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Voorwoord
Voor je ligt de uitwerking van het onderzoek naar ondervoeding en kwaliteit
van leven bij zeven zorginstellingen. Na een intensieve periode van veldwerk
en analyse, laat ik je trots de resultaten zien. Dank voor de hulp van alle
zorginstellingen en het vertrouwen van hen in ons en onze partners Arla,
Ambius en Albron.
Dit onderzoek toont voor enkele van de elementen
uit de “Cirkel van geluk” hiernaast aan dat ze bijdragen
aan meer geluk bij bewoners. Als we er met dit
onderzoek voor kunnen zorgen
dat het voor mensen in zorginstellingen
nog net een beetje leuker wordt en de
ondervoeding afneemt, is onze missie
geslaagd. Want de bewoners van de
zorginstellingen; daar doen we het voor.
Laten we hen samen een prachtige tijd bezorgen!

Ambiance

Aandacht

Eten en
drinken

Tijd

Succes met de toepassing! En heb je vragen, benader ons gerust!
Vriendelijke groet,
Wenda Kielstra
Mede-eigenaar en oprichter Consumatics
wenda.kielstra@consumatics.nl
023-8445660
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1. In het kort
•

Er is een trend te zien dat het innemen van eiwit-verrijkte producten
de kans op ondervoeding lijkt te verkleinen.
Op locatie Bloemkamp steeg de BMI van de verrijking
groep significant.
o Op 4 locaties samen steeg de BMI in de Verrijking-groep met
0,6 BMI punten, een marginaal significant verschil vergeleken
met de Controlegroep.
Hoewel de SNAQ een lastige maat is om statistische analyse op toe te
passen, weten we wel dat minimaal 37% van alle deelnemende
bewoners risico liep op ondervoeding bij de start van het onderzoek.
o

•

Na de interventieperiode is dit percentage gedaald naar 32% van
de bewoners dat nog een risico loopt.
•

Geur liet de beleving 9% stijgen.

•

Bewoners voelden zich in de geurconditie 12% plezieriger,
vergeleken met een situatie zonder geur.

•

De kwaliteit van leven nam toe met 10% wanneer geur werd
verspreid.

•

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, in plaats van centraal gekookt.
De spierkracht van de bewoners nam niet significant toe.
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2. Inleiding
Ondervoeding is een groot probleem voor de gezondheid en het welzijn van
ouderen (di Francesco et al., 2007; Kok &
Scholte 2014). Het treft vooral de ouderen
"1 op de 6 ouderen
die langdurig intramurale zorg nodig
is ondervoed"
hebben, in het bijzonder op de
psychogeriatrische (PG) afdelingen. Uit de
Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2014 bleek dat 1 op de 6
ouderen in Nederlandse zorginstellingen ondervoed is (Halfens 2014).
Hoewel dit aantal lichtelijk gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren, is
het nog steeds alarmerend hoog.
Ondervoeding ontstaat door een verminderde voedingsinname, een
verhoogde voedingsbehoefte, verteringsstoornissen of als gevolg van een
ziekte of operatie (van Asselt & van Bokhorst- de van der Schueren, 2013).
Als gevolg van ondervoeding kunnen ouderen last krijgen van sterk verminderde
spiermassa, daling van de weerstand, verminderde wondgenezing en uiteindelijk een
algehele afname van de kwaliteit van leven (Leslie, 2011; Rasheed & Woods, 2013). Ook
hogere mortaliteit is een indirect gevolg van ondervoeding, naar schatting overlijden er
ongeveer 400 mensen per jaar door ziekte gerelateerde ondervoeding (Kok & Scholte,
2014). Dit wil zeggen dat er elke dag minstens één patiënt overlijdt aan ondervoeding.

De zorg die nodig is in de bestrijding van ondervoeding brengt continue extra
medische en maatschappelijke kosten met zich mee, de laatste geschat op
1,8 miljard euro per jaar (Kok & Scholte 2014). Om deze reden zal een
efficiënte aanpak van ondervoeding niet alleen veel ouderen gelukkiger
maken, maar ook een lange termijn kostenbesparende werking hebben.
Naast het probleem van ondervoeding gaat het wonen in een zorginstelling
vaak gepaard met een mindere mate van geluk (Böckerman, 2012; Gueldner
2001; Neocleous & Apostolou, 2015). Zorginstellingen hebben dus een
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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
geven (EénVandaag, 2015).
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 bewoners (Ramaekers 2014;
Wansink, 2004; Williander, 2007). Positieve gevoelens zorgen er op hun beurt
weer voor dat bewoners beter en meer gaan eten, terwijl negatieve
gevoelens zorgen voor een lagere consumptie (Desmet & Schifferstein, 2008).
Ook voeding-specifieke geuren kunnen de eetlust opwekken, zo zorgt de geur
van brood er voor dat mensen meer eten (Ramaekers 2014). Deze grote
invloed van geur onderstreept ook het totale belang van de maaltijdbeleving
voor de voedingsinname onder bewoners van zorginstellingen (Staak &
Ruijschop, 2013).
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).
Als laatste kunnen extra eiwitrijke verstrekkingen worden ingezet om
ondervoeding tegen te gaan. Meer consumeren zal logischerwijs de
ondervoeding reduceren, met als pluspunt dat een hogere inname van eiwit
de afbraak van spierweefsel remt (Deutz, 2014; Kok, Scholte, & Koopmans,
2012; López-Contreras 2012). De inname van extra eiwitten kan zorgen voor
een verlaagd risico op ondervoeding, wat onder andere blijkt uit een stijging
van het BMI.

7

3. Methode
Locaties
Tussen oktober 2015 en maart 2016 werden herhaaldelijk metingen verricht
bij zeven zorglocaties verspreid over Nederland. De locaties werden zes tot
acht aaneensluitende weken bezocht.
De deelnemende locaties:
• Woonzorgcentrum Stelle, Stichting Warmande, Oostburg
• Verpleeghuis Bloemkamp, Patyna, Bolsward
• Huize Sint Petrus, Laurens, Berkel en Rodenrijs
• De Oudelandse Hof, Laurens, Berkel en Rodenrijs
• De Wijngaard, Accolade, Bosch en Duin
• De Forel, Stichting Philadelphia Zorg, Amersfoort
• ‘t Mariëndal, Stichting Philadelphia Zorg, Angerlo

* 154 deelnemers
* PG, revalidatie en verstandelijk gehandicapt
* Voornamelijk hoge leeftijd
* 1130 vragenlijsten
Condities
De variabelen die onderzocht zijn, waren geur, samen koken en verrijkte
voeding. Om te testen wat de effecten zijn, werden de proefpersonen
ingedeeld in verschillende testcondities. De geur-, verrijking- en
controleconditie waren altijd onderzocht in drie verschillende woonkamers of
woonhuizen binnen één zorglocatie. Zowel Stelle, Bloemkamp, Sint Petrus,
Oudelandse Hof als de Wijngaard faciliteerden samen deze drie condities.
Het onderzoek naar het effect van Samen koken werd verricht bij ‘t
Mariëndal en de Forel, beide locaties van Philadelphia met een vergelijkbare
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groep bewoners en een
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woonvorm. ‘t Mariëndal diende hier als locatie waar Samen werd gekookt
met de Forel als bijbehorende controle. Ook de Controlegroep van de Stelle
(Warmande) werd meegenomen in deze vergelijking, hier werd op eenzelfde
manier gegeten als bij de Forel. Bij de twee locaties van Philadelphia werd
verder niet getest met geur of verrijking.
Geur
In de geurconditie werden de proefpersonen (N=43) blootgesteld aan
broodgeur voorafgaand en tijdens de broodmaaltijd. Het verspreiden van de
broodgeur werd minimaal 15 minuten voor de start van de maaltijd ingezet
en werd 75 minuten later gestopt, beide gebeurden automatisch. De
machines voor de geurverspreiding werden, net als de broodgeur, geleverd
door Ambius.
Verrijking
In de verrijking-conditie dronken alle proefpersonen (N=32) twee keer per
dag Protino, een eiwitrijk drankje van Arla Foods, dat beschikbaar was in de
smaken framboos en citroen. Protino bevat 13,6 gram eiwit per flesje van
125 ml. Per dag consumeerden de bewoners in de verrijking-conditie dus
27,2 gram eiwit extra.
De Protino werd halverwege de ochtend en halverwege de middag
aangeboden door het team van de zorginstellingen. Alle innames werden per
persoon gedocumenteerd en wekelijks gecontroleerd door Consumatics.
Samen koken
De invloed van Samen koken werd gemeten in woningen die dagelijks
bezocht worden door de Kookdames en –heren van Albron; een oplossing
voor het bereiden van een verse warme maaltijd.
Dit gebeurde in dezelfde ruimte als waar de bewoners verbleven, zodat de
bewoners sensorisch geprikkeld werden voordat ze daadwerkelijk aan de
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eettafel zaten. De bewoners werden naar kunnen actief betrokken bij het
koken, om zo te zorgen voor extra beleving rondom de maaltijd.
De interventie hier verschilde van die in de geur- en verrijking-conditie
doordat er al Samen werd gekookt voorafgaand aan het huidige onderzoek.
Dit was niet onwenselijk aangezien de Controlegroep voor Samen koken ook
geen wijziging heeft doorgevoerd in de manier van koken bij de start van het
onderzoek. 21 bewoners waren betrokken bij het onderzoek rondom Samen
Koken. De enquête is meerdere malen door vijf personen ingevuld, die
gebruikt zijn voor de analyse.
Controle
Alle zorginstellingen waar een geur- en een verrijking-interventie plaatsvond,
hadden een derde woonkamer die fungeerde als controlekamer (N=51). In
deze kamers waren de bewoners en de omstandigheden vergelijkbaar met
die in de geur- en verrijking kamers, hier werd echter niks aangepast.
Controle Samen koken
Locatie De Forel en De Stelle (N=11) werd meegenomen in het onderzoek als
controle voor de Samen koken conditie. Buiten de manier van koken waren
de bewoners en omstandigheden op de Forel vergelijkbaar met die bij ‘t
Mariëndal.
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Meetmethoden
Voor de fysiologische metingen is gekeken naar gewicht, handknijpkracht en
BMI. De enquêtes zijn bedoeld om de gemoedstoestand en de beleving van
het eten in kaart te brengen. De observaties zijn gedaan met behulp van de
DS-DAT om de welbevinden van bewoners te meten. De SNAQ is bedoeld om
het risico op ondervoeding in kaart te brengen (Kruizenga et al., 2010). De
fysiologische metingen; gewicht en BMI, zijn aangeleverd door de
medewerkers van alle individuele vestigingen. De vragenlijsten,
observatielijsten, handknijpkracht en de SNAQ zijn afgenomen door
onderzoekers van Consumatics op de locaties van de zorginstellingen.
Voor het gewicht (N=122) en het BMI (N=122) zijn vervolgens verschilscores
berekend tussen de nul- en eindmetingen. Hierna is er gekeken naar de
gemiddelde verschilscore tussen de condities. Omdat respondenten
meerdere keren dezelfde enquête over gemoedstoestand en beleving van
eten (N=571) hebben beantwoord, zijn de antwoorden van de individuele
vragen samengevoegd. Hierdoor is er gewerkt met een aantal respondenten
van 126, waarbij elke respondent de enquête gemiddeld ruim 4 keer heeft
ingevuld. Naast de totaalscore van de enquête is er ook gekeken naar clusters
van vragen die de gemoedstoestand meten (met vragen als: ‘ik voel mij
gelukkig’) en de beleving van eten meten (met vragen als: ‘ het eten en
drinken is lekker’) en is er gekeken naar de gemiddeldes van de individuele
vragen. De observaties (N=336) zijn gedaan met behulp van de DS-DAT
meetschaal om de kwaliteit van leven van de bewoners in kaart te brengen.
Ook hier is er gekeken naar de gemiddelden van meerdere observaties per
persoon (N=126). Als laatst is er voor handknijpkracht (N=101) en de SNAQ
(N=101) gekeken naar het verschil tussen nul- en eindmeting.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven in de
volgende volgorde: Gewicht, BMI, Handknijpkracht, Enquête, Observatie en
SNAQ. Telkens worden de drie condities (Controle, Verrijking en Geur) en
twee kookstijlen (Samen en Centraal) vergeleken.
1. Fysiologische resultaten
Om het effect van de interventie Verrijking en Geur te bepalen, is het gewicht
van de bewoners gemeten. Met de informatie over de lengte is de BMI
berekend.
De Verrijking-groep (N=32) laat de hoogste
toename in gewicht zien met een
gemiddelde toename van 1.03 kg in zes
weken. Het gewicht in de Geur-groep
(N=43) neemt gemiddeld 0,14 kg toe. In de
Controle groep (N=51) bleven de gewichten
vrijwel gelijk met een toename van 0,01 kg.
Het verschil tussen de groepen is niet
significant (Fig. 1).

De BMI was in onze
groep bij aanvang
überhaupt al vrij hoog
(boven 23), waarbij het
laag is, als dit onder de
20 is.

Ook op het verschil in BMI scoort Verrijking het hoogste met een gemiddelde
toename van 0.44 punten, gevolgd door Geur met een gemiddelde toename
van 0.09 en Controle met een toename van 0.05. Ook hier is er geen
significant verschil gevonden tussen de condities (Fig. 2).
Deze resultaten laten wel een positieve trend zien voor de Verrijking-groep
als het gaat om het terugdringen van ondervoeding.
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kg

∆ Gewicht

1,2
1
0,8
0,6
0,4

N=126
Niet significant

0,2
0

Controle

Verrijking

Geur

Figuur 1 Verschil in gewicht bij vijf locaties

BMI

∆ BMI

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Controle

Verrijking

Geur

N=126
Niet significant

Figuur 2 Verschil in BMI bij vijf locaties
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Op locatieniveau laat één van de vijf locaties een extreem vlakke uitkomst
zien, terwijl de gewichten en het BMI in de Verrijking-groep bij de andere vier
locaties sterk lijken te stijgen. Om dit laatste te bevestigen is er gekeken naar
de verschillen in BMI binnen de condities van deze vier locaties, waarna
eenzelfde analyse als hierboven is herhaald.
Afgebeeld in figuur 3 is te zien dat het
BMI in de Verrijking-conditie met
2,4% stijgt en in de Geur-conditie met
1,0%. Samengenomen is deze stijging
in BMI significant.

Verrijking met extra eiwit
zorgt voor een sterke
stijging van het BMI

Verdere analyse van het gemiddelde verschil in BMI van de vier locaties laat
een marginaal significant verschil in stijging zien tussen de Verrijking- en de
Controlegroep. De Verrijking-groep stijgt gemiddeld met 0,60 BMI punten
terwijl de Controlegroep 0,01 daalt. Er mag met 90% zekerheid aangenomen
worden dat het verschil in BMI voortkomt uit de extra inname van Protino
(Fig. 4).
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Figuur 3 Groei in BMI in zes weken bij vier locaties
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Figuur 4 Verschil in BMI bij vier locaties
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Een opvallende locatie betreft BMI was Bloemkamp in Bolsward. De
Verrijking-groep scoort het hoogst met een significante stijging van 2,43 van
het BMI, Geur neemt toe met 0,27 en het BMI in de Controle groep is
gedaald met 0,19. Een opvallend verschil tussen deze locatie en de andere
deelnemende locaties is dat er bij de Bloemkamp veel bewoners werken aan
revalidatie, waardoor er veel bewogen wordt.

BMI
3

De Bloemkamp: ∆ BMI

2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
Controle

Verrijking

Geur

N=21
Significant

Figuur 4 Verschil in BMI bij Bloemkamp

Van 101 bewoners is ook de handknijpkracht gemeten. De resultaten van
deze metingen waren niet significant; dat wil zeggen dat op basis van deze
methode er niet gezegd kan worden dat de spierkracht toeneemt in een van
de condities.
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2. Enquête
Analyse van de gehele vragenlijst over beleving laat zien dat de Geur-conditie
significant hoger scoort op beleving. Deze groep heeft een gemiddelde score
van 3,99, bij een schaal van 1 tot 5 en verschilt daarmee van de Controle(3,67) en Verrijking-groep (3,59). De beleving is 9% gestegen voor Geur
vergeleken met de Controlesituatie (Fig. 5).
Een vergelijkbaar resultaat is gevonden voor het vragencluster rondom
gevoel. Hieruit komt dat bewoners in de Geur-conditie 12% meer plezier
ervaren vergeleken met de Controle. Dit
Tijdens de geurconditie
verschil was ook significant, de Geur groep
scoorden de vragen over
scoorde gemiddeld 4,11 waar Controle een
plezier 12% hoger.
score had van 3,68 en Verrijking 3,64 (Fig. 6).

Waardering
4,2

Beleving Totaal

4
3,8
3,6
3,4
3,2
Controle

Verrijking

Geur

N=126
Significant geur

Figuur 5 Beleving op vijf locaties, ingevuld met enquête
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Waardering

4,2

Beleving Plezier

4
3,8
3,6
3,4
3,2

Controle

Verrijking

Geur

N=126
Significant geur

Figuur 6 Beleving, specifieke vragen over geluk op vijf locaties, ingevuld met enquête

De vragen over koken zijn los geanalyseerd, aangezien hier (gedeeltelijk) een
andere groep bij is betrokken. Centraal koken is op twee locaties gemeten
(Forel en Stelle) en vergeleken met de Samen Koken-locatie Mariëndal
(N=16). Deze personen hebben de vragenlijst meerdere keren ingevuld en
deze getallen zijn samen genomen. Ondanks dat de aantallen niet heel hoog
waren, omdat er moeite was met het invullen van de vragenlijst, zijn er
betrouwbare resultaten te vinden op vier vlakken:
Allereerst wordt de gehele vragenlijst over beleving 27% positiever
beantwoord (4,05) dan in de situatie waarbij Centraal wordt gekookt (3,51).
Dit is ook te zien in figuur 7.
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Waardering
4,2

Beleving Totaal

4
3,8
3,6
3,4
3,2
Samen Koken

Centraal koken

N=16
Significant koken

Figuur 7 Beleving, op basis van drie subgroepen en locaties, ingevuld met enquête

Op vraagniveau zijn ook enkele interessante resultaten te zien, wat te zien is
in onderstaande tabel.

Resultaten Samen Koken:
* Bewoners zijn 22% gelukkiger
* Bewoners zijn 39% energieker
* Er wordt 27% meer uitgekeken naar het eetmoment!
Samen laten deze resultaten zien dat bewoners van een zorginstelling
gelukkiger zijn rondom het eetmoment bij Samen koken. Ook voelen ze zich
energieker en kijken ze meer uit naar het eetmoment.
3. Observatie
Om het effect van de interventie Verrijking en Geur te bepalen, is er ook nog
gekeken naar de kwaliteit van leven van de bewoners. Dit is gedaan aan de
hand van gemiddelde scores van de afgenomen observatievragenlijst. De
Geur-conditie scoort het hoogste voor de kwaliteit van leven met een
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gemiddelde van 3,57. De scores voor Verrijking en Controle zitten dicht bij
elkaar met 3,20 en 3,26 (Fig. 8).
Het verschil tussen de Geur groep en de Controle groep is significant, Geur
groep scoort zelfs 10% hoger. Dit wil zeggen dat stimulatie met geur voor en
tijdens het eten bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven.

ObservaFes

Waardering
4

3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8

Controle

Verrijking

Geur

N=126
Significant geur

Figuur 8 Resultaat observatie bij vijf locaties

4. SNAQ
Om meer inzicht te krijgen in het risico op ondervoeding, werden SNAQ
scores berekend voor de deelnemers. Hoewel de SNAQ een lastige maat is
om statistische analyse op toe te passen, weten we wel dat minimaal 37%
van alle deelnemende bewoners risico liep op ondervoeding bij de start van
het onderzoek. Na de interventieperiode is dit percentage gedaald naar 32%
van de bewoners dat nog een risico loopt.
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5. Conclusie
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. Er is getest met geur, verrijkte voeding
en Samen koken. In het kort zorgt de verspreiding van geur er voor 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. En verrijking met eiwit zorgt voor een stijging
van het BMI.
De geur van brood heeft het effect dat bewoners zich gelukkiger voelen
tijdens de broodmaaltijden, zoals het ontbijt. Stimulatie met deze geur
verhoogt daarmee de kwaliteit van leven in een zorginstelling. Ook lijkt de
verspreiding van broodgeur er voor te zorgen dat het eten lekkerder wordt
gevonden waardoor er beter wordt gegeten en de bewoners op gezond
gewicht blijven.
Op de locaties waar elke dag een Kookdame of -heer langskomt om samen
met de bewoners een maaltijd te bereiden voelt de groep zich gelukkiger.
Daarbij wordt er door het gezamenlijk koken sterker uitgekeken naar het
moment dat iedereen samen aan tafel gaat voor de maaltijd. Überhaupt
wordt de beleving 22% hoger gewaardeerd.
Eiwitrijke verstrekkingen in de vorm van Protino-drankjes heeft in de
meerderheid van de deelnemende locaties gezorgd voor een stijging van het
BMI. Interessant is ook dat de ouderen in een zorginstelling de Protinodrankjes niet minder lekker vinden dan de normale dagelijkse voeding.
Kwalitatieve data laat zien dat de tussendoortjes met smaak worden
gedronken. Dit is een belangrijke bevinding, omdat het succes van eiwitrijke
voeding valt of staat bij een consequente en volledige inname.
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