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Borging Ondervoeding bij Thuiswonende Ouderen 

Toelichting 

Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen 

Ondervoeding is een multifactorieel probleem, er is niet één simpele oplossing. De aanpak van 

ondervoeding vraagt om een gestructureerde integrale aanpak waarin professionals in de 

verschillende domeinen samenwerken. Iedere organisatie, op landelijk en lokaal niveau, heeft een 

taak voor een (eigen) onderdeel binnen (een van) de stappen van aanpak van ondervoeding bij 

ouderen. Deze verdeling van taken en verantwoordelijkheden vraagt om samenhang, sturing en 

coördinatie vanuit een partnernetwerk. Het partnernetwerk bestaat uit organisaties waarmee de 

afgelopen jaren is  samengewerkt in het medische en publieke domein, aangevuld met organisaties 

in het sociale domein. Nieuwe organisaties in het sociale domein zien mogelijkheden om aan te 

sluiten en invulling te geven aan de rol die zij kunnen vervullen bij vroegsignalering van 

ondervoeding.  

Doel van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen is: 

- (Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij 

organisaties in het publieke, sociale en medische domein (stelsel Wmo en Zvw). 

- Signaleren, uitwisseling en afstemming van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en 

uitvoering geven aan noodzakelijke activiteiten in zowel de eigen organisatie als 

gezamenlijk met meerdere organisaties. 

- Een bijdrage leveren aan de verspreiding, invoering en borging van de aanpak van 

ondervoeding in samenwerkingsverbanden in het medische, sociale en publieke domein. 

- Voorstellen doen voor agendasetting over de essentiële onderdelen bij landelijke partijen, 

bijv. door het opstellen van een Ambitieplan Ondervoeding (vgl. Sportakkoord) . 

- Stimuleren onderzoek naar ondervoeding 

Met relevante partners uit medisch, sociaal en publiek domein en uit de wetenschap zal een nadere 

analyse plaatsvinden om met gerichte afspraken invulling te geven aan de rol ten aanzien van 

borging en overdracht, voor zover van toepassing, van (een van de) stappen van aanpak van 

ondervoeding van deze organisaties, hun voorwaarden en eventuele beperkingen. 

 

Resultaten  

 

De samenwerking met de organisaties in het partnernetwerk maakt het mogelijk zorg te dragen 

voor verspreiding van kennis en materialen, een betere aansluiting bij de verschillende 

doelgroepen (ouderen en professionals uit publiek, sociaal en medisch domein) en bij landelijke en 

lokale ontwikkelingen. Bovendien zal de slagkracht van het kennisplatform groter zijn als beter kan 

worden aangesloten bij andere websites, zoals Zorg voor beter, Beter oud en Eten en welzijn. 

  

• Partnernetwerk Ondervoeding (thuiswonende) ouderen bestaande uit gecommitteerde 

organisaties uit medisch, sociaal en publiek domein, die een actieve bijdrage leveren aan (een 

van de) stappen van aanpak van ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen 

• Een overzicht van de (mogelijke) rol per partnerorganisatie bij (een van de) stappen van 

aanpak ondervoeding, de voorwaarden en eventuele beperkingen 

• Een overzicht van niet te overdragen instrumenten e.d. door het ontbreken van 

commitment/toezegging van een organisatie. 

• Een overzicht met overgedragen kennis en instrumenten aan de verschillende kennisinstituten 

en beroeps- en brancheorganisaties, de knelpunten en  evt. stimulerende en beperkende 

voorwaarden en maatregelen. 



2 
 

• Rapportage borging netwerk/coördinatie/signaalfunctie ondervoeding ouderen (uit de 

opdracht). 

 

Borging Ondervoeding bij Thuiswonende Ouderen  
 
Vanaf het najaar 2021 werkt de Stuurgroep Ondervoeding gedurende twee jaar aan de uitvoering van een 
aantal  
adviezen uit het adviesrapport. Dit zijn onder meer de oprichting van een Partnernetwerk Ondervoeding 
Ouderen,  
borging van de werkwijze in de eerste lijn, ontwikkeling van een signaleringskaart voor het sociale domein en 
het  
verbeteren en borging van regionale samenwerking rond ondervoeding bij ouderen in enkele regio’s. 
In onderstaand schema is weergegeven hoe de verschillende projecten samenhangen. 
 
 

 

 


