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Geef een cijfer van 1 tot 10 en vul de kolom N (Nulmeting) en Z (Zwaarte) in. Hierbij is 1 het laagste (meest negatief) en 10 het hoogste cijfer (meest positief). 
N = Nulmeting: Hoe vind je dat jullie hierop presteren? Hoe goed beheersen jullie dit onderdeel al? 
Z = Zwaarte:   Hoe belangrijk vind jij dit onderdeel? Hoe graag wil jij hier meer over weten? 
 
Reken vervolgens kolom (10-N) x Z uit. Deze kolom geeft de prioriteitsvolgorde aan.  

LOCATIE/TEAM:   

  
N Z 

 
(10-N) x Z 

 
Omschrijf in de kolom hieronder wat er concreet nodig is om verbeteringen door te voeren. 

Gezonde voeding     

 

Duurzame voeding     
 
 

Welzijn      
 
 

Empowerment     
 
 

Cliënttevredenheid      
 
 

Gezondmakende omgeving     
 
 

Samenwerking – team     
 
 

Veilige voeding     
 
 

Betaalbare voeding  
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Gezonde Voeding Samenwerking – Team Empowerment 
 Eet dagelijks groente en dagelijks fruit (norm) 
 Kies voor de gezondere smeer- en bereidingsvetten. 
 Neem dagelijks zuivel waaronder melk of yoghurt en kaas 
 Kies vaker voor plantaardige eiwitbronnen 
 Eet dagelijks ongezouten noten 
 Eet wekelijks vis, bij voorkeur vette vissoorten 
 Eet wekelijks peulvruchten 
 Beperk het eten van vlees tot niet meer dan 500 gram per week 
 Eet dagelijks voldoende volkoren of bruin brood, en kies volkoren 

graanproducten 
 Drink gehele dag kraanwater en groene en zwarte thee, en kies 

voor gefilterde koffie 
 Voeg aan je eten en drinken zo min mogelijk suiker en/of zout toe 
 Aanbod eten bestaat vooral uit de Schijf van Vijf: 

o Elke dag uit elk vak de juiste hoeveelheden eten 
o Variëren binnen de verschillende groepen 

voedingsmiddelen 
 Eten van producten buiten de Schijf:  

o Per dag 3-5 klein en per week 3 groot 
 Specifiek aanbod voor doelgroep, belemmering of 

medicijngebruik 
 Specifiek aanbod m.b.t. diëten (incl. ondervoeding) 

 Is er een goede samenwerking met medewerkers, artsen, behandelteam en 
cliënten? 

 Staat voeding en de gastvrijheid op de bestuurlijke agenda? 
 Is er een integraal ‘voedingsteam’ in de organisatie? 
 Is overleg met voedingsdeskundigen geborgd? 
 Wordt de (huis)arts ingezet als promotor van groente en fruit? 
 Kennen de professionals in de zorg de waarde van groente en fruit, zodat ze 

ambassadeur zijn als ze met cliënten aan de slag gaan? 
 Praktijkdiner - eet de arts, specialist wel eens mee? 
 Medewerkers en management zijn aanspreekbaar voor cliënten (komt langs bij 

cliënten) 
 Verstrekken medewerkers ook emotieve support aan cliënt en zijn naaste? 
 Houden de medewerkers rekening met wat cliënten zelf wel en niet kunnen? 
 Hebben de medewerkers voldoende aandacht voor hoe het met de cliënt gaat? 

Is er voldoende tijd beschikbaar? 
 Luisteren de medewerkers aandachtig naar de cliënt? Geven de medewerkers 

goede en betrouwbare antwoorden op vragen? 
 Voelen patiënten zich veilig en vertrouwd in huis? 
 Wordt ernaar gestreefd om eetlust en indrukken positief te beïnvloeden? 
 Is er periodiek overleg tussen zorg en facilitair? 
 Wordt er gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van de 

maaltijdmomenten en het versterken van het 'lerend vermogen'?  

Beschikken cliënten, die voeding willen inzetten bij hun herstel, over:  
 Informatie: Toegang tot de juiste informatie, op het juiste 

moment en via de juiste kanalen 
 Gezondheidsvaardigheden: vaardigheden om basis 

zorginformatie en processen te begrijpen en uit te voeren  
 Digitale vaardigheden: vaardigheden om te vinden, evalueren, 

gebruiken, delen en content aan te maken met gebruik van 
informatietechnologie en internet 

 Zelfvertrouwen: het geloof dat je zelf impact kunt creëren en 
eigen doelstellingen kunt bereiken 

 Een faciliterende omgeving: Omgevingen waar 
geëxperimenteerd en ervaren kan worden wat het effect is van 
voeding 

 Gezamenlijke besluitvorming: patiënt/cliënt/oudere en 
zorgspecialist. Worden cliënten betrokken bij opstellen 
behandelplan / zorgleefplan / zorgpaden 

 Wederzijds respect voor elkaars expertise (zorgprofessional is 
expert door kennis over de  belemmering, patiënt door de eigen 
ervaring.)  

 

Duurzaamheid Cliënttevredenheid  Welzijn 
 Verspil zo min mogelijk voedsel, koop en kook op maat 
 Eet minder rood en bewerkt vlees; neem in plaats daarvan 

peulvruchten, ongezouten noten en een keer duurzame vis 
 Neem niet meer zuivel dan je nodig hebt (afstemmen op 

doelgroep via diëtetiek) 
 Eet niet meer dan je nodig hebt. Laat vooral producten van 

buiten de Schijf van Vijf staan, zoals snacks (per dag 3-5 klein en 
per week 3 groot). 

 Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken en alcohol en kies 
voor kraanwater, thee en/of koffie 

 Eet voldoende volkoren graanproducten, groente en fruit 
 Kies milieuvriendelijke groente- en fruitsoorten door te letten op 

de herkomst en het seizoen 
 Beperk verpakking tot wat noodzakelijk is of gebruik 

biodegradable of recyclebaar materiaal 
 Koop in met sociale impact 

 Kennen we en spelen we in op: 
o de voorkeuren voor bepaald eten en drinken 
o de voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en drinken 

(hoeveelheid, frequentie, vorm) 
o de gewenste  hulp gewenst bij eten en drinken 
o de voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken 

 Ervaren de cliënten de maaltijdmomenten als:  
o Gemakkelijk en Betaalbaar 
o Smaakvol (Geur, Prikkeling, Smaak) 
o Mooi gepresenteerd 
o Vers en duurzaam 
o Correct bereid (incl. gaarheid, temperatuur) 
o Voldoende keuze  
o Bijdragend aan gezondheid (energie, kracht, goed verteerbaar, rust) 

of welzijn 
o Voldoende gevarieerd 

Dragen de maaltijdmomenten bij aan de kwaliteit van leven: 
 Eten en drinken draagt bij aan een gezond lichaam 
 De maaltijdmomenten zorgen voor een goed gevoel en positieve  

gedachten 
 De maaltijden dragen bij aan een zinvol leven 
 Eten en drinken verrijkt de kwaliteit van leven 
 Tijdens de maaltijden mag ik volop meedoen 
 De maaltijden passen goed in mijn dagelijks leven 
 Eten en drinken vraagt van mij complexe handelingen en 

hierdoor behoud ik motoriek en spierkracht 
 Eten en drinken houdt mij actief en in beweging 
 Eten en drinken geeft mij het gevoel dat ik voldoende 

zelfredzaam ben 

 


