Welke 
verpleegkundige 
zorg is nodig?

Ziekenhuis

Sociaal netwerk

Kwetsbare 
oudere + 

mantelzorg

Welke medische 
behandeling is 

nodig?

Welke sociaal-maatschappelijke
ondersteuning is nodig?

Overdracht

O
verdracht O

ve
rd

ra
ch

tMaatschappelijk
netwerk

Sociaal- en 
welzijnswerk/

sociaal 
wijkteam

Wijkverpleging
Huisartsen/

eerstelijnszorg

Paramedische
disciplines

9 HANDREIDKING KWETSBARE OUDEREN THUIS- INTEGRALE ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE WIJK, 2019, 
LUMC/Laego; ARGO

Samenwerking en ondersteuning bij oudere met (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid
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Vernieuwde werkwijze – wijkverpleegkundige brug tussen zorg en welzijn
In het samenwerkingsverband is een vernieuwde werkwijze ontwikkeld waarbij 
de wijkverpleegkundige (ook als hier geen medische noodzaak voor is) wordt 
geconsulteerd zodra de oudere met ontslag naar huis gaat. Redenen voor inzet van de 
wijkverpleegkundige is (risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid en/of een niet-pluis 
gevoel van betrokken professional(s). De kern van de werkwijze van de wijkverpleegkundige 
is dat hij/zij:
• informatie ontvangt vanuit het ziekenhuis van de verpleegkundige, het transferpunt en 

de diëtist over de oudere en diens behandeling op dag van ontslag; 
• samen met de oudere de oorzaak van (het risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid 

in kaart brengt, prioriteert en hij/zij consulteert de noodzakelijke professionals uit de 
zorg en het sociale domein; 

• een begeleidende en coördinerende rol heeft; 
• de ondersteuning afsluit en de coördinerende rol over draag aan de huisarts, zodra de 

oudere weer zelf de regie kan nemen.
Zie Stroomschema Vernieuwde Werkwijze pilot regio Nijmegen Dukenburg (bijlage 4b).

Speciale aandacht verdienen de momenten van overdracht. Hierover zijn de volgende 
afspraken gemaakt:

Verpleegkundige overdracht
Voor de verpleegkundige overdracht zijn regionale afspraken gemaakt op basis de 
landelijke afspraken zoals bekend bij Nictiz. Zie:  
• https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/verpleegkundige-

overdracht/ 
• https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Secties-eOverdracht.pdf 

Overdracht transferpunt
Aan de huidige overdracht ‘zit’ (zorg inventarisatie) worden contactgegevens (naam, 
specialisme, telefoonnummer en e-mailadres) van betrokken professional toegevoegd.

De Verpleegkundige Overdracht en Overdracht Transferpunt gaan rechtstreeks naar de 
wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt standaard in consult als oudere (risico 
op) ondervoeding en kwetsbaarheid heeft (zie het Stroomdiagram bij Stap 3 Implementeer 
en evalueer het Voedingspaspoort)

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/verpleegkundige-overdracht/
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/verpleegkundige-overdracht/
https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Secties-eOverdracht.pdf
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Overdracht Diëtetiek
De diëtist verstuurt een overdracht naar collega in de eerste lijn voor continuïteit in 
vervolg van behandeling (indien van toepassing). Daarnaast verstuurt de diëtist altijd een 
overdracht naar de betrokken wijkverpleegkundige zodat gegeven adviezen over eten en 
drinken worden voortgezet in de thuissituatie.

De overdracht bestaat minimaal uit de volgende punten:
• Diëtistische diagnose
• Antropometrie (lengte, gewicht(sverloop), BMI)
• Beloop en afspraken tijdens opname
• Afspraken bij ontslag: gegeven dieetadviezen (o.a. soort dieet), soort en hoeveelheden 

drinkvoeding, waar aangevraagd
• Vervolgstappen; welke acties op welke termijn, weeginstructies
• Financiële mogelijkheden met betrekking tot al dan niet kunnen betalen van 

dieetproducten, zo nodig advies voor alternatief (van dieetproducten) 
• Concrete vraag / instructie aan de wijkverpleegkundige en/of andere betrokken 

professionals en sociaal netwerk

Overdracht Wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige heeft laagdrempelig (mondeling en/of schriftelijk) contact met 
huisarts over de begeleiding en ondersteuning van de oudere (start, tussentijds en einde 
behandeling). Indien wijkverpleegkundige de begeleiding afrondt en coördinerende functie 
overdraagt aan huisarts, stuurt de wijkverpleegkundige een schriftelijke overdracht. Zie 
voorbeeld van overdracht wijkverpleegkundige naar huisarts (bijlage 4a).

Stap 3 - Implementeer en evalueer het Voedingspaspoort
De projectgroep heeft ervoor gekozen om de pilot te starten met een klein aantal 
betrokkenen, namelijk één huisartsenpraktijk, de wijkverpleegkundigen binnen één 
organisatie, een ouderenadviseur van één sociaal wijkteam en een beperkt aantal 
paramedici werkzaam in de eerste lijn (één diëtistenpraktijk, fysiotherapeut met 
aandachtsgebied ouderen, ergotherapeut). Alle partijen zijn schriftelijk, en op verzoek 
mondeling, geïnformeerd over de vernieuwde werkwijze, bijbehorende afspraken en 
tijdsinvestering. Zie voorbeelden van informatiebrieven voor huisartsen (bijlage 4b) en 
wijkverpleegkundigen (bijlage 4c).
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De vernieuwde werkwijze is in de vorm van een stroomschema vastgelegd en vervolgens 
geïmplementeerd. Zie voorbeeld van een stroomschema Vernieuwde werkwijze pilot regio 
Nijmegen-Dukenburg (bijlage 4d). 

Kortweg komt de werkwijze neer op: het signaleren van (risico op) ondervoeding en 
kwetsbaarheid start met het screening van (risico op) delirium, vallen, ondervoeding en 
fysieke beperking tijdens opname in het ziekenhuis met behulp van de VMS score en het 
screenen van ondervoeding met de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) 
of de MUST (Maltnutrition Universal Screening Tool). Naast screening op kwetsbaarheid 
en ondervoeding bepaalt de klinische blik van de transferverpleegkundige of inzet van de 
wijkverpleegkundige in de thuissituatie noodzakelijk is. Zie het kader Aanvullende vragen bij 
niet-pluisgevoel gesteld door transverpleegkundige (aanvulling op het stroomschema).

In de thuissituatie brengt de wijkverpleegkundige samen met de oudere de oorzaak van 
(het risico op) ondervoeding en kwetsbaarheid in kaart, prioriteert en consulteert de 
noodzakelijke professionals uit de zorg en het sociale domein. De wijkverpleegkundige heeft 
hierin een begeleidende en coördinerende rol. 

Evaluatie
Met het project zijn succesfactoren, verbeterpunten, wensen en behoefte ten aanzien 
van integrale transmurale voedingszorg in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten 
is een nieuwe werkwijze ontwikkeld en getest. Knelpunten zijn opgespoord, omgezet 
in leerpunten en waar mogelijk opgelost. Daarnaast is er inzicht verkregen in het aantal 
ouderen met (risico op) op ondervoeding en kwetsbaarheid waarvan de oorzaak ligt 
in het sociale domein in de regio Nijmegen-Dukenburg. Tot slot is de samenwerking 
tussen professionals uit de zorg en het sociale domein geïntensiveerd binnen het 
Samenwerkingsverband. 

Inventarisatie knelpunten bij ouderen
• Kunt u het financieel redden? Ja/nee
• Heeft u mensen in uw omgeving die u (kunnen) helpen? Zo ja, wie en waarmee?
• Hoeveel maaltijden gebruikt u per dag? Ontbijt/Lunch/diner
• Wie maakt dat klaar?
• Wie doet de boodschappen?
• Hoeveel drinkt u per dag? Wat?

https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/web_2009.0104_praktijkgids_kwetsbare_ouderen.pdf
https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/screeningsinstrumenten-kliniek
https://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/screeningsinstrumenten-kliniek
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De evaluatiecriteria (bijlage 4e) zijn opgesteld met als doel:
• Verbeterde ondersteuning thuis na ziekenhuisopname voor de kwetsbare (oudere) 

patiënt m.b.t. transmurale (voedings)zorg
• Verbeterde onderlinge communicatie tussen patiënt, mantelzorgers en professionals
• Inzicht in wachtlijsten en oplossingen om deze wachtlijsten te verkorten
• Inzicht in tijdsinvestering van professional uit zorg en welzijn 
• Inzicht in redenen om zorg te weigeren door patiënt
• Inzicht in kosteneffectiviteit: investering inzet wijkverpleegkundige, wijkteam en diëtist 

1e lijn t.o.v. kortere opnameduur, minder heropnames ziekenhuis

Stap 4 - Stel bij en maak afspraken over borging
Resultaten
In de periode van 1 april 2019 t/m 15 juli 2019 zijn er in totaal 2530 patiënten (70+ jaar) 
opgenomen op een klinische afdeling in het CWZ, waarvan 739 kwetsbare patiënten 
en 342 kwetsbare patiënten mét een risico op ondervoeding. Tijdens deze periode zijn 
24 patiënten, woonachtig in de wijk Nijmegen-Dukenburg, geïncludeerd met (risico op) 
ondervoeding en/of kwetsbaarheid, waarvan uiteindelijk 1 patiënt weer naar huis is gegaan 
en thuiszorg heeft ontvangen van een wijkverpleegkundige van ZZG Zorggroep volgens de 
vernieuwde werkwijze. 

Redenen voor beperkte doorstroom via vernieuwde werkwijze
• Oudere gaat vanuit ziekenhuis naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum om te 

revalideren (soms buiten het postcodegebied)
• Oudere gaat naar huis met andere thuiszorgaanbieder (die nog niet is aangesloten bij de 

vernieuwde werkwijze)
• Oudere woonde voor opname in een andere zorginstelling en ging hier weer naar terug
• De thuiszorgaanbieder (aangesloten bij de vernieuwde werkwijze) heeft geen plek of kan 

geen reguliere zorg bieden
• Oudere spreekt en begrijpt niet de Nederlandse taal
• Oudere wil niet meedoen aan pilot
• Vernieuwde werkwijze is niet ingezet: vergeten, miscommunicatie
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Bijstellen
Opvallend was de doorstroom van het aantal ouderen (10) naar een verpleeghuis of 
revalidatiecentrum om te revalideren om vervolgens naar huis te gaan. In samenwerking 
met deze instellingen wordt het stroomdiagram aangepast, zodat de wijkverpleegkundige 
alsnog wordt ingezet in de thuissituatie na ontslag uit verpleeghuizen of revalidatiecentra. 

Daarnaast worden de drie belangrijkste thuiszorgorganisaties werkzaam in Nijmegen-
Dukenburg betrokken bij de pilot, zodat er een betere doorstroom via de vernieuwde 
werkwijze plaatsvindt. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de  betrokken 
disciplines met betrekking tot de inclusie van ouderen in de pilot. Tot slot wordt 
bijgehouden wat de redenen zijn voor ouderen om niet mee te willen doen aan de pilot.

Borging
Bij alle betrokken partijen bestaat de wens om de vernieuwde werkwijze regionaal op te 
schalen. De gemeente Nijmegen is hierbij nauw betrokken. Met de samenwerkingspartners 
is gekeken waar aangesloten kan worden bij bestaande initiatieven in zogenoemde 
leertuinen, een samenwerking met gemeente, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en sociale 
wijkteams in de regio. Daarnaast wordt gekeken hoe kwetsbare ouderen en hun naasten 
wegwijs raken in de mogelijkheden ter ondersteuning van mantelzorgers, denk hierbij aan 
respijtzorg, dagbesteding en de strippenkaartregeling.

Tips
• Informeer tijdig alle betrokken professionals uit de zorg en het sociale domein binnen het 

geografisch gebied zodat een goede doorstroom tussen eerste en tweedelijns zorg en 
tussen de zorg en het sociale domein plaatsvindt.

• Zorg voor een voldoende groot gebied om de nieuwe werkwijze in te kunnen voeren. 
• Haak aan bij relevante bestaande initiatieven om de werkwijze te borgen.
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Bijlage 4a

Overdracht 
wijkverpleegkundige naar 
huisarts

Datum:  
Naam wijkverpleegkundige:   

Cliëntgegevens Naam 
Adres 
Geboortedatum 
Huisarts

Beginsituatie 
brede uitvraag & overdracht 
ziekenhuis m.b.t. voedingszorg

Startdatum 
ondersteuning discipline

Acties

Behaalde doelen

Nog te behalen doelen

Vervolg voor client 
met wie contact opnemen bij 
problemen en wanneer

Betrokken hulpverleners met 
contactgegevens
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Bijlage 4b

Informatiebrief 
huisartsen

Beste huisarts, 

Via dit bericht willen wij u informeren over de rol van de huisarts in het project ‘Het 
Voedingspaspoort’, waarvan een pilot start op [dd-mm-jaar] in [wijk/gemeente/regio]. Zie 
hieronder meer informatie over het project ‘Het Voedingspaspoort’. 

Het doel van deze pilot is het voorkomen en/of verminderen van ondervoeding en 
kwetsbaarheid gebaseerd op een sociaal probleem (eenzaamheid, armoede, onvoldoende 
/ gebrek aan mantelzorg) bij ouderen in [wijk/gemeente/regio] door inzet van o.a. de 
wijkverpleegkundige (in eerste instantie vanuit [naam organisatie]) en verbeterde 
communicatie en overdracht tussen alle betrokkenen uit zorg en welzijn, inclusief patiënt 
en mantelzorger.

Wat verwachten wij van de huisarts? 
Geïncludeerde patiënten gaan vanuit het [naam organisatie] met ontslag naar huis. 
Een wijkverpleegkundige [naam organisatie] brengt de oorzaak achter (het risico op) 
ondervoeding in kaart en consulteert noodzakelijke professionals uit zorg én welzijn om 
ondervoeding en kwetsbaarheid te verminderen. De wijkverpleegkundige koppelt dit terug 
aan huisarts via de doktersassistent (DA) (overleglijn) en DA verwerkt dit in het dossier. 
Zodra wijkverpleegkundige de zorg afsluit, vindt overdracht (Behaalde doelen, Acties, 
Vervolg en Betrokken hulpverleners) naar huisarts plaats en neemt huisarts de zorg op 
gebruikelijke manier over. Huisarts is en blijft gedurende gehele traject hoofdbehandelaar. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met …. (coördinator).

Hartelijke groet, mede namens … (betrokken professionals en organisaties)

… (coördinator) 

Tel:                      E-mail:             
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Project Het Voedingspaspoort
‘Het Voedingspaspoort’ wordt o.a. uitgevoerd in [wijk/gemeente/regio] in samenwerking 
met de Stuurgroep Ondervoeding (multidisciplinaire kenniscentrum op het gebied 
van bewustwording, preventie, signalering en behandeling van ondervoeding; www.
stuurgroepondervoeding.nl). 
 
Het doel is om de voedingszorg bij kwetsbare ouderen en de overdracht in transmurale 
zorg te optimaliseren en ondervoeding te voorkomen of te verminderen. Uitgangspunt 
hierbij is dat ouderen de regie houden, er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke 
situaties en hulp en ondersteuning dicht bij huis worden geregeld. Bij de geïntegreerde 
zorg wordt ook de interprofessionele samenwerking tussen zorg en welzijn vastgelegd. 
Beslismomenten, de wijze van overdracht en de momenten waarop dit moet 
plaatsvinden kunnen worden geborgd waardoor een continuüm in de zorg ontstaat. Het 
Voedingspaspoort sluit aan bij lokale initiatieven, diensten en voorzieningen, waardoor de 
kans op optimalisering van voedingszorg, dicht bij huis, toeneemt. Het Voedingspaspoort 
zoekt verbinding met bestaande gezondheidsconcepten en concepten als kwaliteit van 
leven en welzijn.

http://www.stuurgroepondervoeding.nl
http://www.stuurgroepondervoeding.nl
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Bijlage 4c

Informatiebrief 
wijkverpleegkundigen

Beste wijkverpleegkundige, beste collega,

Via deze weg wil ik jullie informeren over Het Voedingspaspoort. Op [dd-mm-jaar] start 
Het Voedingspaspoort in  [wijk/gemeente/regio]. Zie hieronder meer informatie over het 
project ‘Het Voedingspaspoort’. 

Het doel van Het Voedingspaspoort is het voorkomen en/of verminderen van ondervoeding 
en kwetsbaarheid gebaseerd op een sociaal probleem (eenzaamheid, armoede, 
onvoldoende / gebrek aan mantelzorg) bij ouderen in [wijk/gemeente/regio] door inzet 
van o.a. de wijkverpleegkundige en verbeterde communicatie en overdracht tussen alle 
betrokkenen uit zorg en welzijn, inclusief cliënt en mantelzorger.

Doelgroep: kwetsbare ouderen (op basis van VMS-score en/of SNAQ) in [wijk/gemeente/
regio] die met ontslag gaan vanuit [organisatie]. 

Een mooie kans dus om aandacht te geven aan het thema voeding/ondervoeding dat onze 
aandacht behoeft m.b.t. preventie. 

Wat houdt dit nu concreet voor ons wijkverpleegkundigen in? 
• Geïncludeerde cliënten vanuit [naam organisatie/ziekenhuis] gaan met ontslag en 

worden vanuit transferpunt gelabeld als ‘ Cliënt Het Voedingspaspoort’ 
• Overdracht vanuit [naam organisatie/ziekenhuis] vindt plaats door middel van 1. de 

zorginventarisatie van het transferpunt; 2. De verpleegkundige overdracht; en 3. De 
overdracht van de diëtist.

• Op basis van deze overdrachten en gesprek met cliënt wordt de oorzaak achter 
ondervoeding achterhaald. 

• Op basis van deze gegevens consulteert wijkverpleegkundige benodigde professionals 
uit zorg en welzijn en koppelt dit terug aan de huisarts (welke discipline wanneer 
ingeschakeld met reden) via de doktersassistent (DA) (overleglijn) en DA verwerkt dit in 
het patiëntendossier. Huisarts blijft hoofdbehandelaar. 
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• Eventuele aanmelding voor Sociaal Wijkteam (bijvoorbeeld inzet boodschappenhulp, 
inzet ouderenadviseur) wordt digitaal gedaan met vermelding van ‘Cliënt Het 
Voedingspaspoort’.

• Wijkverpleegkundige heeft coördinerende functie. Zodra cliënt in staat is om dit 
zelf te doen, ligt verantwoordelijkheid bij cliënt (eventueel in samenwerking met 
mantelzorger) = streven.

• Indien wijkverpleegkundige zorg kan afsluiten, vindt overdracht naar huisarts plaats. 
• Looptijd project [dd-mm-jaar] t/m [dd-mm-jaar]

Gegevens worden verzameld aan de hand van een format (aantal cliënten, acties). Ik ben 
de contactpersoon voor jullie en de projectgroep. 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mochten jullie vragen hebben over het project, kom dan naar mij toe, bel of mail.

Met vriendelijke groeten,

[Naam en contactgegevens wijkverpleegkundige]

Project Het Voedingspaspoort
‘Het Voedingspaspoort’ wordt in samenwerking met de Stuurgroep Ondervoeding 
(multidisciplinaire kenniscentrum op het gebied van bewustwording, preventie, signalering 
en behandeling van ondervoeding; www.stuurgroepondervoeding.nl). 
 
Het doel is om de voedingszorg bij kwetsbare ouderen en de overdracht in transmurale 
zorg te optimaliseren en ondervoeding te voorkomen of te verminderen. Uitgangspunt 
hierbij is dat ouderen de regie houden, er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke 
situaties en hulp en ondersteuning dicht bij huis worden geregeld. Bij de geïntegreerde 
zorg wordt ook de interprofessionele samenwerking tussen zorg en welzijn vastgelegd. 
Beslismomenten, de wijze van overdracht en de momenten waarop dit moet 
plaatsvinden kunnen worden geborgd waardoor een continuüm in de zorg ontstaat. Het 
Voedingspaspoort sluit aan bij lokale initiatieven, diensten en voorzieningen, waardoor de 
kans op optimalisering van voedingszorg, dicht bij huis, toeneemt. Het Voedingspaspoort 
zoekt verbinding met bestaande gezondheidsconcepten en concepten als kwaliteit van 
leven en welzijn.

http://www.stuurgroepondervoeding.nl
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Bijlage 4d

Stroomschema vernieuwde 
werkwijze

Op de volgende pagina wordt het Stroomschema Vernieuwde Werkwijze pilot regio 
Nijmegen Dukenburg weergegeven.
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Inschakelen 
Sociaal 

Wijkteam

Inschakelen andere 
zorgprofessional

Huisarts

VMS score

≥ 2 SNAQNee

SNAQ

Ja

≥ 3

Einde

Nee

≥ 3 Diëtist iccJa

Analyse door 
transferverpleegkundige

Nee

Einde

Nee

Diëtist iccJa
Verdenking oorzaak 

ondervoeding 
gebaseerd op sociaal 

probleem

Voortzetten 
huidige
zorg

Nee Einde

Aanmerking pilot

Ja

Behandeling diëtist 
volgens huidige zorg

Ja

Order transferpunt
patiënt aanmelden

pilot Het 
Voedingspaspoort

Overdracht 
naar huisarts

Overdracht naar 
wijkverpleegkundige

AIV binnen
ZZG < 48 uur

Ja

AIV binnen andere
thuiszorgaanbieder 

< 48 uur
Nee

Overdracht 
volgens 

huidige zorg

Overdracht naar 
wijkverpleegkundige

Ja

Einde Wijkverpleegkundige
bezoekt patiënt

Wijkverpleegkundige achterhaalt oorzaak
Kwetsbaarheid en/of ondervoeding en prioriteert

met patiënt inzet van behandeling/ondersteuning

Wijkverpleegkundige schakelt professional 
zorg en welzijn en/of voorziening in

Bij afsluiting behandeling 
overdracht naar huisarts (2)

Monitoren volgens 
evaluatiecriteria (1) 

Inschakelen diëtist
Voorzieningen (bijv.
maaltijdvoorziening,

Boodschappenservice)

Tussentijdse terugkoppeling
naar wijkverpleegkundige

Bij afsluiting behandeling 
eindrapportage

wijkverpleegkundige en 
huisarts

Monitoren volgens 
evaluatie criteria

(3)

Verzamelde geanonimiseerde data 1x 
per week versturen per Exceldocument

naar coördinator

Verzamelde geanonimiseerde data 1 x
per week versturen per Exceldocument
naar s.puijk@stuurgroepondervoeding.nl

Verzamelde geanonimiseerde data van
deze groep versturen naar 

coördinator

Verzamelde geanonimiseerde data van
deze groep versturen naar 

coördinator

Patient woonachtig in 
postcodegebied?

Patiënt 
woonachtig in 

postcodegebied?

(1): zie document: Gegevensverzameling door wijkverpleegkundige
(2): zie document: Overdracht Wijkverpleegkundige naar Huisarts_definitief
(3): zie document: 

Leeftijd

MUST

Score 

Postcodegebied 

≥2

≥2

Overdracht huisarts 
en thuiszorgaanbieder

Wijkvpk ZZG 
bezoekt patientSociaal domein

Diëtist 
noodzakelijk? 

Inschakelen 
diëtiste

Sociaal 
wijkteam 

noodzakelijk?

ja
nee

Inschakelen sociaal 
wijkteam

Monitoren volgens 
evaluatie criteria

ja

nee

Monitoren volgens 
evaluatie criteria

Diëtist ICC

inclusiecriteria voor deelname aan pilot
acties door diëtist in het ziekenhuis 
acties door transferverpleegkundige in het ziekenbuis
acties door wijkverpleegkundige
huisarts
andere zorgprofessional
inschakelen diëtist eerste lijn
inschakelen sociaal wijkteam
inschakelen / organiseren van voorzieningen, etc.
monitoring en acties door desbetreffende discipline 
terugkoppeling naar coördinator



167

© 2020 | Pilotregio Nijmegen

Inschakelen 
Sociaal 

Wijkteam

Inschakelen andere 
zorgprofessional

Huisarts

VMS score

≥ 2 SNAQNee

SNAQ

Ja

≥ 3

Einde

Nee

≥ 3 Diëtist iccJa

Analyse door 
transferverpleegkundige

Nee

Einde

Nee

Diëtist iccJa
Verdenking oorzaak 

ondervoeding 
gebaseerd op sociaal 

probleem

Voortzetten 
huidige
zorg

Nee Einde

Aanmerking pilot

Ja

Behandeling diëtist 
volgens huidige zorg

Ja

Order transferpunt
patiënt aanmelden

pilot Het 
Voedingspaspoort

Overdracht 
naar huisarts

Overdracht naar 
wijkverpleegkundige

AIV binnen
ZZG < 48 uur

Ja

AIV binnen andere
thuiszorgaanbieder 

< 48 uur
Nee

Overdracht 
volgens 

huidige zorg

Overdracht naar 
wijkverpleegkundige

Ja

Einde Wijkverpleegkundige
bezoekt patiënt

Wijkverpleegkundige achterhaalt oorzaak
Kwetsbaarheid en/of ondervoeding en prioriteert

met patiënt inzet van behandeling/ondersteuning

Wijkverpleegkundige schakelt professional 
zorg en welzijn en/of voorziening in

Bij afsluiting behandeling 
overdracht naar huisarts (2)

Monitoren volgens 
evaluatiecriteria (1) 

Inschakelen diëtist
Voorzieningen (bijv.
maaltijdvoorziening,

Boodschappenservice)

Tussentijdse terugkoppeling
naar wijkverpleegkundige

Bij afsluiting behandeling 
eindrapportage

wijkverpleegkundige en 
huisarts

Monitoren volgens 
evaluatie criteria

(3)

Verzamelde geanonimiseerde data 1x 
per week versturen per Exceldocument

naar coördinator

Verzamelde geanonimiseerde data 1 x
per week versturen per Exceldocument
naar s.puijk@stuurgroepondervoeding.nl

Verzamelde geanonimiseerde data van
deze groep versturen naar 

coördinator

Verzamelde geanonimiseerde data van
deze groep versturen naar 

coördinator

Patient woonachtig in 
postcodegebied?

Patiënt 
woonachtig in 

postcodegebied?

(1): zie document: Gegevensverzameling door wijkverpleegkundige
(2): zie document: Overdracht Wijkverpleegkundige naar Huisarts_definitief
(3): zie document: 

Leeftijd

MUST

Score 

Postcodegebied 

≥2

≥2

Overdracht huisarts 
en thuiszorgaanbieder

Wijkvpk ZZG 
bezoekt patientSociaal domein

Diëtist 
noodzakelijk? 

Inschakelen 
diëtiste

Sociaal 
wijkteam 

noodzakelijk?

ja
nee

Inschakelen sociaal 
wijkteam

Monitoren volgens 
evaluatie criteria

ja

nee

Monitoren volgens 
evaluatie criteria

Diëtist ICC

inclusiecriteria voor deelname aan pilot
acties door diëtist in het ziekenhuis 
acties door transferverpleegkundige in het ziekenbuis
acties door wijkverpleegkundige
huisarts
andere zorgprofessional
inschakelen diëtist eerste lijn
inschakelen sociaal wijkteam
inschakelen / organiseren van voorzieningen, etc.
monitoring en acties door desbetreffende discipline 
terugkoppeling naar coördinator
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Bijlage 4e

Evaluatiecriteria 
werkwijze pilot

Onderstaande gegevens worden verzameld om de ontwikkelde vernieuwde werkwijze 
te evalueren, inzicht te krijgen in doelgroep (aantal, kenmerken, etc.), knelpunten 
in samenwerking en communicatie tussen ziekenhuis, wijkverpleegkundige en het 
sociale wijkteam 

Wie? Wat?

CWZ – Management Informatie 
Voorziening (via HIX > 
geanonimiseerd naar Excel 
bestand)

Geslacht

Leeftijd

VMS score

SNAQ score (CWZ, ZZG)

MUST score (Radboudumc)

Opname datum kliniek (>24 uur opname)

Ontslagdatum opname

Heropname (opname binnen 356 dagen na vorige opname) datum (>24 uur 
opname)

Ontslagdatum heropname

Aantal kwetsbare patiënten die hebben deelgenomen binnen het 
postcodegebied (6536, 6537, 6538) inclusief leeftijd en geslacht

Aantal kwetsbare patiënten buiten postcodegebied (6536, 6537, 6538) (en wat is 
daar mee gedaan?)

Wijkverpleegkundige door uit te 
vragen tijdens intakegesprek en 
noteren op gegevensverzameling 
deelnemers pilot > 
geanonimiseerd naar Excel 
bestand

Welke disciplines zijn actief betrokken bij de cliënt voor ziekenhuisopname 

Oorzaak achter kwetsbaarheid/ondervoeding

Heeft cliënt een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg?
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Wie? Wat?

Wijkverpleegkundige door uit te 
vragen tijdens intakegesprek en 
noteren op gegevensverzameling 
deelnemers pilot > 
geanonimiseerd naar Excel 
bestand

Inventarisatie verwijzing en behandeling door diëtist:
• Reden aanmelding
• Datum aanmelding
• Datum eerste consult
• Start behandeling (datum waarop medische drinkvoeding bij cliënt is 

bezorgd)
• Reden tijdsduur langer dan 2 werkdagen tussen eerste consult en start 

behandeling
• Reden cliënt maakt geen gebruik van verwijzing

Betrokken disciplines gedurende het traject
• Reden aanmelding
• Datum aanmelding
• Datum eerste consult
• Reden tijdsduur langer dan 7 werkdagen tussen aanmelding en eerste 

consult
• Reden cliënt maakt geen gebruik van verwijzing

Inventarisatie aantal verwijzingen naar verschillende disciplines

Inventarisatie reden van verwijzingen naar verschillende disciplines

Tijd inventarisatie zorg (assessment Ohama) & indicatie voor voedingszorg

Inventarisatie tijdsinvestering overlegmomenten diëtist: 
• Aantal
• Tijdsbesteding per moment (minuten)
• Reden

Inventarisatie tijdsinvestering overlegmomenten huisarts: 
• Aantal
• Tijdsbesteding per moment (minuten)
• Reden

Inventarisatie tijdsinvestering overlegmomenten SWT: 
• Aantal
• Tijdsbesteding per moment (minuten)
• Reden

Inventarisatie tijdsinvestering overlegmomenten andere disciplines: 
• Aantal
• Discipline
• Tijdsbesteding per moment (minuten)
• Reden

Sociaal Wijkteam Data en tijdsduur contactmomenten 
(Aantal contactmomenten met cliënt)

Benodigd aantal uren wat nodig is voor het in kaart brengen van de cliënt om 
uit te zoeken wat passend is qua verdere ondersteuning. Bijvoorbeeld: tijd 
inventarisatie ondersteuning & indicatie voor verdere ondersteuning

Inventariseren aantal doorverwijzingen vanuit wijkteam naar een vervolg traject 
(benoemen vervolgtraject inclusief organisatie)

Inventariseren reden doorverwijzingen vanuit wijkteam naar een vervolg traject 
(benoemen vervolgtraject inclusief organisatie)
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