
• Risico ondervoeding (MUST, MNA, PG-SGA)
• Leeftregels (dieet, allergieën, culturele aspecten, maaltijdsysteem)
• Voedingsinname (cognitie, ziektebeeld, medicatie, slikproblemen)
• Zelfredzaamheid (hulp bij maaltijden, ADL, belastbaarheid, geletterdheid)
• Zelfregie (bewustzijn, motivatie)

• Menu, hulp bij eten en drinken
• Observaties (voedingsinname, sefi, gewicht, 
               klachten, nuchterbeleid, mondhygiëne)
• MUST ≥ 1: monitor voedingstoestand 
• MUST ≥ 2 / MNA ≤ 17 / PG-SGA ≥ 4
• Zelfregie (infographic, sefi)
               Wat kan/wil de patiënt zelf doen?
               Hoe familie/mantelzorger betrekken?

• Voedingstips en leefregels voor herstel, geef vertrouwen 
• Overdracht: vermeld ingezette voedingsinterventies en de resultaten (screening, 
               dieet, gewichtsverloop en voedingsinname)
• Regel benodigde voedingszorg (hulp bij eten, maaltijdservice)
• Zelfregie (infographic, sefi)
               Wat heeft de patiënt nodig m.b.t. voeding?
               Wat kan de patiënt/familie zelf doen? 

• Elke dienst en visite een overdracht van observatiepunten
• Bespreek voedingsinname, eetlust en gewichtsverloop  
               met betrokken disciplines
• Zelfregie (infographic, sefi)
               Hoeveel eet de patiënt op dit moment? 
               Stimuleer aan tafel eten
               Zorg voor een prettige omgeving om te eten
               Niet storen tijdens het eten

Optimale voedingszorg
Versterken zelfregie en samenwerken in essentiële zorg voor voeding

Patiënt FamilieVerpleegkundige DiëtistArts/ PA Voedingsassistent

5. Evaluatie

4. Uitvoering

3. Planning

2. Diagnose

1. Anamnese

Welke zorg is nodig?

Welke zorg zetten we in?

• Bespreking voedingszorg met leden multidisciplinair 
               team en tijdens artsenvisite
• Frequentie van de observaties (voedingsinname, 
               gewicht, eetlust, mondzorg), stel samen doelen
• Aandacht voor nuchterbeleid
• Hulp bij voorbereiding en tijdens maaltijden
• Zelfregie (infographic, sefi)
               Wat doet de patiënt zelf? 
               Welke hulp vragen van familie/mantelzorger? 

Hoe plannen we de zorg?

Hoe voeren we de zorg uit?

• Bespreek voortgang van de geplande voedingszorg 
               (sefi, gewichtsverloop, mondzorg)
• Bespreek aandachtspunten voor de visite, MDO en overdracht
• Stel waar nodig voedingszorgplan bij
• Zelfregie (infographic, sefi)
               Wat is de voedingsinname? 
               Welke hulp is nodig? 

Wat evalueren we dagelijks met de patiënt?

6. Ontslag

Welke nazorg regelen we?

Bronnen: 
Beroepsprofiel verpleegkundige V&V 2020. 
Project Basic Care Revisited, Nurses For Food.
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