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Borging Ondervoeding bij Thuiswonende Ouderen 

Toelichting 

Borging van instrumenten en overdracht informatie  

De meeste winst in de aanpak van ondervoeding bij (thuiswonende ouderen is te behalen in de 

eerstelijnszorg en het sociale domein. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en 

diëtisten weten elkaar steeds beter te vinden. Toch is tijdige herkenning van (het risico op) 

ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen niet vanzelfsprekend. Hiervoor zijn verschillende redenen 

aan te wijzen:  

- ondervoeding  vormt vaak een bijkomend, en daardoor ondergeschikt, probleem;  

- professionals ontbreekt het aan voldoende kennis en (daardoor) aan besef van urgentie; 

- professionals zijn niet altijd bekend met de beschikbare en benodigde interventies; 

- professionals én ouderen en hun naasten zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de 

gevolgen van een verminderde voedingstoestand op hun zelfredzaamheid en kwaliteit van 

leven.  

Over borging geven beroepsorganisaties aan dat zij verantwoordelijkheid dragen naar hun 

achterban. Hoe zij dit invullen hangt af van de interne ontwikkelingen binnen een vakgebied en de 

prioriteiten van de organisatie. In dit onderdeel staat centraal op welke wijze een organisatie wil én 

kan meewerken aan de borging van de werkwijze en het beheer van instrumenten, protocollen, 

opleidingsmodules, indicatoren, afspraken en communicatiemiddelen en wat hiervoor nodig is. 

Ook met kenniscentra is in fase 1 gesproken over hun rol ten aanzien van overdracht en borging 

van kennis en instrumenten. Deze kennisinstituten beschikken niet over voldoende kennis voor het 

uitvoeren van deze activiteiten. 

Om te komen tot borging van de aanpak van ondervoeding bij ouderen in de eerstelijnszorg en tot 

borging en overdracht aan kennisinstituten worden een aantal activiteiten uitgevoerd 

Resultaten  

 

• Beroeps- en brancheorganisaties  en kennisinstituten hebben stappen ondernomen, waar nodig 

gezamenlijk en in onderlinge afstemming,  een vervolg te geven aan de aanpak van 

ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen.  

• Rapportage over de concrete overdracht en borging van instrumenten en informatie aan 

branche- en beroepsorganisaties en aan kennisinstituten 

 


