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INLEIDING

Een mens is op z’n mooist als hij lacht. De maaltijd is bij 
uitstek een moment op de dag waarop veel gelachen kan 
worden. Maar voor mensen met dementie wordt eten en 
drinken steeds moeilijker. Mensen met dementie hebben 
soms zelfs helemaal geen zin meer in eten en drinken. Dan 
is de lach ver weg. Met de ingrijpende veranderingen die 
dementie met zich meebrengt in gedachten, geeft het veel 
energie om te constateren dat heel veel mensen er toch in 
slagen om mensen met dementie te laten genieten van eten 
en drinken.

Dit boek komt voort uit verwondering. Verwondering over al die mensen 
die we de afgelopen jaren hebben ontmoet bij een Alzheimer Café, bij 
een lezing of voor een interview, en die vol vuur vertelden wat zij hadden 
geleerd over eten en drinken bij dementie. Zij leerden ons dat je nog veel 
meer kunt doen met eten en drinken dan we al wisten. En zij maakten ons 
nog maar eens duidelijk hoe persoonlijk eten en drinken is, en hoe je met 
kleine aanpassingen grote verschillen kunt maken.

Mensen met dementie een positief gevoel geven bij eten en drinken, en hen, 
hun naasten en zorgprofessionals zo praktisch mogelijk laten zien wat er 
nog wel kan. Dat was ons doel, en we nodigen iedereen die dit boekje leest 
uit om zijn of haar eigen ervaringen te delen. Zodat nog veel meer mensen 
met dementie kunnen genieten van eten en drinken.

Ondine van de Rest,  
onderzoeker aan de afdeling Humane Voeding van 
Wageningen University

Jeroen Wapenaar,  
wetenschapsjournalist te Vlaardingen
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Hoofdstuk 1.  
WAT KUN JE 
VERWACHTEN?

Voor veel mensen met dementie is eten en drinken 
moeilijk. Dat is een ingrijpend probleem, want eten en 
drinken is heel belangrijk, voor de gezondheid en voor de 
kwaliteit van leven. In dit boekje staan tientallen tips om 
eten en drinken te stimuleren. 

Om eten en drinken goed te stimuleren, is het handig als je weet wat je 
kunt verwachten. Welke problemen kunnen zich voordoen bij het eten en 
drinken? Waar komen die problemen vandaan? En voor welke specifieke 
vraagstukken kunnen mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals 
komen te staan?

Dementie is een ingewikkeld en zwaar onderwerp. We proberen in dit 
boekje de aspecten zo positief mogelijk te benaderen, en leggen de nadruk 
op de mogelijkheden van mensen, in plaats van op de problemen. Soms 
ontkomen we er niet aan om ook problemen te beschrijven, omdat die 
informatie de lezer het benodigde overzicht geeft, zoals in paragraaf 1.1.
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1.1  Mogelijke problemen die 
zich bij dementie kunnen 
voordoen

Bij dementie kunnen zich problemen voordoen die 
invloed hebben op eten en drinken. De volgende 
problemen bespreken we hieronder: afweergedrag, als 
alleen samen eten lukt, als eten en drinken blijft staan, 
te veel eten, behoeften die veranderen en onrust. We 
geven ook tips voor als deze problemen zich inderdaad 
voordoen. Hoe kun je dan, als je zelf dementie hebt, 
toch zo prettig mogelijk eten en drinken? En hoe kun je 
iemand helpen als je naaste of zorgprofessional bent?

Afweergedrag

Bij het thema voeding en dementie gebruiken zorgprofessionals en andere 
deskundigen vaak de term afweergedrag. Met afweergedrag bedoelen ze dat 
iemand gedrag laat zien dat eten en drinken moeilijker of zelfs onmogelijk 
maakt.

De volgende voorbeelden van afweergedrag kun je tegenkomen bij iemand 
met dementie:

 ► bord of glas wegduwen;
 ► van je wegdraaien;
 ► eten uit de mond halen;
 ► weglopen van tafel;
 ► bijten op het bestek;
 ► de mond stijf dichthouden;
 ► overgeven;
 ► eten in de mond houden, maar niet doorslikken;
 ► eten of drinken uitspugen;
 ► helemaal niet reageren op eten en drinken, vaak omdat iemand met 
dementie niet begrijpt wat hij met het eten of drinken moet doen.

Tips bij afweergedrag

Een richtlijn over afweergedrag is opgesteld door de Kenniskring Transities 
in Zorg van de Hogeschool Rotterdam. De richtlijn is bedoeld voor 
verzorgenden die in verpleeg- en verzorgingshuizen werken. Maar ook 
andere zorgprofessionals, naasten, en mensen met dementie kunnen 
baat hebben bij de informatie. De richtlijn Omgaan met afweergedrag 
bij eten en drinken van bewoners met dementie staat op de website www.
innovatiekringdementie.nl (zoek op afweergedrag).

Afweergedrag kan onder meer komen door problemen met kauwen of 
slikken. Helpen bij kauw- en slikproblemen kan met deze tips:

 ► iemand goed rechtop laten zitten bij eten of drinken;
 ► de persoon met dementie simpele aanwijzingen geven (‘goed kauwen’);
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 ► iemand rustig de tijd geven;
 ► kleinere hapjes en eventueel ander voedsel (smeuïg voedsel kan 
bijvoorbeeld makkelijker zijn dan vast voedsel);

 ► als iemand zich toch verslikt, goed laten uithoesten.

Bij afweergedrag is het verder belangrijk om een diëtist en een logopedist in 
te schakelen. Een verpleeghuis heeft vaak wel een logopedist en een diëtist 
in huis. Ook mensen die zelfstandig wonen kunnen het beste een diëtist of 
logopedist benaderen die al in een verpleeghuis werkt, omdat deze diëtisten 
en logopedisten de meeste ervaring hebben met dementie.

Eenzaamheid: alleen samen eten lukt

Je komt weer eens langs bij je vader en je eet ’s avonds mee. Je merkt meteen 
al dat er iets anders is; je vader eet veel meer dan hij normaal doet. Eindelijk 
eet hij weer zoals vroeger, of toch in ieder geval bijna. Een week later kom je 
weer en je hoort van de verzorgende dat hij amper iets gegeten heeft.

Veel naasten maken bovenstaande situatie mee. Hun ouders of partners 
eten wel redelijk tot goed als zij mee-eten. Maar als ze weer weg zijn maken 
naasten zich zorgen of hun ouders of partners wel genoeg blijven eten 
en drinken. Vaak eten of drinken hun naasten inderdaad veel minder als 
ze alleen zijn. Als mensen eenzaam zijn, eten ze over het algemeen veel 
minder, of juist veel meer. Dementie kan mensen eenzamer maken. Mensen 
met dementie worden afhankelijker van hulp, kunnen moeilijker hun 
verhaal doen en voelen aan heel veel zaken dat ze achteruitgaan.

Eenzaamheid neemt bovendien toe met de leeftijd. Volgens onderzoek 
van opinieonderzoeksbureau TNS NIPO uit november 2012, gedaan in 
opdracht van Coalitie Erbij, voelt 1 miljoen van de in totaal ruim 4 miljoen 
55-plussers zich eenzaam. Volgens het RIVM voelt 50 procent van de 75- tot 
85-jarigen zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. 
Ook de kans op dementie neemt toe naarmate mensen ouder worden; van 
alle 65-plussers heeft ongeveer 7 procent dementie, van alle 80-plussers 
heeft ruim 20 procent dementie.

Tips bij eenzaamheid

 ► Lotgenotencontact kan voor mensen met dementie prettig zijn. Op de 
websites www.alzheimer-nederland.nl en www.dementie.nl (ook van 
Alzheimer Nederland, maar dan speciaal geschreven voor naasten) staan 
verschillende manieren om met lotgenoten in contact te komen. Ook 
verpleeghuizen organiseren regelmatig bijeenkomsten.

 ► Er zijn ook ontmoetingscentra speciaal voor mensen met dementie 
(DOC’s). Daar kunnen mensen met dementie en hun naasten samen 
meedoen aan activiteit, en vaak is er ook een spreekuur waar ze samen 
vragen kunnen stellen. Op de website van het VU Medisch Centrum, 
www.vumc.nl, kun je een overzicht vinden van DOC’s per provincie 
(zoek op ontmoetingscentra).

 ► Het Odensehuis is een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum 
voor mensen met dementie en hun naasten. In een Odensehuis kun je 
de hele dag binnenlopen. Er vinden regelmatig activiteiten in het huis 
plaats, die mede worden georganiseerd door mensen met dementie. 
Momenteel (juli 2016) zijn er Odensehuizen in Amsterdam, Groningen, 
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2.2 Ondervoeding

Om te beoordelen of er sprake is van ondervoeding 
kijken diëtisten naar het gewicht, de BMI en/of naar 
een percentage van gewichtsverlies. Drie kilo in een 
maand afvallen of zes kilo in een half jaar kan duiden op 
ondervoeding/ongewenst gewichtsverlies. Ook een laag 
BMI kan duiden op ondervoeding. 

BMI staat voor Body Mass Index, dat is een index voor het gewicht in 
verhouding tot lichaamslengte. Bij een te laag BMI weeg je te weinig voor 
je lengte. Een ‘te laag BMI’ is een BMI van 18,5 of lager, en bij 65-plussers 
van 20 of lager. Een andere veelgebruikte richtlijn is meer dan 5 procent 
gewichtsverlies in de laatste maand of meer dan 10 procent in zes maanden.

Aan bovenstaande criteria is te zien dat ondervoeding niet alleen over het 
totale gewicht gaat, maar ook over het verloop van het gewicht. Iemand die 
voor zijn lengte nog prima op gewicht zit, kan toch ondervoed zijn, als hij in 
een korte periode veel is afgevallen.

Je BMI kun je als volgt berekenen: je gewicht in 
kilogram delen door het kwadraat van je lengte in 
meters. Dus: als je 1,68 meter lang bent en 60 kilogram 
weegt, heb je een BMI van 21,3, want 60/1,682 = 21,3 
(afgerond naar boven).

Gevolgen ondervoeding

Ondervoeding zorgt voor een verlies aan vet- en spierweefsel. Ons lichaam 
heeft de energie en voedingsstoffen uit eten hard nodig om optimaal te 
kunnen functioneren. Als het lichaam te weinig energie en voedingsstoffen 
krijgt, doet het lichaam een beroep op voorraden uit vet- en spierweefsel.

Vooral het verlies van spierweefsel kan schadelijk zijn, want daardoor 
vermindert de weerstand, met als gevolg dat mensen sneller ziek worden. 
Andere mogelijke gevolgen van ondervoeding zijn:

 ► het risico op botbreuken neemt toe;
 ► mensen zijn sneller moe;
 ► mensen kunnen minder goed bewegen en hun motoriek wordt minder;
 ► minder snel herstel van ziektes.
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Oorzaken ondervoeding

Ondervoeding kan onder meer de volgende oorzaken hebben:
 ► beschadigingen van de hersenen: geheugenverlies, geen honger- en 
dorstgevoel meer,

 ► verminderde reuk en smaak, niet meer begrijpen hoe te eten of te 
drinken;

 ► bijwerkingen van medicijnen: misselijkheid, slechte smaak;
 ► eenzijdig voedingspatroon;
 ► kauw- en slikproblemen;
 ► problemen met het gebit;
 ► psychische oorzaken, zoals eenzaamheid, depressie, onrust;
 ► ziekte.

Bovenstaande oorzaken zijn problemen waar mensen met dementie veel 
mee te maken krijgen. Daarom lopen mensen met dementie een verhoogd 
risico op ondervoeding. Toch is, vanuit wetenschappelijk perspectief, nog 
niet helemaal duidelijk waarom mensen met dementie zo vaak ondervoed 
raken; eten zij echt te weinig? Of is hun stofwisseling verhoogd? Hebben 
ze andere smaakvoorkeuren? Is er een combinatie van factoren? Op dit 
moment loopt onderzoek vanuit het VU medisch centrum en Wageningen 
University, waarin wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen.

Het is niet altijd gemakkelijk aan iemand te zien dat hij een paar kilo is 
afgevallen. Zowel zorgprofessionals als naasten horen goed in te gaten 
houden of iemand afvalt. Ondervoeding goed signaleren kan onder meer 
door in de gaten te houden of iemand zich nog fit voelt, (hoe beweegt 

iemand zich, gaat lopen nog makkelijk of kost dat veel moeite?) en te letten 
op hoe iemand er uitziet (zit de kleding nog wel goed, is iemand opvallend 
bleek, valt het haar uit?).

‘Meer aandacht nodig voor ondervoeding’

Steeds meer zorgprofessionals en onderzoekers vragen om meer 
aandacht voor de signalering en behandeling van ondervoeding. Een 
voorbeeld van het belang van meer aandacht voor ondervoeding, is het 
promotieonderzoek van Canan Ziylan. Zij doet onderzoek aan Wageningen 
University naar de ontwikkeling van eiwitrijke maaltijden voor ouderen, ter 
preventie van ondervoeding. Een onderdeel van haar promotieonderzoek 
is de studie Dutch nutrition and care professionals experience with 
undernutrition awareness, monitoring, and treatment among community-
dwelling older adults, waarover op 24 november 2015 een publicatie 
verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Nutrition.

Ziylan en haar collega-onderzoekers interviewden 22 voedings- en 
zorgprofessionals: huisartsen, diëtisten, bezorgers van thuismaaltijden, 
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, 
een geriater en een ouderenzorgconsulent. De belangrijkste conclusie 
was dat ondervoeding bij ouderen vaak niet of te laat gesignaleerd wordt. 
‘Nederland beschikt over uitstekende richtlijnen voor de monitoring en 
behandeling van ondervoeding. Ze worden alleen niet nageleefd’, aldus 
Ziylan. ‘Ouderen trekken zelf ook niet aan de bel als ze afvallen of geen 
eetlust hebben; ze beseffen vaak niet eens dat ze ondervoed raken. Veel 
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3.3  Richtlijnen goede voeding 
en Schijf van Vijf

In Nederland is het ministerie van VWS 
verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen voor 
goede voeding. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk 
orgaan dat adviezen publiceert. Het Voedingscentrum 
geeft voorlichting over voeding en voedsel. 

Dit zijn de meest recente Richtlijnen goede voeding, aangeboden door de 
Gezondheidsraad in november 2015.

Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon 
conform de onderstaande richtlijnen:

 ► Eet dagelijks minimaal 200 gram groente en minimaal 200 gram fruit.
 ► Eet dagelijks minimaal 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere
 ► volkorenproducten
 ► Eet wekelijks peulvruchten.
 ► Eet minimaal 15 gram ongezouten noten per dag.
 ► Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.
 ► Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis.
 ► Drink dagelijks drie koppen thee.
 ► Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.
 ► Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte 
margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.

 ► Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.
 ► Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees.
 ► Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.
 ► Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.
 ► Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag.
 ► Het gebruik van voedingssupplementen is niet nodig, behalve 
voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een 
suppletieadvies geldt.

De in maart 2016 door het Voedingscentrum gelanceerde nieuwe Schijf 
van Vijf is gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad. Het enige 
verschil met het rijtje hierboven is dat de Schijf van Vijf als advies geeft 
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om niet 200 maar 250 gram groente per dag te eten. Op de website van het 
Voedingscentrum, www.voedingscentrum.nl, staan verder deze praktische 
adviezen bij de Schijf van Vijf:

 ► veel groente en fruit;
 ► vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkoren pasta en couscous en 
zilvervliesrijst;

 ► minder vlees en meer plantaardig (maximaal 500 gram ### per week is 
volgens het Voedingscentrum voldoende);

 ► varieer met vis, peulvruchten, eieren, noten en andere vegetarische 
producten;

 ► genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas;
 ► een handje ongezouten noten;
 ► zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten;
 ► voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffie.

Op www.voedingscentrum.nl kun je meer informatie vinden over hoe je 
de Schijf van Vijf kunt toepassen (zoek op Schijf van Vijf ). Je kunt ook tips 
lezen over bijvoorbeeld het variëren met groente en fruit.

3.4  Initiatieven die inspiratie 
kunnen geven

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven gestart om 
eten en drinken bij dementie te stimuleren. Kennis delen 
over dementie is heel waardevol, daarom hieronder 
een overzicht van initiatieven waar lezers inspiratie uit 
kunnen halen.

Fingerfood

Op steeds meer plekken wordt fingerfood toegepast voor mensen die 
niet meer goed met bestek kunnen eten. Mensen met dementie hun 
zelfstandigheid laten behouden is het idee. Ze krijgen stukjes eten die ze 
makkelijk herkennen, en eenvoudig met hun handen kunnen eten.

Op internet zijn verschillende voorbeelden te vinden van dit concept. 
Op www.innovatiekringdementie.nl staat bijvoorbeeld een interview 
met medewerkers van verpleeghuis De Hoge Weide, met informatie over 
hoe fingerfood in De Hoge Weide is toegepast. Op dezelfde website staat 
informatie over het receptenboekje ‘Hapklaar Beetgaar’, een initiatief van 
het Vlaamse Woonzorgcentrum Maria Rustoord. In het boekje staan 20 
recepten en adviezen.
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Voor dit boekje hebben we informatie van Rivas Zorggroep mogen 
gebruiken. Logopediste Emmie Gaasenbeek en diëtiste Heidi Schaffels 
hebben fingerfood geïntroduceerd bij Rivas, en geven in dit boekje op 
pagina ### en pagina ### diverse adviezen over eten en drinken bij 
dementie. Onderstaande uitgangspunten en voorbeelden van geschikte 
voeding hebben we aan hen te danken.

Algemene uitgangspunten bij fingerfood

 ► Voeding niet te warm serveren.
 ► Bij gekookte aardappelen en/of groenten: kookduur iets verkorten, zodat 
de groenten of aardappelen wel gaar zijn maar stevig genoeg om in de 
hand te pakken.

 ► Houd met het snijden van groenten een formaat aan dat goed in de hand 
te pakken is (niet te groot, niet te klein).

 ► Houd rekening met de tafelindeling, zorg eventueel voor een tafeltje 
apart.

 ► Een warmhoudbord voorkomt dat het eten te veel afkoelt als het 
eettempo te laag ligt.

 ► Zorg voor schone handen voor en na de maaltijd.
 ► Zorg voor korte nagels.
 ► Beslis vooraf op welke eetmomenten fingerfood toegepast wordt, er kan 
ook gekozen worden voor toepassen bij bepaalde eetmomenten op een 
dag, of op bepaalde dagen waarop fingerfood gepresenteerd wordt.

 ► Bereid eventueel grotere porties, en vries deze in om op andere 
momenten te kunnen gebruiken.

 ► Houd rekening met de smaakvoorkeuren van de cliënt.
 ► Zorg voor herkenbaarheid van voedsel.

Suggesties fingerfood bij de broodmaaltijd

 ► boterham in stukjes of reepjes;
 ► boterham dubbel gevouwen;
 ► bolletjes brood;
 ► plak ontbijtkoek;
 ► tosti;
 ► omeletpuntjes of blokjes;
 ► mueslireep uit de hand;
 ► pap verdunnen met melk zodat het uit een beker te drinken is.

Suggesties fingerfood bij de warme maaltijd

 ► vlees in handzame stukjes;
 ► kleine gehaktballetjes;
 ► plakjes (rook)worst;
 ► vissticks;
 ► stukjes gerookte vis;
 ► gefrituurde snack uit de hand (eventueel gesneden);
 ► puntjes omelet;
 ► aardappels in blokjes;
 ► gebakken aardappeltjes;
 ► aardappelrozetjes;
 ► aardappelkoekjes;
 ► frietjes;
 ► groenten in stukjes, zoals: worteltjes, boontjes, broccoli, bloemkool, 
asperges, sla, tomaat, komkommer, rode bietjes;
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 ► hartige taart in cupcakevormpjes (voor gebruik vormpje verwijderen) of 
in blokjes of puntjes gesneden;

 ► rijstballetjes met vulling;
 ► lasagneschotel of macaronischotel, stevig genoeg om in blokjes te 
kunnen snijden;

 ► plakjes komkommer/tomaat;
 ► pizza;
 ► pannenkoeken oprollen/in stukjes;
 ► poffertjes.

Suggesties fingerfood bij het nagerecht/bij tussendoortjes

 ► alle soorten fruit die al klein zijn of in kleine stukjes gesneden kunnen 
worden;

 ► gedroogd fruit zoals pruimen/abrikozen (zonder pit);
 ► pap verdunnen met melk (drinkbaar uit beker aanbieden);
 ► cornet ijs op een hoorntje;
 ► ijs op een stokje;
 ► milkshake;
 ► smoothie;
 ► pudding in stukjes;
 ► stukje banaan met chocoladepasta;
 ► wafeltjes met toefje kwark of slagroom;
 ► cake blokjes met jam/slagroom;
 ► blokje kaas/worst.

Zorgmedewerkers Emmie Gaasenbeek en Marcella Tsolakidis maken 
fingerfood klaar.
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De 90-jarige Hilde Lahr-Wulms  
heeft vasculaire dementie, een vorm van dementie die 
veroorzaakt wordt door schade aan de bloedvaten 
van de hersenen

Mevrouw Lahr-Wulms woont in verpleeghuis Het 
Gasthuis in Gorinchem, een locatie van Rivas Zorggroep. 
Haar zoon, Theo Wulms, vertelt over hoe de dementie 
zich bij zijn moeder uit, en wat andere naasten kunnen 
doen bij problemen met eten en drinken.

‘ Op 17 december 2009 werd bij mijn moeder de diagnose gesteld. Ze 
bleek vasculaire dementie te hebben. In de jaren daarvoor hadden we haar al 
achteruit zien gaan. Ze is een keer gevallen, en heeft toen meer dan 24 uur 
op de grond gelegen. Gelukkig vond de buurman haar. Door die val bleek 
ze een bot in haar bovenbeen te hebben gebroken, waardoor ze een nieuwe 
heup nodig had. Na de operatie kreeg ze een delier. Dat was de aanleiding 
voor een psychologisch onderzoek, en toen kregen we dus te horen wat we 
al langer vermoedden: dat ze dementie heeft.

Daarna ging de achteruitgang relatief snel. Ze wist steeds vaker niet meer 
waar ze was, en wat ons vooral opviel was dat ze haar eigen spullen niet 
meer herkende. Ook op het gebied van eten en drinken waren er opvallende 
verschijnselen. Haar portemonnee was ze wel eens kwijt, die lag dan in de 
magnetron. Soms had ze het gehakt uit de vriezer gehaald om het te laten 
ontdooien, maar dat gehakt bleef dan dagenlang onderin het gootsteenkastje 
liggen. Etensresten bleven liggen en broodjes liet ze soms verbranden.

Ze zei ook regelmatig dat het eten haar niet meer smaakte. Dat was niks 
voor mijn moeder. Zij maakte altijd veel werk van haar eten, en at en dronk 
altijd met veel plezier, terwijl ze tegelijk altijd zorgde dat ze op een goed 
gewicht bleef.

We hadden veel steun aan haar thuishulp die de boodschappen deed en 
in de gaten hield hoe het met mijn moeder ging. Maar op een gegeven 
moment had mijn moeder zoveel zorg nodig, dat het beter was om een 
plaats in een verpleeghuis te vinden. In 2010 verhuisde mijn moeder naar 
een verpleeghuis in Dordrecht. In 2012 verhuisde ze naar het Gasthuis in 
Gorinchem. Ik ben heel tevreden over de zorg die ze daar krijgt.

Mevrouw Lahr-Wulms en zoon Theo Wulms.
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Dementie is een glijdend en onvoorspelbaar proces. Als naaste en als 
zorgprofessional ben je continu aan het experimenteren. De ene keer kan 
iemand zelf de beker met drinken pakken, de andere keer niet. Probeer 
daarop alert te zijn. Lukt het iemand niet zelf om iets te pakken, probeer 
hem of haar met korte, rustig uitgesproken zinnen te stimuleren.

Voor mijn moeder heeft fingerfood geholpen. Twee jaar geleden was ze 
in korte tijd veel afgevallen. Ze woog toen nog maar 60 kilogram. Ze had 
veel moeite met kauwen en slikken. Toen kwamen de medewerkers van 
Rivas met het idee van fingerfood. Doordat mijn moeder de stukjes eten 
zelf kan pakken, behoudt ze zelfstandigheid. Het kauwen en slikken gaat 
makkelijker. Ze is weer een paar kilo aangekomen, en valt op dit moment 
niet meer verder af. Wat ik ook goed vind om te zien, is dat mensen ook 
gewoon lekkere dingen krijgen, zoals toetjes of gebak. Een aandachtspunt 
bij fingerfood heb ik wel: als mensen met hun handen eten pakken, is het 
vanwege de hygiëne extra belangrijk dat de nagels kort geknipt zijn. Dat 
wordt soms wel eens vergeten.’

4.3  Adviezen voor 
zorgprofessionals

De adviezen in dit boekje kunnen zorgprofessionals 
helpen bij het stimuleren van eten en drinken. 
De volgende adviezen zijn specifiek bedoeld voor 
zorgprofessionals en zijn elders in het boekje nog minder 
aan bod gekomen, of zijn gewoon zo cruciaal dat we ze 
graag nog een keer noemen.

Kleine momenten maken grote verschillen

Mensen die in de zorg werken weten als geen ander de waarde van kleine 
momenten. Als iemand die zorg nodig heeft eindelijk weer eens een lekker 
ijsje of gebakje kan eten, kan dat voor het welzijn van diegene heel veel 
positiefs betekenen. Eten en drinken stimuleren hoeft niet ingewikkeld 
of duur te zijn. Je hebt ook niet per se complexe pilots nodig. Met kleine 
dingen kun je heel veel bereiken. Het belangrijkste wat je nodig hebt is een 
open mind, en je ogen en oren om te horen en te zien wat de mensen die jij 
zorg biedt ervaren.
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Hoofdstuk 5.  
ONDERZOEK NAAR 
VOEDINGS MIDDELEN BIJ 
DEMENTIE

Voeding heeft een prominente plaats in het leven van 
mensen. Daarom is het logisch dat er ook veel aandacht is 
voor de vraag welke rol voeding kan spelen bij dementie. 
Dat eten en drinken belangrijk is voor de gezondheid is 
helder. Dat eten en drinken een verschil kan maken voor 
de kwaliteit van leven van mensen dementie werd uitgelegd 
in Hoofdstuk 3. Veel aandacht is er echter ook voor een 
andere discussie: kan voeding een manier zijn om verdere 
achteruitgang van dementie te voorkomen?

In dit hoofdstuk wordt besproken wat onderzoekers tot nu toe hebben 
ontdekt over de relatie tussen voeding en cognitief functioneren. Met 
cognitief functioneren worden de activiteiten bedoeld waarbij mensen 
informatie nodig hebben van de hersenen. Voorbeelden zijn het geheugen 
en het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Bij eten en drinken zijn dat 
bijvoorbeeld het kauwen, het slikken en het gebruiken van bestek. Omdat 
het meeste onderzoek zich richt op voeding en cognitieve achteruitgang 
(dat bij dementie voorkomt, maar ook bij andere ziekten), gaat de informatie 
in dit hoofdstuk over niet alleen specifiek over voeding en dementie, maar 
ook over voeding en cognitief functioneren. Als je cognitieve achteruitgang 
kunt minderen, kun je ook het risico op dementie verlagen.
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5.1  Hoe gaan onderzoekers te 
werk?

Specifieke ziektes in groepen mensen zijn voor 
onderzoekers vaak een aanwijzing voor relaties tussen 
voedingsmiddelen of voedingsstoffen en ziektes. Een 
voorbeeld is de rol van vis. 

De Gezondheidsraad adviseert een keer per week vette vis te eten, omdat 
voedingsstoffen in vette vis het risico op hart- en vaatziekten aantoonbaar 
kleiner maken. Die kennis over vis begon bij de constatering dat er in Japan 
en Groenland veel minder hart- en vaatziekten voorkwamen dan elders 
in de wereld. De bevolking in die landen eet relatief veel vis. Dit was een 
eerste aanwijzing voor een mogelijke relatie tussen vis en het risico op 
hart- en vaatziekten. Inmiddels, na tientallen jaren onderzoek is deze relatie 
bevestigd.

Deze manier van onderzoek doen heet observationeel onderzoek. 
Onderzoekers vergelijken populaties of bepaalde groepen binnen 1 
populatie voor wat betreft hun voedingsgewoontes (wat eten ze en hoeveel) 
of hun voedingsstatus (hoe hoog of hoe laag zijn de waardes van bepaalde 
voedingsstoffen in hun bloed), en of dat gerelateerd is aan het meer of 
minder voorkomen van bepaalde ziektes.

Met observationeel onderzoek kunnen onderzoekers echter niet aantonen 
of er een oorzakelijk verband is tussen de voeding en de ziekte. Er kunnen 
ook andere factoren in het spel zijn. Om terug te komen op het voorbeeld 
van Japan en Groenland: misschien waren er nog wel meer verschillen 
tussen de bevolking van die landen en de rest van de wereld. Dan kon het 
zijn dat vis helemaal niet zo’n doorslaggevende rol speelde in een kleiner 
risico op hart- en vaatziekten.

Om goed te kunnen onderzoeken of er ook een oorzakelijk verband 
is doen onderzoekers een zogenaamd interventieonderzoek. Bij een 
interventieonderzoek wordt een groep mensen door loting over twee 
of meer groepen verdeeld, waarna de ene groep de te onderzoeken 
voedingsstof krijgt, en de andere groep (de controlegroep) een placebo 
krijgt. De deelnemers worden zowel aan het begin als aan het eind van de 
periode gemeten, om te beoordelen of er een verschil tussen de groepen 
ontstaat. Er verschilt tussen de groepen dan maar 1 factor, de gegeven 
voedingsstof, dus het is dan zeker dat die ene voedingsstof de oorzaak is van 
mogelijke verschillen.
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5.2  Wetenschappelijke 
bevindingen voor de 
relatie tussen voeding en 
dementie

In deze paragraaf bespreken we wat wetenschappelijk 
bekend is over specifieke voedingsstoffen en over 
voedingspatronen.

Omega-3 vetzuren

Het meeste onderzoek naar de rol van voeding bij cognitieve achteruitgang 
is uitgevoerd met omega-3 vetzuren. Vetzuren zijn de bouwstenen voor 
vet. Er zijn verzadigde vetzuren, die de hoeveelheid cholesterol verhogen, 
en onverzadigde vetzuren, die het risico op hart- en vaatziekten verlagen. 
Omega-3 vetzuren zijn onverzadigd en passen daarom in een gezond 
voedingspatroon. Omega-3 vetzuren komen vooral voor in vette vis zoals 
zalm, makreel en haring.

Omega-3 vetzuren zijn behalve dat ze het risico op hart- en vaatziekten 
verlagen ook vanwege een andere reden interessant voor onderzoekers. Die 
reden is de mogelijke rol die ze kunnen spelen in het verminderen van de 
cognitieve achteruitgang.

De hersenen hebben veel energie nodig om goed te kunnen functioneren. 
Vetzuren zijn voor de hersenen een belangrijke voedingsbron. Vetzuren 
hebben diverse functies, zo zorgen de omega-3 vetzuren voor een goede 
structuur van de celmembranen. De celmembranen zijn de beschermers van 
de hersencellen. Een celmembraan laat stoffen door die belangrijk zijn voor 
de cel, en houdt stoffen tegen die de cel niet nodig heeft. Omega-3 vetzuren 
zorgen er mede voor dat zo’n celmembraan zijn werk goed kan doen, en 
daarmee dat de hersenen ook goed blijven functioneren. De vraag is dus: 
kan het zijn dat als iemand meer omega-3 vetzuren tot zich neemt, hij of 
zij langer bepaalde handelingen langer kan doen, omdat de hersenen beter 
blijven functioneren?

Ruim 50 observationele studies zijn gedaan om het antwoord op die vraag 
te vinden. Een meerderheid van de studies geeft een positief antwoord. Er 
zijn ook meerdere interventiestudies uitgevoerd waarin het effect suppletie 
met omega-3 vetzuren vergeleken werd met het effect van placebo capsules. 
Het lijkt erop dat omega-3 vetzuren geen effect hebben in ouderen die geen 
mentale klachten hebben en ook niet bij mensen met gediagnostiseerde 
dementie, maar wel in de tussengroep van ouderen, waarbij de cognitie 
achteruit is gegaan zonder dat er sprake is van dementie. Er zijn nog wel 
meer studies nodig om dit met zekerheid te kunnen zeggen.

B-vitamines

Naast omega-3 vetzuren spelen ook B-vitamines een belangrijke rol in 
de hersenen, en ook deze zijn daarom vrij veel onderzocht. We hebben 
het dan met name over vitamine B12, wat enkel zit in dierlijke producten 
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NOSTALGISCH NAGERECHT
Oma’s broodschotel

Ingrediënten
• 1 heel wit brood
• 500 ml halfvolle melk
• 1 zakje vanillesuiker
• 2 zoete appels
• 2 zure appels
• 2 peren
• 2 bananen

• 50 gram rozijnen
• 50 gram krenten
• kaneel naar smaak
• 1 eetlepel citroensap
• 50 gram gemalen kokos
• 40 gram boter

Bereidingswijze
• Ontdoe het brood van de korst. Snijd of breek het brood in stukken.
• Breng de melk met de vanillesuiker aan de kook. Voeg het brood 

toe aan de melk. Roer het brood door de melk. Het wordt een zacht 
geheel.

• Schil het fruit en snijd het in plakjes. Vermeng het fruit, de 
rozijnen, de krenten, de kaneel, het citroensap en de kokos met het 
broodmengsel.

• Doe het mengsel in een beboterde, vuurvaste schaal.
• Strooi er wat suiker en kaneel over en leg hier en daar een klontje 

boter.
• Bak de broodschotel ongeveer 45 minuten in de oven op 175 graden.

Voorbereiding: 20 minuten Bereidingstijd: 45 minuten

TIJDENS DE LUNCH
Pasteitje met gemengde paddenstoelen

Ingrediënten
• 400 gram (gemengde) 

paddenstoelen of 
champignons

• 80 gram boter
• 400 ml bouillon (groente)

• 60 gram bloem
• 2 dunne preien
• 6-8 pasteitjes
• peper en zout
• peterselie

Bereidingswijze
• Borstel de champignons schoon en snijd ze in stukken.
• Laat 20 gram boter in de pan smelten. Bak de champignons.
• Los een bouillontablet op in 400 ml water.
• Laat in een steelpan de overige 60 gram boter smelten.
• Voeg 100 ml van de groentebouillon toe. Voeg stap voor stap de 

bloem toe. Blijf continu met een garde roeren. Laat dit geheel 2 
minuten pruttelen. Voeg peper en zout naar smaak toe. Voeg de 
overige 300 ml groentebouillon toe. Voeg tot slot de prei en de 
champignons toe aan de ragout.

• Verwarm de pasteitjes volgens de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking.

• Vul de pasteitjes met de paddenstoelenragout. Garneer met 
peterselie.

Voorbereiding: 10 minuten Bereidingstijd: 15 minuten




