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Martha (78jaar) heeft sinds een aantal maanden klachten van 
overvloedige gasvorming, met hevige buikkrampen tot gevolg. Ze heeft 
weinig eetlust en heeft het gevoel dat de vertering alsmaar slechter 
gaat. Al snel gaat ze minder eten en mijdt alles wat moeilijk verteert. 
uiteindelijk blijft er enkel soep en lindenthee over. Negen maanden na 
de eerste klachten is ze 10 kg afgevallen en weegt ze nog maar 43 kg. 
De thuisverpleegkundige merkt dat Martha duidelijk minder mobiel 
wordt en dat ze een verzwakte indruk geeft. uiteindelijk beseft Martha 
dat professionele hulp nodig is en kan ze overtuigd worden om de stap 
te zetten naar een diëtiste. 

Wat als je te mager wordt? 

ondervoeding: de balans 
is uit evenwicht 

Martha is geen alleenstaand geval. 
Een onderzoek in 2008 (NutriAction) 
wees uit dat binnen de thuiszorg 
49 % van de 70-plussers een risico 
heeft op ondervoeding en dat 12,8 % 
ondervoed is.*
Ondervoeding wordt omschreven 
als klinische tekorten, ondergewicht 
of ongewild gewichtsverlies. Welke 
benaming er ook gebruikt wordt, er 
is altijd sprake van een negatieve ba-
lans tussen wat er ingenomen wordt, 
en wat het lichaam nodig heeft aan 
voedingstoffen om goed te kunnen 
functioneren.

Kwaliteit primeert

Bij het ouder worden vermindert de 
vetvrije massa of spiermassa. Dit 
spierverlies veroorzaakt een daling 
van het rustmetabolisme. Samen met 
een verminderde fysieke activiteit 
zorgt dit voor een daling van de totale 
energiebehoefte. 
De energiebehoefte daalt wel, maar de 
behoefte aan essentiële voedingstof-
fen, zoals vitaminen, mineralen, eiwit-
ten en vezels blijft even hoog. 

W Blad Voor de mond

De vertering en de opname van voe-
dingsmiddelen gebeurt niet meer 
zo efficiënt, waardoor de nood aan 
essentiële voedingstoffen zelfs groter 
is dan bij jonge mensen. De kwaliteit 
van de voeding moet dus veel meer 
aandacht krijgen om voedingstofte-
korten te voorkomen. 

ouder worden:  
er verandert veel 

Voedsel prikkelt onze zintuigen (zicht, 
smaak en reuk) waardoor we gaan 
eten. Als je ouder wordt, vermindert 
die gevoeligheid, waardoor ook je eet-
lust vermindert. Je gaat spontaan min-
der eten. De grootte van de maaltijden 
neemt sterk af en je eet minder tus-
sendoor. Ook de maag-darmactiviteit 
verandert. De maaglediging verloopt 
trager zodat je vlugger een verzadigd 
gevoel hebt en stopt met eten. 
Dit hoort bij een normaal veroude-
ringsproces en leidt niet altijd tot 
ondervoeding. Een slechte voedings-
toestand is meestal het gevolg van 
verschillende factoren. Vaak zijn het 
sociale redenen zoals partnerverlies of 
eenzaamheid. Ouderen die alleen wo-
nen, hebben ook minder zin om te ko-
ken. Ze gaan minder grote maaltijden 

eten of slaan maaltijden over. De zin 
en de kracht om te gaan winkelen ont-
breekt en ze gaan zich meer en meer 
isoleren. 
Een oudere die zijn zelfstandigheid 
verliest omdat hij minder mobiel 
wordt, of omdat zijn zicht vermindert 
of zijn coördinatie verslechtert (bv. 
door ziekte van Parkinson), wordt 
afhankelijk van familie of mantelzor-
gers voor de aankopen en bereiding 
van de maaltijden.  Een goede sociale 
omkadering is dan ook belangrijk en 
niet altijd gemakkelijk te organiseren. 
Vandaar dat een grote alertheid van 
mantelzorgers, verpleging en thuis-
hulp belangrijk is, zodat er op tijd aan 
de alarmbel getrokken kan worden. 
Maar ook slikproblemen, het verlies 
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van tanden of het dragen van een 
slecht passend kunstgebit, kunnen er 
toe leiden dat eten moeilijker wordt 
en de voedselinname daalt.
Mensen met een chronische ziekte 
zoals diabetes, tumoren, nierproble-
men of longproblemen, hebben vaak 
een verhoogde energiebehoefte of 
volgen een (te streng) dieet waardoor 
het moeilijk wordt de nodige energie 
op te nemen. 
De laatste jaren wordt er ook meer 
aandacht besteed aan de voedings-
toestand van dementerende ouderen. 
Door zwerfgedrag verhoogt de ener-
giebehoefte. Door verlies van tijdsbe-
sef, verslechterde coördinatie, verge-
ten te eten en/of niet meer weten hoe 
te eten, zijn dementerenden vaak niet 
in staat om te voldoen aan de energie-
behoefte, wat leidt tot ondervoeding.

Gevolgen ondervoeding

Ondervoeding heeft een weerslag op 

de gezondheid en kan zich op allerlei 
manieren uiten:
• vermoeidheid en depressie
• verhoogd risico op infecties
• meer ziektes
• spierafbraak waardoor de mobiliteit 

ook vermindert 
• een verhoogd risico op valpartijen en 

breuken
• een langzamer herstel na ziekte 
• slechtere wondheling en meer risico 

op wonden
• een langer ziekenhuisverblijf
• een verhoogde mortaliteit

er snel bij zijn

Om de levenskwaliteit op oudere 
leeftijd te behouden is het dan ook 
belangrijk om ondervoeding snel 
op te sporen. Thuiszorgorganisaties 
besteden meer en meer aandacht 
aan deze problematiek. Het topic 
ondervoeding heeft vaak een vaste 
plaats gekregen op het multidiscipli-
naire overleg bv. in het kader van een 
ziekenhuisontslag. Bij problemen of 
vragen kan de diëtiste om raad ge-
vraagd worden en wordt er eventueel 
een consultatie bij de patiënt voor-
gesteld. Diëtiste en verpleegkundige 
werken nauw samen, zodat de voe-
ding snel bijgestuurd kan worden en 
nieuwe problemen snel gesignaleerd 
kunnen worden.

een oplossing 

Terug naar Martha. Er zijn geen spe-
cifieke medische oorzaken voor de 
spijsverteringsklachten van Martha. in 
de eerste plaats was geruststelling no-
dig. Er werd uitgelegd wat er invloed 
kan hebben op gasvorming en hoe ze 
dit kan verminderen. Week na week 
werd haar voeding terug opgebouwd. 
Omdat ze geen grote hoeveelheden 
kan eten, worden er 6 eetmomenten 
vastgelegd. Omdat ze een afkeer heeft 
voor melkproducten wordt er gekozen 
voor verrijkte sojadrinks. De thuishulp 
wordt ingeschakeld om te koken en de 
boodschappen te doen, zodat Martha 

rustig de tijd kan nemen om te eten. 
Na een maand verdraagt ze al terug 
volwaardige licht verteerbare maaltij-
den. in het begin werden de maaltijden 
nog verrijkt met voedingssuiker. Dit 
preparaat is licht verteerbaar, smaakt 
nauwelijks zoet maar verhoogt wel de 
calorieën van de maaltijd zonder dat 
je meer moet eten. 

Wacht niet te lang

Herken je jezelf in het bovenstaande, 
heb je voedingsproblemen of ben je 
ongewenst vermagerd? Wacht niet te 
lang en spreek erover met je thuisver-
pleegkundige of huisarts. Zij kunnen 
je doorverwijzen naar een diëtiste. 
Ook binnen het Wit-Gele Kruis zijn er 
heel wat diëtisten werkzaam die je 
graag bijstaan met raad en tips. 

* nutriAction(2008) onderzoek naar de 
voedingssituatie van bijna 5000 belgische 
70-plussers, zowel ouderen die nog thuis 
wonen (1000) als ouderen die in een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven (4000).

� W
nooRtje seGeRs

Diëtiste Wit-Gele kRuis vAn AntWeRpen

Ook de omgeving draagt 
bij tot een betere voedings-
inname. enkele tips: 

✗ eet wat je graag eet
✗ zorg voor een gezellige 

gedekte tafel en een comfor-
tabele stoel

✗ neem een goede zithouding 
aan 

✗ voorzie aangepast eetgerei: 
een mes dat goed snijdt, een 
aangepaste drinkbeker

✗ plaats voeding in het 
gezichtsveld: voeding zien en 
ruiken doet eten

✗ eet in gezelschap

De voeding zelf is natuur-
lijk belangrijk, maar ook de 
voedsel beleving en de omge-
ving kunnen bijdragen tot een 
betere voedingsinname.

tips om je voedselinname  
te verbeteren

✗ kleinere maar frequente maaltijden 
(tot 6 keer per dag) en op regelmatige 
tijdstippen

✗ varieer de maaltijden en voorzie zeker 
1 warme maaltijd

✗ laat eventueel maaltijden aan huis 
brengen of schakel thuishulp in

✗ gebruik voldoende kruiden en spece-
rijen 

✗ voorzie bij kauwproblemen gepu-
reerde gerechten die gescheiden op 
het bord worden geserveerd

✗ kies voor volle melkproducten
✗ Maak ruim gebruik van vetstoffen en 

vervang minarine door margarine
✗ verrijk je warme maaltijden met 

room, sauzen en een extra klontje 
boter

✗ soep geeft niet veel energie, als je 
een kleine eter bent, kan je dit beter 
overslaan

✗ fruitsappen en frisdranken (geen 
light) geven meer energie dan water

✗ bekijk met de dokter of het dieet dat 
hij je voorschreef nog wel nodig is of 
misschien versoepeld kan worden


