
Eten zoals thuis



DE KRACHT VAN ETEN

Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten 
voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding daar op gericht, maar zou niet alles binnen een 
zorgorganisatie moeten bijdragen aan het welzijn van mensen? Wij denken 
dat er rondom eten & drinken nog veel te winnen valt. Zeker als het gaat om 
de smaak en versheid van de warme maaltijd. Wij zijn overtuigd van de Kracht 
van Eten, van de voedingskracht van verse producten en de verbindende 
kracht van samen koken en samen eten.

Herkent u dit?
• Te vaak kant-en-klare maaltijden op tafel.
• Bewoners participeren niet of te weinig bij het bereiden van de   

maaltijd.
• Zorgmedewerkers kunnen en/of willen niet koken.
• Er is geen kennis/tijd voor borging van de voedselveiligheid (HACCP wetgeving).
• De zorgmedewerker is te duur om met de maaltijd bezig te zijn.
• De maaltijd draagt niet bij aan het welbevinden van de bewoner.
• Er wordt dagelijks veel eten weggegooid.
• Zorgmedewerkers hebben te weinig tijd/aandacht voor een lekkere en gezonde maaltijd.
• Door bezuinigingen komt men ogen en oren tekort op de woongroep.

HET KAN BETER

De oplossing van Albron voor kleinschalige woonvormen is Kookdame.

Groenten wassen, vlees braden, tafel dekken: de Kookdame doet dit dagelijks voor én met bewoners. 
Maar de Kookdame doet meer. De Kookdame is een vertrouwd gezicht die voor de bestelling van 
verse ingrediënten zorgt en deze bereidt tot een gezonde en lekkere maaltijd. Elke woning is anders 
en heeft een ander type bewoners. De Kookdame houdt rekening met de wensen en behoeften van de 
bewoners. De Kookdame is tenslotte te gast bij de bewoners thuis.

Net als thuis.
De warme maaltijd is een belangrijk moment 
van de dag. Samen eten is gezellig. Tijdens 
de maaltijd is er tijd voor rust en sociale 
activiteiten. Bijpraten over de belevenissen 
van de dag en plannen maken voor morgen. 

Dat is eten net als thuis!



ZORGONDERZOEK 2015 – 2016

Kookdame heeft meegedaan aan het zorgonderzoek van Consumatics, een onderzoek naar 
ondervoeding en kwaliteit van leven bij zeven zorginstellingen. 

Naast het probleem van ondervoeding gaat het wonen in een zorginstelling vaak gepaard met een 
mindere mate van geluk1. Zorginstellingen hebben dus een belangrijk aandeel in het geluk van hun 
bewoners. Dit geluk komt voor een groot deel voort uit de persoonlijke aandacht. Helaas is er volgens 
veel verzorgenden en verpleegkundigen te weinig ruimte om deze aandacht te geven2. Verschillende 
factoren hebben invloed op het gedrag van de bewoners en dus ook de kwaliteit van leven en de 
inname van eten en drinken. Als eerste spelen sfeerbepalende omgevingsfactoren, zoals geur, een rol 
in de gemoedstoestand en het consumptiegedrag van bewoners3. Positieve gevoelens zorgen er op 
hun beurt weer voor dat bewoners beter en meer gaan eten, terwijl negatieve gevoelens ook zorgen 
voor een lagere consumptie4. Ook voeding-specifieke geuren kunnen de eetlust opwekken, zo zorgt 
de geur van brood er voor dat mensen meer eten5. Deze grote invloed van geur onderstreept ook het 
totale belang van de maaltijdbeleving voor de voedingsinname onder bewoners van zorginstellingen.6 

 

Een ander onderdeel van maaltijdbeleving is het gezamenlijk koken en eten. Dit kan bijdragen aan het geluksgevoel 
van de bewoners doordat het een mogelijkheid is op het geven van persoonlijke aandacht. In een gezellige setting samen 
aan tafel gaan zorgt er ook voor dat er meer en beter wordt gegeten (Nijs, 2006). 

Het doel van het onderzoek was om te zien of elementen uit de “Cirkel van geluk” bijdragen aan een 
betere kwaliteit van leven en minder ondervoeding in de langdurige zorg. Uit de resultaten leren we 
dat deze factoren wel degelijk een verschil kunnen maken. Geur zorgt ervoor dat een maaltijd beter 
wordt beleefd. Door samen met bewoners te koken, wordt er een sfeer neergezet waarin de bewoners 
gelukkiger zijn en er sterk wordt toegeleefd naar de maaltijd.

Kleinschalig samen koken spreekt tot de verbeelding van bewoners, is een extra activiteit en is 
bevorderlijk voor de sfeer in de woning. Het draagt bij aan een betere beleving van eten & drinken 
en biedt daarmee een antwoord op de problematiek van ondervoeding.

1 Böckerman, 2012; Gueldner 2001; Neocleous & Apostolou, 2015
2 Eén Vandaag, 2015
3 Ramaekers 2014; Wansink, 2004; Williander, 2007
4 Desmet & Schifferstein, 2008
5 Ramaekers, 2014
6 Staak & Ruijschop, 2013



Uit de praktijk blijkt dat verzorgend personeel blij is met 

de ondersteuning van de Kookdame. Alle taken rondom 

het koken worden uit handen genomen. Daarnaast heeft 

de Kookdame extra aandacht voor de bewoners. Naast de 

gezelligheid zorgt de Kookdame ook voor een gezonde 

maaltijd. 

• Geur liet de beleving 9% stijgen.

• Samen koken laat de beleving 15% stijgen.

• Door samen te koken, keken mensen 27% meer uit naar 

de maaltijd.

• Mensen voelden zich 22% gelukkiger wanneer er samen 

werd gekookt.

• Bewoners zijn 39% energieker.



WAAROM KOOKDAME?

• Een Kookdame/-heer heeft expertise op het gebied  
van eten & drinken.

• Dagelijks een lekkere, gezonde en vers bereide   
maaltijd, rekening houdend met diëten &    
allergenen.

• Vers koken zorgt voor huiselijke bedrijvigheid.
• Bewoners worden actief betrokken/participeren bij  

het bereiden van de maaltijd.
• Inkopen van zowel de maaltijden als het ‘pret’-  

pakket.
• Voedselverspilling is nagenoeg 0%
• Gekwalificeerd zorgpersoneel vrij voor directe   

zorgtaken.
• 100% vervanging bij ziekte en vakantie.
• Borging van kwaliteit binnen wettelijke kaders.
• Een Kookdame is op basis van de CAO’s ongeveer  

€ 2,00 per uur goedkoper dan een     
zorgmedewerker.

• Extra ondersteuning voor zorgpersoneel op de   
woongroep.

ELKE DAG IS WEER ANDERS...

Als Arie van de dagbesteding thuiskomt, 
kijkt hij altijd onderzoekend rond in de 
keuken naar wat er gegeten gaat worden. 
Na het theedrinken komt hij vaak op een 
holletje naar me toe om te kijken hoe het 
eten klaar gemaakt wordt. Soms helpt 
hij door af en toe te roeren of wat in een 
pan te doen. Op een middag zag hij dat 
er spinazie met ei gegeten zou worden. Ik 
was beschuit aan het kruimelen om door 
de spinazie te mengen. Hij wees ernaar. 
Ik vroeg: ‘Wil je helpen?’. Hij gaf een klein 
knikje. Ondertussen had ik ook voor hem 
een beslagkom op het aanrecht gezet. Ik 
gaf hem een beschuit. Hij pakte het aan. Ik 
legde uit hoe hij beschuit kon kruimelen. 
Hij nam een hap van het beschuitje en liep 
ermee weg. Hij liet me verbouwereerd 
achter...

Als Kookdame maak je elke dag iets 
anders mee ...!

De Passerel, Locatie Geode



ONZE OPDRACHTGEVERS

“Ons motto is: Wat betekent alledaags geluk voor 
jou. Wat is belangrijk in een mensenleven; lekker 
slapen, een fi jn huis hebben en eten & drinken. 
Het eten en drinken hebben we uitbesteed aan 
ketenpartner Albron. Als bewoners thuiskomen, 
ruikt het al heerlijk in huis. Bewoners maken een 
praatje met de Kookdame, nemen een kijkje in de 
keuken en vragen wat vanavond de pot schaft.
Wat het nog meer oplevert, is dat wij alle 
kwaliteitseisen die er in de zorg gesteld worden 
aan voeding wegleggen bij Albron. Het is een vak 
apart!”

Carien de Broekert, 
Clustermanager Driestroom

“GGzE is de eerste GGZ-instelling in Europa die het 
Planetree-label heeft behaald. Dit betekent dat bij 
ons mensgerichte zorg in een helende omgeving 
voorop staat. Daarin speelt het gezamenlijk 
bereiden en nuttigen van het dagelijks eten een 
heel positieve rol. In nauwe samenwerking met 
Albron werken wij aan een omgeving waarin onze 
cliënten (ook de meest complexe) zo veel mogelijk 
gestimuleerd worden om, stap voor stap, te 
werken aan hun eigen herstel. Kortom: de Kracht 
van Eten wérkt voor GGzE!”

Tom Niesten,
Manager servicecentrum GGzE

ONZE KOOKDAMES EN -HEREN

Piet is sinds drie jaar actief als Kookheer 
binnen een woongroep voor moeilijk 
opvoedbare jongeren. Hij heeft een passie 
voor eten en drinken én voor de jongeren: ”Er 
ontstaat een ‘family-feeling’ met de groep, de 
jongens komen voor een praatje in de keuken 
langs en ik hoor er echt bij. Ze vinden ook alles 
lekker, behalve spruitjes. Die zet ik dan ook niet 
op het menu!”

Werken in een huiselijke sfeer en iets 
betekenen voor bewoners vindt Kookdame 
Anja erg fi jn: ”Je ziet dat bewoners genieten 
van de warme maaltijd van het begin tot het 
einde. Het begint al met de geur als ze binnen 
komen en het eten ruiken. Soms komen ze 
helpen met het koken waarna ze nog meer 
genieten van de heerlijke maaltijd.”

José is onlangs Kookdame geworden, ze doet 
haar werk met veel plezier: ”Het koken is leuk 
vanwege de bewoners. Zij komen voor een 
praatje, zij helpen met snijden van groenten en 
nemen een kijkje in de pannen! Het is fi jn om in 
een huiselijke, gezellige sfeer een gezonde en 
lekkere maaltijd te serveren.”

Koken is de hobby van Kookheer Johan:
”Mijn hobby is koken en ik vind het waardevol 
om voor gehandicapten te koken. Daarnaast 
vind ik het leuk om iets extra’s te doen voor 
de groep, bijvoorbeeld het versieren van een 
toetje of het bakken van een taart”.



MEER INFORMATIE?

Wat kan Kookdame betekenen voor uw organisatie? 

Ik ga graag met u in gesprek!

Marijke de Beus
Conceptmanager Kookdame

E-mail:  marijke.de.beus@albron.nl
Telefoon:  06-159 051 93


