
Ondervoeding en slikstoornissen bij ouderen
DUO-dagen 2018

Rachel van Knippenberg, klinisch geriater, IJsselland ziekenhuis
Ineke Palmans, specialist ouderengeneeskunde, Rijckehove
Jeanine Brink, logopedist/klinisch linguïst, Rijckehove



Disclosure sheet

Rachel van Knippenberg, klinisch geriater

Ineke Palmans, specialist ouderengeneeskunde

Geen potentiële belangenverstrengeling

geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1

geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk….

• -

• -

• -

• -

http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm



Voeding is belangrijk

• Een goede voedingstoestand verhoogt de kwaliteit van leven van 
ouderen

• In de laatste en vaak kwetsbare fase van het leven is eten vaak 
nog een plezierige bezigheid op de dag 



Betekenis van voeding

• Weerstand bij intercurrente ziektes 

• Herstel vermogen verbetert in een revalidatie proces: 
als u niet goed eet, wordt u niet beter 

• Minder kans op vallen, betere mobiliteit 



Ondervoeding bij ouderen

‘Een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en 
andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, 
functioneren en klinische resultaten’ (ESPEN)

Multifactoriele aandoening

Functieverlies kan ook bijdragen aan ondervoeding

Bron: Stuurgroep ondervoeding



Voorkomen

Bron: Stuurgroep ondervoeding



Typen ondervoeding

Richtlijn ondervoeding (stuurgroep ondervoeding 2017)



Cachexie 
• Een vorm van ziektegerelateerde ondervoeding met inflammatie

• Ernstige metabole ontregeling met gevolgen voor oa spiermassa, energieverbruik, 
functionaliteit en eetlust

• Bv bij kanker, COPD, chronische inflammatoire aandoeningen
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Oorzaken van ondervoeding

Somatische, functionele, psychische en sociale factoren

• Somatisch: inflammatie, symptomen/voedingsproblemen tgv ziekte of behandeling (verminderde 
smaak, reuk, eetlust, gebitsklachten, slikproblemen, een ontregeling van het honger- en 
verzadigingsgevoel, een verstoorde vertering en opname in het maagdarmkanaal en pijn)

• Psychisch: angst, verdriet, depressie en verminderde cognitie

• Functioneel: verminderde mobiliteit, verminderde of geen mogelijkheid om boodschappen te doen en 
eten te bereiden, vermoeidheid

• Sociaal: eenzaamheid, geen sociaal netwerk om boodschappen te laten doen, armoede

Richtlijn ondervoeding (stuurgroep ondervoeding 2017)



Risicogroepen

• kwetsbare ouderen 

• multimorbiditeit, chronisch ziek zijn, polyfarmacie

• lichamelijke beperkingen

• niet-passende gebitsprothese, kauw- of slikproblemen

• recent ontslagen uit het ziekenhuis

• psychosociale problemen en verwaarlozing

• alcohol- of drugsmisbruik

https://www.zorgvoorbeter.nl/eten-en-drinken/ondervoeding-ouderen



Medicatie en ondervoeding
Anorexie

• digoxine, phenytoine, SSRI’s / lithium, Ca++ channel blockers, H2 rec. antagonists / 
PPI, chemotherapie, metronidazol, opiaten, K + supplement, furosemide, ipratropium,  
theophylline, spironolacton, levodopa, fluoxetine

Smaak

• >250 medicijnen, bv Allopurinol, Amitriptyline, Ampicillin, Baclofen,  Dexamethasone, 
Diltiazem, Enalapril, Hydrochlorothiazide, Imipramine, Labetalol, Ofloxacin, Nifedipine, 
Phenytoin, Promethazine, Propranolol, Tetracyclines



Mogelijke gevolgen

Richtlijn ondervoeding-stuurgroep ondervoeding 2017



Diagnostiek
Screening: SNAQ, MUST (kliniek), MNA-sf (poli)

Bij (risico op) ondervoeding: onderzoek de aard en ernst van de ondervoeding, oorzaken

Klinische patient: indien verwachting intake 3 dagen verminderd�interventies

Richtlijn ondervoeding-stuurgroep ondervoeding 2017



Interventies 

Interventie op

• Voeding (Vitaminen en mineralen: ADH+vitD)

• Oorzaken

1 review laat daarbij verminderde sterfte zien; latere studies niet; mogelijk minder complicaties; 

Geen bewezen effect op opnameduur of handknijpkracht

Preventie:

• Screening 

• Folder over gezonde voeding (en beweging) en vochtinname

• Weegadvies (1x per maand)



Beweging

Beter effect als voedingsinterventie wordt gecombineerd met beweging (15min 
wandelen)�meer spiermassa

Hoe is dit te regelen in de thuissituatie?



Adviezen voor voeding voor ouderen

• Vermijd het overslaan van maaltijden
overslaan zorgt ervoor dat de stofwisseling wordt vertraagd

• Ontbijt – de startmotor van de dag 
zorg voor vezels en eiwitten

• Lunch houdt het lichaam aangewakkerd 
naast brood bij voorkeur ook groente of fruit eten

• Diner zorg voor voldoende groente en vooral variatie

• Snacks of tussendoortjes zijn ook zeer aan te bevelen
denk aan noten of rozijnen, fruit, ontbijtkoek of een cracker
schaaltje vruchtenmoes, kwark of yoghurt

• https://www.innovatiekringdementie.nl/a-284/eten-en-drinken-bij-dementie-
praktische-tips-



Eetlust bevorderen

• Aandacht voor de omgeving waar je eet, wit bord op een donkere 
placemat, rustige omgeving

• Zien eten doet eten geldt niet altijd voor de oudere patiënt

• Afwisseling binnen het aanbod van het eten

• Als het nog lukt neem beweging binnen of buiten

• Denk naast groente ook aan fruit, eventueel zacht  fruit

• Eventueel spreiden binnen een maaltijd, bijvoorbeeld het toetje 
later op de avond eten



Interventie op onderliggende factoren
Bv herstel Zenker’s divertikel

Maaltijdservice, het creëren van een eetomgeving, hulp bij boodschappen

Aanpassing van het medicatiegebruik

Aandacht voor overdracht bij ontslag uit ziekenhuis/afsluiten policontroles

Gezelligheid aan tafel, samen eten

Tijdstip van de maaltijd

Spreiding en duur van de maaltijd

Smaak, temperatuur, uiterlijk, keuzemogelijkheden, zelf kunnen opscheppen

Slechtzittend gebit of slechte tanden hebben een negatieve invloed.

https://www.zorgvoorbeter.nl/eten-en-drinken/ondervoeding-ouderen



Visusstoornissen



Sondevoeding

› Als aanpassing normale voeding+drinkvoeding onvoldoende is

› Bij realistische kans op verbetering



Sondevoeding bij gevorderde
dementie
• Alzheimer: 86% problemen met voeding (dysfagie; interesseverlies)

• Cochrane: bij gevorderde dementie geen aangetoond effect van SV op risico aspiratie of overleving

• Hoort in het algemeen niet te worden toegepast indien dysfagie of weigeren te eten voortkomt uit de 
ernst van de dementie

• Angst van familieleden dat niet eten en drinken maakt dat familielid lijdt: bij terminaal zieke mensen
geeft niet eten en drinken in het algemeen geen klachten. Indien klachten: ijsschilfers, mondverzorging

• Risico SV: fixatie (26%) of medicatie (30%) nodig ter voorkoming van uittrekken sonde; agitatie en
uittrekken sonde (67%)

• Sondevoeding alleen als er iets overbrugbaars is

• Spreek een termijn af

RL van Bruchem-Visser -  Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2014

Cochrane review on tube feeding in dementia



https://www.youtube.com/watch?
v=GnVJx2QKWkE



Discussie 

Verbetering transmurale 
samenwerking bij het opsporen en 
behandelen van ondervoeding nodig?

Hoe?



Mondzorg 

19% vond bepaalde soorten voedsel onplezierig door de toestand van de mond

18% vermeed om die reden het eten van bepaalde voedingsmiddelen

Edentaat: 70% van de bewoners in VPH

Van de dentaten heeft 50% aanvullende gebitselementen

Een deel van de prothesedragers vermijdt professionele mondzorg

Door resorptie kaakbot verandert het draagvlak van de prothese�aanpassing

Bij niet aanpassen kunnen irritaties en hyperplasieen ontstaan

Prothesedragers hebben lagere BMI en meer kans op ondervoeding

Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen (verenso)



Mondzorg: denk ook aan… 

Xerostomie: gevoel van droge mond

Hyposialie: te weinig speeksel� branderig gevoel, moeite met spreken, kauwen, slikken en 
proeven. Oorzaken: medicatie (antidepressiva, antihypertensiva, diuretica), systemische 
aandoeningen (bv diabetes)

Pijn: cariës, pulpitis, gingivitis, parodontitis, candidosis, slijmvliesafwijkingen, 
temporomandibulaire gewricht, zenuwaandoeningen en atypische aangezichtspijnen

Nonverbale signalen van pijn: met de vingers in de mond zitten, handen aan het hoofd, 
automutilatie, agressie bij mondverzorging, veranderd gedrag bij eten en drinken,  niet 
dragen gebitsprothese



Risico aspiratie

Een slechte mondgezondheid is risicofactor voor het overlijden aan een aspiratiepneumonie

Andere factoren die rol spelen in risico aspiratie:

– dysfagie door neurologische aandoeningen

– verminderde speekselsecretie

– verminderde hoestreflex

– verminderde immuunrespons

– de zithouding bij eten en drinken

Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen (verenso)



Dysfagie

Slikklachten of slikproblemen

• Afwijkingen in de anatomie van belangrijke structuren in het slikproces 

• Afwijkingen in de beweging van deze structuren

• Kan door veel verschillende aandoeningen veroorzaakt worden

• Farmacotherapie nauwelijks plaats in behandeling (muv bv myasthenia gravis)

Klachten bv verslikken, hoesten en kokhalzen

› 6% van de bevolking

› ca 23% van de ouderen

› >50% bij ernstige aandoeningen (zoals keelkanker of een beroerte)

Risicofactor voor ondervoeding, uitdroging, longontsteking en overlijden

Bron: Richtlijn orofaryngeale dysfagie



• Dysfagie: elke moeilijkheid of elk ongemak bij het 

eten en drinken

• Risicogroepen:

Logopedie



Slikken en verslikken



Onderzoek/interventies

• Anamnese

• 90 ml watersliktest en kanttekeningen 

• Doorverwijzen naar de logopedist



90ml watersliktest (yale swallow
protocol)

Bekertje water met 90 ml water in een rustig tempo achter elkaar leeg 

drinken

Negatief = leeg zonder te stoppen of hoesten

Positief = lukt niet, moet stoppen en/of hoesten

Vals positief  ca 70 %

Vals negatief ca 0-4 % 



Wat kan de logopedist

• Onderzoek 

• Behandeling

• Adviezen



Filmpje dysfagie

https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g



Voedingsinterventies in de praktijk/discussie

• Opties om samen te eten: weet wat er speelt in de 
buurt

• Hoe draag ik als huisarts bij aan een goede 
eetomgeving, voorkomen van ondervoeding? 

• Rol van POH/ouderenverpleegkundige/ 
patient/mantelzorg of thuiszorg 

• (bv zie dementie.nl)



Fingerfood

Fingerfood: kleine hapjes die je zo uit de hand eet. 

Een nieuwe naam voor iets wat in andere delen van de wereld allang wordt gedaan. Van 
tapas in Spanje tot complete, pittige maaltijden in India. In Nederland is met de handen 
eten niet gewoon. Maar voor dementerende ouderen is het een uitkomst. Met de handen 
eten geeft hen een deel van hun zelfstandigheid terug.

Zelfstandig eten bij dementie
Veel dementerende ouderen kunnen niet meer zelfstandig eten. Ze herkennen het bestek 
niet meer en weten niet hoe ze het moeten gebruiken. 

Fingerfood uit de Nederlandse keuken
Met fingerfood hebben dementerende ouderen het eten zelf weer in de hand. Het gaat 
dan niet om ingewikkelde culinaire creaties, maar gewoon om aardappels, groenten en 
vlees. Dat wordt dan zo klaargemaakt dat het makkelijk met de handen kan worden 
gegeten. 



En hoe ziet dat eruit?



Wanneer kiezen voor fingerfood?

• kiest er zelf (al vaak) voor om voedsel met zijn/haar handen te pakken

• moeite met het hanteren van het bestek

• te onrustig om aan tafel te eten

• behoefte aan afwijkende eetmomenten

• moeite mee om met eten geholpen te moeten worden

• vanuit zijn/haar cultuur vertrouwd om met de handen te eten



Kok op consult

• Bij echt slecht eten, als al veel 
geprobeerd is

• In de terminale fase

• Als extra service rondom het eten

• Individuele aandacht “de kok komt bij 
je op bezoek”



Voeding of bijvoeding
een pleidooi tegen de pakjes

• Bijvoeding moet bijvoeding zijn, probeer eerst lekkere normale 
extra voedingsmiddelen te geven

• Voordeel:  het drinkt het zo weg je krijgt in één glas 300 calorieën 
naar binnen

• Nadeel 1: patiënten ervaren een vol gevoel en hebben geen trek 
meer in het normale eten

• Nadeel 2: ondanks verschillende smaken en toedieningsvormen is 
het niet lekker en ééntonig

• Nadeel 3: de kosten



Take home messages

• Eten en drinken is een alledaags onderwerp dat niet alle 
dagen op de agenda staat

• ‘onzichtbaar’, maar met een grote impact op functioneren 
en kwaliteit van leven

• ‘ongrijpbaar’?

• Verban de doperwt, Omarm de aardbei!

• Wees zuinig met pakjes drinkvoeding



Tot ziens bij 
De Zellingen!

Zorg op z’n zorgzaamst


