
 
 

 

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel  
Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen 
 

De samenvatting van de interventie Genieten aan tafel die in zorginstellingen is uitgevoerd, vindt u 

hieronder. Het volledige onderzoeksrapport kan opgevraagd worden bij: gertrude.zeinstra@wur.nl 
 
Achtergrond 
Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Zij doen over het algemeen een groter beroep op de 
gezondheidszorg, wat tot stijgende zorgkosten leidt en een lagere kwaliteit van leven. Eten en drinken 
speelt een belangrijke rol bij de preventie van ziekte. Hoewel er steeds meer aandacht is voor de 
voedingsstatus van ouderen en screeningsprocedures steeds meer toegepast worden, laten de laatste 
metingen in Nederland zien dat 17% van de cliënten in instellingen ondervoed is en dat 28% risico loopt 
op ondervoeding. Om ziekte en daarmee verhoogde zorgkosten te voorkomen, en om de kwaliteit van 
leven te optimaliseren, is preventie van ondervoeding bij ouderen noodzakelijk. Het onderzoek ‘Genieten 
aan tafel’ beoogde de maaltijdbeleving van verpleeghuiscliënten te optimaliseren, met als doel om eetlust, 
voedingsstatus, functionele status en kwaliteit van leven te verbeteren en zo zorgkosten te verminderen.  
 
Methoden  
De onderzoekspopulatie bestond uit 161 cliënten afkomstig van acht zorglocaties. Vier van deze 
zorglocaties (85 cliënten) ontvingen gedurende 6 maanden een op maat gemaakte interventie. De vier 
overige zorglocaties (76 cliënten) fungeerden als controlegroep en ontvingen gedurende 6 maanden de 
gebruikelijke zorg. Een praktijkexpert begeleidde de ontwikkeling van de interventieplannen en de 
implementatie ervan en was gemiddeld één dag per week aanwezig op locatie. De interventie was steeds 
ontwikkeld in samenwerking met de desbetreffende zorglocatie. Deze flexibiliteit was een belangrijk en 
onderscheidend kenmerk van het onderzoek met als doel: 

• de implementatie van de interventie te bevorderen; 
• de acceptatie ervan door het personeel te vergroten; 
• te bewerkstelligen dat de interventie aan zou sluiten bij de zorglocatie wat betreft kernwaarden, 

wijze van werken, de logistiek, de cliëntgroep, het gebouw en de omgeving.  
De uitgangsstructuur van de interventie was ontwikkeld op basis van zowel de wetenschappelijke literatuur 
als kennis vanuit de praktijk en bestond uit vier domeinen: het product, de eetomgeving, de cliënt en het 
personeel. Voor ieder domein werden er aan de hand van de wetenschappelijke literatuur strategieën 
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ontwikkeld met als doel het bevorderen van de maaltijdbeleving en voedselinname. Een minimale vereiste 
van het interventieplan was om tenminste één activiteit per strategie te implementeren. Een scholing van 
drie dagdelen voor het personeel was een interventieactiviteit die voor alle interventielocaties gold.  
 
Het onderzoek werd gemarkeerd door vier belangrijke tijdstippen: nulmeting T0 (meten van huidige 
situatie voor aanvang van de interventie), T1 (start van de interventie), eerste effectmeting T2 (3 maanden 
na de start van de interventie) en laatste effectmeting T3 (6 maanden na de start van de interventie). 
Gedurende het onderzoek werden drie keer (op T0, T2 en T3) interviews afgenomen bij de cliënt en de 
eerstverantwoordelijke contactpersonen om informatie te verzamelen met betrekking tot maaltijdbeleving, 
eetlust, voedingsstatus, functionele status en kwaliteit van leven van de cliënt. Op deze momenten werd er 
tevens een fysieke test afgenomen bij de cliënt. Daarnaast werd het lichaamsgewicht van elke cliënt 
maandelijks gemeten door het personeel. Tenslotte werden medicijngebruik, dieetproductengebruik en 
zorgalarmeringen geregistreerd en -indien mogelijk- voedselverspilling gemeten om inzicht te krijgen in de 
financiële kant van het onderzoek. 
 
Resultaten  
Er werden verbeteringen gemeten op twee onderdelen van de maaltijdbeleving van de cliënten. De smaak 
van de warme maaltijd en de beleving van het aantal keuzemogelijkheden voor eten en drinken verbeterde 
in de interventielocaties. De interventie had geen effect op andere maaltijdbelevingsaspecten (zoals 
gezelligheid aan tafel, aantrekkelijkheid op het bord, ervaren portiegrootte, tevredenheid tafelaankleding), 
eetlust, voedingsstatus, functionele status, kwaliteit van leven, en het gebruik van dieetproducten. Op één 
locatie waar de medicijnverstrekking kritisch geëvalueerd werd, wat een interventie op zichzelf is, vond 
een significante daling plaats in het aantal soorten medicijnen. Op de zorglocatie waarbij specifieke acties 
ingezet zijn om voedselverspilling te verminderen, vond een significante daling plaats in de hoeveelheid 
keukenafval.  
 
Scholing was een interventieactiviteit die op alle interventielocaties is gedaan en dit is door 70 
personeelsleden gevolgd en positief ontvangen. Verder varieerde het aantal en type veranderingen die per 
locatie werd doorgevoerd. Helaas is het niet gelukt om op alle locaties op T2 binnen elke strategie één of 
meerdere veranderingen te implementeren, zoals vanuit het interventieplan ingestoken was. Deze tragere 
implementatie zou kunnen verklaren waarom er op T3 geen meetbare effecten gevonden zijn op eetlust, 
voedingsstatus, functionele status, en kwaliteit van leven, terwijl andere voedingsonderzoeken in 
verpleeghuizen wel effecten vonden op deze uitkomstmaten. Er zijn nog een aantal factoren die het 
verschil in gevonden effecten mogelijk kunnen verklaren. Een verschil met eerder onderzoek was dat het 
interventieplan vanaf T0 op maat ontwikkeld werd in samenwerking met de zorginstellingen zodat het 
passend was bij de betreffende zorglocatie. Vooraf waren er dus geen vast omlijnde interventieprotocollen 
en deze zijn helaas ook niet tot stand gekomen voor aanvang van de daadwerkelijke start van de 
interventie (T1). Daarnaast waren andere onderzoeken vaak meer gecontroleerd wat betreft de 
controlelocatie, wat in dit real-life onderzoek niet haalbaar was. Tenslotte was er bij ‘Genieten aan tafel’ 
een erg lage responsegraad wat geleid kan hebben tot selectieve deelname van zorgorganisaties.  
 
Belemmerende factoren die op alle locaties een rol speelden bij het doorvoeren van veranderingen, waren 
de afwezigheid van een concrete visie betreffende eten en drinken, onvoldoende verbindingen en 



communicatie tussen verschillende diensten, en het nog onvoldoende op waarde schatten van, en kunnen 
omgaan met, de inbreng van cliënten, naast praktische zaken zoals personeelswisselingen. Positieve 
factoren waren een grote bereidheid van het personeel om de cliënt centraal te stellen, de toename in 
bewustwording van het personeel rondom het belang van eten en drinken gedurende het onderzoek, en 
een toename in communicatie binnen en tussen de verschillende diensten op locatie.  
 
Vanuit wetenschappelijk perspectief doen we de aanbeveling om flexibiliteit in te bouwen voorafgaand aan 
de interventie en gedurende de ontwikkeling van het interventieplan, en om vóór de daadwerkelijke start 
van de interventie voldoende richting (duidelijkheid) te creëren voor het interventieplan en de 
interventieprotocollen. Ook lijkt het zinvol om een intern projectteam aan te stellen met afgevaardigden 
uit alle betrokken afdelingen van het verpleeghuis, om zo meer draagvlak en eigenaarschap te creëren bij 
de medewerkers van de zorginstelling, waardoor de implementatie van veranderingen mogelijk sneller gaat 
en de kans groter is dat de veranderingen gehandhaafd blijven na afloop van het onderzoek.  
Toekomstig onderzoek zal ook (nieuwe) meetmethoden moeten optimaliseren en ontwikkelen voor een 
complexe en variabele omgeving zoals die van een verpleeghuis, om wetenschappelijk onderzoek zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij een veranderlijke praktijksituatie.  
 
Ook vanuit de praktijk worden een aantal aanbevelingen gedaan. Een voldoende uitgewerkte visie, zowel 
op het gebied van eten en drinken als op het gebied van wonen en zorg is aan te bevelen, want deze kan 
medewerkers ondersteunen in hun wijze van werken en het kan een leidraad vormen om verbeteringen in 
te kunnen zetten. Het is belangrijk dat deze visie vertaald wordt naar concrete werkwijzen voor op de 
vloer. De cliënt kan meer betrokken worden in de uitvoering van de dagelijkse activiteiten, om daarmee de 
kwaliteit van leven te optimaliseren en de dienstverlening te verbeteren. Ook het bevorderen van de 
communicatie tussen personeel onderling en tussen verschillende diensten, wat tijdens het onderzoek als 
positief ervaren werd, kan bijdragen om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
 
Tenslotte wordt op basis van de ervaringen en uitkomsten van dit onderzoek aanbevolen om medicijn- en 
dieetproductengebruik van cliënten regelmatig te blijven evalueren zodat onnodig gebruik tijdig kan 
worden gestopt en zorgkosten kunnen worden bespaard. Ook zou er onderzocht moeten worden in 
hoeverre zorgalarmeringssystemen meer gebruikt kunnen worden om meer inzicht te krijgen in 
piekmomenten van zorg, waardoor de personeelsbezetting hier mede op gebaseerd kan worden.  
 
Conclusie 
Het unieke van ‘Genieten aan tafel’ was de brede aanpak en dat de interventie op maat gemaakt werd in 
samenspraak met de zorginstellingen. De interventie heeft geleid tot een significante verbetering van de 
maaltijdbeleving op de aspecten ‘smaak van de warme maaltijd’ en ‘perceptie van keuzemogelijkheden 
rondom eten en drinken’. Dit geeft aan dat de interventie potentie heeft om de maaltijdbeleving van 
cliënten in verpleeghuizen te verbeteren, maar dat de andere, verder in de tijd liggende uitkomstmaten pas 
meetbaar veranderen in een sterker gecontroleerde omgeving, bij een volledige implementatie vanaf de 
start, bij een nog krachtigere interventie of pas op langere termijn. Door specifieke en kritische evaluatie 
van medicijnverstrekking, vond op één locatie een significante daling plaats in het gebruik van het aantal 
soorten medicijnen. Op de locatie waarbij specifieke acties ingezet zijn om voedselverspilling te 
verminderen, vond een significante daling plaats in de hoeveelheid keukenafval. Dit geeft aan dat er 



kostenbesparingen mogelijk zijn zonder dat de cliënt hier nadeel van ondervindt. In de praktijk zijn er 
positieve ontwikkelingen waargenomen wat betreft bewustwording, houding en handelen vanuit de 
medewerkers van de zorginstelling. ‘Genieten aan tafel’ heeft waardevolle gegevens en aanbevelingen 
opgeleverd voor toekomstig toegepast onderzoek in complexe praktijksituaties.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research en Phliss. 
 
 

 
 
 

 


