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SAMENVATTING RESULTATEN EN CONCLUSIES 
 

Dit beschrijvend onderzoek werd uitgevoerd in twee woonzorgcentra in Brugge. In totaal namen 
112 residenten en 58 personeelsleden (verpleegkundigen: 22%, verzorgenden: 51.7%) deel aan 
het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de residenten was 83.9 jaar. Ongeveer 4 op 10  
residenten bevond zich aan de start in de zone van medium tot hoog risico voor ondervoeding 
(BMI < 20kg/m2 en/of recente gewichtsdaling van > 5% tijdens de laatste 3-6 maanden).  
 
 
Het optimaliseren van het maaltijdgebeuren, systematische risico screening en het opzetten van 
goede communicatie tussen betrokken actoren waren de kerninterventies in dit 6 maanden 
durend onderzoek. 
De implementatie van de kerninterventies werd gecoördineerd door een dynamische groep van 
zorgverleners, leden van het keukenteam, het management van de instelling en onderzoekers 
van de Universiteit Gent en het Center for Gastrology. Deze groep werd maandelijks 
samengebracht in een multidisciplinair gastroteam.    
 
De primaire uitkomstmaat was de reductie van de proportie patiënten in de risico zone 
(medium/hoog) voor ondervoeding. Deze pilootstudie gaf een positieve trend aan wat deze 
outcome betreft. Van de 37 residenten (41%) die een medium/hoog risico hadden op 
ondervoeding bij de aanvang van het onderzoek konden we vaststellen dat 11 residenten 
(29.7%) een lager risico en 3 residenten (8.1%) een hoger risico hadden bij de laatste screening. 
Deze resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden omwille van het niet 
kunnen concluderen van een oorzakelijk verband tussen de interventie en de gevonden 
resultaten (het studiedesign liet niet toe te controleren voor verstorende factoren). Een 
gerandomiseerde gecontroleerde studie dient de resultaten voor deze complexe uitkomstmaat 
dan ook te bevestigen.  
 
De secundaire uitkomstmaat situeerde zich op het niveau van de residenten, zorgverleners  en 
keukenteam. Bij de residenten die lagere scores rapporteerden tijdens de voormeting konden 
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we een statistisch significante stijging (gemiddeld 10%) van de tevredenheid noteren. Bij deze 
groep kunnen we stellen dat de interventies om de maaltijdkeuze te vergroten, de kwaliteit van  
 
 
 
 
 
 
de maaltijden te optimaliseren en de distributie te stroomlijnen, duidelijk een positief effect 
gehad heeft. Verwacht wordt dat de continuïteit en de verdere verfijning van de methodiek deze 
resultaten in de toekomst verder zullen verbeteren. 
 
Bij de zorgverleners noteren we een positieve omgang met de voorgestelde interventies in de 
dagelijkse zorg. De voorgestelde methode werd gezien als een uitdaging bij de start van het pro 
ject (perceptie m.b.t. uitdaging: 93%, perceptie m.b.t. bedreiging: 57.5%). Naar het einde van het 
project konden we vaststellen dat de nieuwe methode goed geïntegreerd was in de zorg en 
gezien werd als een routine (perceptie m.b.t. uitdaging: 75%, perceptie m.b.t. bedreiging: 
57.5%). Dit wijst op de algemene acceptatie van de methode door de zorgverleners. Verder 
onderzoek is nodig om specifieke aandachtspunten te inventariseren. 
 
Bij het keukenteam werd de interne communicatie en de communicatie met de zorgverleners 
geoptimaliseerd. Dit gebeurde o.a. door het systematisch geven van feedback over de risico 
screening bij de bewoners (vooral gericht op de wijzigingen in gewichten). Via de gastrologische 
uitgangspunten, een wetenschappelijk onderbouwde methode,  werden de recepten in de 
keuken bijgestuurd, volgens de principes van selectieve smaaksturing.  Zo werd naast 
aanpassingen aan ingrediënten, beheersing van kooktechnieken, bereidingstemperaturen en –
tijden ook gefocust op geurintensivering. De geur bepaalt immers sterk de smaak van het eten 
en bij het ouder worden gaat vooral het reukvermogen verloren. Er werd ook teruggegrepen 
naar de smaken van vroeger. Er wordt immers te weinig stilgestaan dat de senioren vroeger in 
een andere "smaakwereld" leefden.  De chefs kregen hierbij veel meer vrijheid in de keuze van 
ingrediënten conform de New Deal inzake een gezond voedingsaanbod. Verder kregen 
residenten in de risicozone meer aandacht door extra maaltijdondersteuning, het invoeren van 
een (avond) ronde met zuivelproducten en fruitvoorziening. 
 
Conclusie: Het is duidelijk dat het optimaliseren van het maaltijdgebeuren, dit op maat van de 
resident, en vooral geoperationaliseerd door beter communicatie tussen zorgverleners en 
keukenteam, positieve resultaten geeft. De dynamiek van het multidisciplinair gastroteam en de 
invloed ervan op het maaltijdgebeuren blijken veelbelovend te zijn. Een grootschaliger 
onderzoek over een langere tijdsperiode is aangewezen om (1) deze resultaten te bevestigen, 
(2) de gehanteerde methodiek verder te onderbouwen en (3) de transfereerbaarheid naar 
andere settings (zoals eerstelijnszorg en ziekenhuis) te onderzoeken.  
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