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Louis Bolk Instituut: Onderzoek en advies ter bevordering van
duurzame landbouw, voeding en gezondheid

Voorwoord
Deze rapportage beschrijft de implementatie-evaluatie van het pilotproject van Stichting
Eten+Welzijn in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZiN) die het Louis Bolk Instituut uitgevoerd heeft. Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Eten + Welzijn,
in het bijzonder Rudi Crabbé en Anton Francois. Juiste voeding vormt de hoeksteen voor
een goede gezondheid. Hierbij is duurzaamheid ook van groot belang. Maar hoe implementeren we dit in de praktijk? Met dit onderzoek maken we een eerste stap naar groene,
langdurige zorg.
We danken alle deelnemers die de vragenlijsten hebben ingevuld.
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1. Inleiding
Juiste voeding is essentieel voor een goede gezondheid. Naast de directe relatie tussen
voeding en gezondheid, bieden maaltijden ook een duidelijke structuur in de dag en is het
een moment van sociale interactie (Watkins et al., 2017). Zorginstellingen kampen echter
met een matige kwaliteit van eten en drinken en met de beschikbaarheid van ongezonde
voedingsproducten, wat onder meer kan leiden tot zowel overvoeding als ondervoeding
(bijv.(Avelino-Silva and Jaluul, 2017; Cereda et al., 2016). Ondervoeding kan ook ontstaan
door een ziekte of aandoening op zich, het gaat dan om ‘disease-related malnutrition’
(bijv.(Kurien et al., 2017; Rice et al., 2016). Jaarlijks kost deze vorm van ondervoeding Nederland zo’n 1,9 miljard euro (Freijer et al., 2013). Om ondervoeding tegen te gaan, is het nodig
om een voedingsbeleid te implementeren in de langdurige zorg. Idealiter zou het voedselbeleid zich niet alleen richten op cliënten maar ook op het verbeteren van het voedingsaanbod voor medewerkers en bezoekers. Daarnaast kan er gekeken worden naar het verminderen van verspilling en het bevorderen van duurzaamheid. Onder gezond en duurzaam eten verstaan we vers en onbewerkt eten, vooral plantaardig, lokaal/regionaal en uit
het seizoen. Aanvullend zijn de kenmerken van duurzame voeding: milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, biologisch geproduceerd en fair-trade (Von Koerber et al., 2017). Onder langdurige zorg wordt de ouderenzorg, de revalidatiezorg, gehandicaptenzorg en de
langdurige geestelijke gezondheidszorg verstaan.

De zorgsector zal spoedig zijn ecologische voetafdruk moeten verminderen om zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die het kabinet nationaal en internationaal heeft toegezegd te bereiken in 2050. Verduurzaming is het sleutelwoord en dan gaat
het in de praktijk om de vraag welke economische én gezondheidsvoordelen hiermee te
bereiken zijn voor de samenleving, voor de zorg, voor de instelling, voor de zorgprofessionals
en voor de patiënten/cliënten: nu én in de toekomst.
In de langdurige zorg wordt, net als elders in de zorg, er geleidelijk steeds meer aandacht
besteed aan verduurzaming. Dat is nodig omdat deze sector aanzienlijk bijdraagt aan CO2emissie, verontreiniging en verspilling. Voedsel is een sub-thema van de Green Deal ‘Zorg
voor een gezonde toekomst’, onderdeel van het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gericht op het versnellen van verduurzaming in de zorg
(“Duurzame zorg voor gezonde toekomst | Greendeals,” 2018). Er zijn schattingen gemaakt
dat er in de langdurige zorg circa 20% voedselverspilling plaatsvindt, ter waarde van ten
minste 250 miljoen euro (Research and Intrakoop, 2016). De zorg koopt jaarlijks voor meer
dan 1 miljard euro eten en drinken in (Research and Intrakoop, 2016). Hierdoor heeft de zorg
de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de voedseltransitie waarbij, binnen regionale voedselketens, de economie, gezondheid en duurzaamheid samen komen.
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Voeding is uiteraard veel meer dan een geldkwestie. Het gaat om een eerste levensbehoefte en de basis voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zin en energie.
Daarnaast verbindt voeding mensen met elkaar, het is een sociale bezigheid.

1.1 Probleembeschrijving
De Stichting Eten + Welzijn, Actiz (een branchevereniging van zorgorganisaties) en het ministerie van VWS hebben een lerend netwerk opgezet om een kwaliteitsindicator in te vullen
met een nadruk op duurzaamheid. Daartoe zijn al vele activiteiten systematisch ontwikkeld
en uitgevoerd. Stichting Eten+Welzijn heeft in overleg met o.a. Platform Patiënt en Voeding,
Actiz en RIVM een toolkit ontwikkeld om een duurzaam voedingsbeleid te implementeren in
de langdurige zorg (Stichting Eten en Welzijn, 2021). Aspecten van gedragsverandering: gezondheid, welzijn, verbinding, empowerment, cultuurverandering en kwaliteit van leven,
maken daarvan deel uit van deze toolkit.
In de langdurige zorg wordt de zorg uitgevoerd door zorgteams. Het handboek voor zorgaanbieders beschrijft een aantal indicatoren voor basisveiligheid waaraan de zorg moet
voldoen (Actiz et al., 2019); eén daarvan is het thema ‘Eten en drinken’. Zorgteams die actief zijn met thema ‘Eten en drinken’ dienen elke dag verbindingen of gesprekken aan te
gaan met de zorgverlener en de cliënten over voeding en gezondheid. In de praktijk blijkt
er een ‘gat’ te zijn tussen de verwachtingen van zorgprofessional en cliënt. De professional
denkt dat hij/zij het goede doet en uitdraagt terwijl de cliënt wellicht wat anders wil. De paden zijn niet altijd gesynchroniseerd en professionals kunnen veel leren van de verwachtingen en behoeftes van de cliënt.

1.2 Groei Lemniscaat
Om het ‘gat’ te verkleinen tussen de verwachtingen van zorgprofessionals enerzijds en
cliënten anderzijds heeft Stichting Eten + Welzijn het Groeilemniscaat ontwikkeld. Als basis
voor verbeteren van de zorg wordt de informatie die is opgehaald uit de vereiste
gesprekken van de zorgverlener met de cliënt gebruikt. Een lemniscaat is het Griekse
symbool voor oneindigheid. Er is bewust gekozen voor dit lemniscaat aangezien deze
methodiek continu herhaald zou moeten blijven worden en een iteratief proces is.
Het Groeilemniscaat richt zich specifiek op het thema ‘Eten en drinken’. Hiermee worden
zorgverleners zich meer bewust van een thema als ‘Eten en drinken’ en van welke invloed
de leden van een zorgteam hierop kunnen uitoefenen in hun eigen werkomgeving.
Gezamenlijk maakt het team afspraken, om zorg te dragen voor structurele implementatie.
Deze methodiek is gebaseerd op ‘team-based leren’(Michaelsen and Sweet, 2008). Teambased leren is een veelgebruikte pedagogische leermethode die studenten kennis bijbrengt
door individueel testen en samenwerken in een groep. Het principe van het lemniscaat is
dat het continue wordt doorlopen. Het lemniscaat staat voor oneindigheid en binnen deze
aanpak voor een continu ontwikkel-, groei- en leerproces. Door gefaseerd te werk te gaan
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worden veranderingen doorleefd, geïmplementeerd en geborgd. Dat is wat deze methode
beoogd en beloofd – maar is het ook zo?

1.2.1 Praktijksimulatie
Voelen: Er is een casuïstiek uitgewerkt die aansluit bij de dagelijkse praktijk omdat er gebruik
gemaakt wordt van simulaties uit de praktijk. Deze praktijksimulaties en de oplossingsrichtingen worden besproken binnen een multidisciplinair overleg, waarbij niet alleen het verzorgend personeel aanwezig is maar ook het maaltijdvoorzienendpersoneel. De (zorg)professionals onderzoeken individueel wat ze al weten, wat de knelpunten zijn en wat een oplossing zou kunnen zijn. Op deze wijze werkt de professional aan zijn eigen ontwikkeling, gedragsverandering en constante verbetering van kwaliteit van zijn/haar werk. Er wordt gestart met een meting van de huidige situatie: hoe staat het team tegenover het ‘Eten en
drinken’ beleid en hoe wordt het ervaren door de cliënt?
Voorbeelden van casuïstiek ter bewustwording:




Duurzaam
o

Je merkt dat na de maaltijd veel wordt weggegooid

o

Je ziet bij elke maaltijd een berg plastic ontstaan

o

Je wilt meer doen met groente en fruit en de seizoenen

o

Een collega zet de gerechten in plastic bakjes op tafel

Gezond
o

Een bewoner eet (erg) weinig

o

Bewoner eet alleen wit brood

o

Bewoner heeft altijd trek en vergeet dat hij/zij al gegeten heeft
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Welzijn
o

Een collega wil een medicijnronde organiseren tijdens de maaltijd

o

Een bewoner is altijd ontevreden over de maaltijd

o

Een bewoner eet met geluid en dat stoort de overige bewoners

Empowerment
o

Een bewoner met dementie wil helpen met het koken

o

Bewoners zijn druk en jij moet koken.

Denken: In de leeromgeving zijn modules die aansluiten bij het thema ‘Eten en drinken’.
Deelnemers maken hier gebruik van om zichzelf te bekwamen of verdiepen. Het doel is om
met behulp van leermiddelen de inhoudelijke kennis uit te breiden met factsheets, richtlijnen, tools en/of modellen. Deelnemers groeien door verbanden te leggen met kennis die ze
al hebben.
Op de werkplek
Doen: Vervolgens gaat de zorgverlener aan de slag met implementatie van de opgedane
kennis. Binnen het team gaat hij/zij ervaren door toe te passen wat hij/zij geleerd en ontdekt
heeft. Daarna volgt er een implementatie-evaluatie door de cliënt en/of mantelzorger door
te vragen over hoe hij/zij de nieuwe werkwijze ervaart. Binnen het team wordt er dus geëxperimenteerd en gereflecteerd op elkaars bevindingen.
Elke team-deelnemer noteert zijn eigen ervaring:
1. Wat was de situatie?
2. Welke aanpak heb je gekozen en waarom?
3. Wat was het effect voor jou en anderen?
Voor een aantal sub-thema’s kan het zo zijn dat het team om externe ondersteuning
vraagt. Deze behoefte kan worden ingevuld door een trainer die een relevante workshop
organiseert over de desbetreffende sub-thema’s.

1.2.2 Teamleren
Tijdens het reguliere teamoverleg wordt er een leer- en verbetermoment ingebouwd. Gedurende dit moment worden ervaringen uitgewisseld en uiteindelijk besluiten genomen die
door het hele team gedragen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke
expertise en ervaring van een specialist, Senior+ of Teamleider en de cliënt.

1.2.3 Organisatie
De resultaten, die dynamisch zijn, omvatten meetbare handvatten om de voortgang van
de diverse teams te kunnen meten. Deze worden vertaald voor de praktijk en opgevolgd
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door een centraal multidisciplinair team. De zelflerende teams kunnen ook sub-thema’s
aandragen waar ze zelf tegen aanlopen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. De
thema’s worden binnen dit team behandeld en uitgewerkt. Aan de hand van de ervaringen wordt een dynamisch verbeterplan opgesteld t.b.v. het voedselbeleid voor de instelling.
Benodigdheden voor uitvoering van het Groeilemniscaat:


Sub-thema’s vertaald naar relevante casuïstiek



Leermodules met mogelijkheid om deze via workshop aan te bieden



Leer- en verbeter spel met online trainingsmogelijkheden



Voedingsvisie

Er is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de effectiviteit van de groeilemniscaat-methodiek. Indien deze kan worden aangetoond, neemt de adoptie van de methode in de sector waarschijnlijk toe en daarmee het doel van de beoogde verandering: de uitvoering van
een gezonder en duurzamer voedingsbeleid op de werkvloer.

1.3 Doel
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de implementatie van het pilotproject
Groeilemniscaat die uitgevoerd wordt door Stichting Eten + Welzijn.

1.4 Onderzoeksvraag
Welke uitkomsten levert het gebruik van het Groeilemniscaat van stichting Eten+Welzijn methodiek op in de ouderenzorg, voor wat betreft de implementatie van duurzaam voedselbeleid in de verpleeghuiszorg op basis van kwalitatieve uitkomstmaten met, indien mogelijk,
kwantitatieve ondersteuning?
Verder was er nog een aantal aanvullende vragen:


Welke manieren kunnen ingezet worden om de casuïstiek aan te bieden aan de
medewerkers en welke kansen zijn hiervoor?



Welke mogelijkheden zijn er om de rol en inbreng van de cliënt te versterken binnen
de werkwijze?



Zijn deze uitkomsten generaliseerbaar naar andere deelsectoren in de LZ zoals de
revalidatiezorg, gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg?
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2. Methode
2.1 Onderzoeksopzet
Dit evaluatieonderzoek is door het Louis Bolk Instituut met een wetenschappelijke methode
uitgevoerd door middel van een pre-test post-test design. Om het groeilemniscaat te evalueren, is er gekozen om te werken met drie thema’s:
1.

Verspilling en cliënt

2.

Smaak en cliënt

3.

Gezonde voeding en cliënt.

Deze thema’s zijn gekozen door stichting Eten + Welzijn na het houden van een (online) creatieve brainstorm met betrokken stakeholders, inclusief experts en zorgmedewerkers. Hierbij
werd ook gekeken naar welke thema’s er nu op de werkvloer leefden en welke haalbaar
waren om te nemen in dit onderzoek. Deze drie thema’s zijn uitgevoerd volgens een bepaald script. De resultaten zijn zo veel mogelijk per thema weergegeven.

Figuur 2.1 De studie-opzet van het evaluatieonderzoek door het Louis Bolk Instituut uitgevoerd.

2.2 Studie populatie
Voor dit project zijn door stichting Eten + Welzijn drie oudere woonzorg-instellingen gerekruteerd: De Wever (Tilburg), Woonzorg Flevoland (Lelystad) en ZONL (Vollenhove). Elke zorgorganisatie werkt met drie teams die elk één thema hebben doorlopen. Deze organisaties zijn
stapsgewijs begonnen met dit project over het Groeilemniscaat waarbij de eerste organisatie eind juni 2021 klaar was en de laatste organisatie medio/eind juli 2021. Voor dit onderzoek zijn geen metingen gedaan onder cliënten.

10

2.3 Baseline-vragenlijst
De baseline-meting had als doel te onderzoeken hoe het team staat tegenover het ‘Eten
en drinken’-beleid en hoe dit wordt ervaren door de cliënt (slechts indirect uitgevraagd).
De baseline-meting bestond uit een online, anonieme vragenlijst die verspreid is onder het
personeel. Deze vragenlijst bestond uit 29 items (26 gesloten en 3 open vragen) (Zie ook Bijlage 1 voor de volledige vragenlijst). De vragenlijst bestond uit een aantal vragen over demografische kenmerken van de respondenten (geslacht, leeftijd, opleiding, type aanstelling
(vast, flexibel, of anders)), rol (zorgverlener, maatlijdvoorziener of anders). In de vragenlijst is
ingegaan op tevredenheid over het huidige voedingsaanbod (algemeen, smaak, presentatie, duurzaamheid, gezondheid, versheid, gewenst door cliënten en passend bij behoeften van cliënten) via een 5-punt Likertschaal. Om inzicht te krijgen in hoeverre de zorgmedewerkers bezig zijn met gezonde en duurzame voeding, werd er gekeken naar de fase
van hun gedrag, gebaseerd op het veelgebruikte transtheoretische ‘Stages of change’ model (Matsumoto and Tanaka, 2013). De resultaten worden alleen op hoger aggregatieniveau weergegeven.

2.4 Nametingsvragenlijst
Na ongeveer 3 maanden is de vragenlijst van de nulmeting herhaald om te onderzoeken
wat het effect is geweest van het team-based leren via de Groeilemniscaat-methode van
stichting Eten + Welzijn op medewerkers en indirect op de ervaringen van cliënten. Er waren
drie vragen toegevoegd die ingingen op het cijfer (rapportcijfer 1-10) dat deelnemers aan
het project gaven, welke belemmerende factoren ze tegenkwamen en welke motiverende
factoren (zie Bijlage 1, additionele vragen 1-3).

2.5 Aanvullende data- mondelinge evaluatie
Door de Stichting Eten + Welzijn zijn er na het project aanvullende, mondelinge evaluatie
sessies gehouden. De verslagen hiervan zijn geraadpleegd voor het schrijven van dit rapport.

2.6 Analyses
Resultaten worden descriptief weergegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie voor continue variabelen (als leeftijd) en als aantal (n) en percentage (%) voor categorische variabelen. Er zijn geen statistische toetsen toegepast aangezien de aantallen dit niet toe lieten.
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3. Resultaten
3.1 Studiepopulatie
De baselinevragenlijst is door 80 respondenten (hiermee bedoelen we medewerkers) gestart maar door 74 respondenten volledig ingevuld en deze zijn meegenomen in het onderzoek. Hiervan werkten 8 respondenten bij ZONL, 31 bij de Wever en 35 bij Woonzorg Flevoland. Per thema was dit: 17 respondenten ‘Verspilling en cliënt’ (23%), 28 respondenten
werkten aan het thema ‘Smaak en cliënt’ (38%) en 29 respondenten werkten aan het
thema ‘Gezonde Voeding en cliënt’ (39%).
De nametingsvragenlijst is door 29 respondenten ingevuld, waarvan 13 respondenten werkten aan het thema ‘Verspilling en cliënt’, 4 aan het thema ‘Smaak en cliënt’ en 12 aan het
thema ‘Gezonde Voeding en cliënt’.
Tabel 3.1 Beschrijving van populatie voor en na het onderzoekstraject naar het Groeilemniscaat
Verspilling

Smaak

Voor (n=17) Na (n=13)

Voor (n=28)

Na (n=4)

Gezonde voeding
Voor (n=29)

Na (n=12)

Geslacht, n en % vrouwen

13 (76%)

13 (100%)

24 (86%)

3 (75%)

28 (97%)

12 (100%)

Leeftijd (in jaren)*

39.3 ± 13.5

46.5 ±11.1

44.7 ± 11.9

46.3±13.4 44.4 ± 12.8

55.5±4.3

Opleiding
Geen opleiding
Lagere school
LBO, MAVO,V(M)BO
HAVO, VWO, MBO, HTS
HBO
WO, postdoctoraal

0 (0%)
0 (0%)
2 (12%)
13 (77%)
2 (12%)
0 (0%)

1 (8%)
0 (0%)
3 (28%)
9 (70%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
2 (7%)
12 (43%)
13 (46%)
1(4%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (25%)
3 (75%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
6 (21%)
20 (69%)
3 (10%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
6 (50%)
5 (42%)
1 (8%)
0 (0%)

Type aanstelling
Vaste aanstelling
Flexibele basis
Overig

15 (88%)
0 (0%)
2 (12%)

11 (85%)
1 (8%)
1 (8%)

28 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

4 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

26 (90%)
1 (3%)
2 (7%)

11 (92%)
0 (0%)
1 (8%)

Rol
Zorgverlener
Maaltijdvoorziener
Anders

12 (71%)
0 (0%)
5 (29%)

5 (39%)
1 (8%)
7 (54%)

15 (54%)
1 (4%)
12 (43%)

0 (0%)
1 (25%)
3 (75%)

19 (66%)
7 (24%)
3 (10%)

10 (83%)
1 (8%)
1 (8%)

Organisatie
De Wever
Woonzorg Flevoland
ZONL

4 (23%)
0 (0%)
13 (77%)

2 (16%)
3 (28%)
8 (62%)

14 (50%)
5 (18%)
9 (32%)

2 (50%)
1 (25%)
1 (25%)

13 (45%)
3 (10%)
13 (44%)

3 (25%)
0 (0%)
9 (75%)

*Leeftijd niet beschikbaar voor 2 respondenten

De respondenten waren voor de meerderheid vrouw (vooral bij de na-vragenlijst), hadden
een gemiddeld niveau van opleiding en de meerderheid had een vaste aanstelling. Medewerkers werkten voornamelijk in de rol als zorgverlener of anders, er deden relatief minder
maaltijdvoorzieners mee.
Het aantal medewerkers dat de na-vragenlijst invulde, was aan de lage kant (n=29). Opvallend was dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers die de na-vragenlijst hebben ingevuld hoger leek te liggen ten opzichte van baseline-vragenlijst.
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3.2 Tevredenheid voedingsaanbod
De tevredenheid over het voedingsaanbod en specifieke elementen hierin zijn per thema
weergegeven in Tabel 3.2. Bij een groep medewerkers die aan bepaald thema werkten
leek de tevredenheid hoger te zijn na afloop van het onderzoek, terwijl voor andere
thema’s dit juist lager leek te liggen.
Medewerkers die aan het thema ‘Verspilling en cliënt’ werkten, gaven het voedingsaanbod
een redelijk hoog cijfer, met name de onderwerpen: algemeen, presentatie, smaak en versheid. Al deze scores lagen lager na afloop van het onderzoek.
Medewerkers die aan het thema: ‘Smaak en cliënt’ werkten, waren vooral tevreden over
de onderwerpen: in het algemeen, de presentatie en gezondheid. De scores van smaak,
presentatie, gewenstheid door cliënten waren aanzienlijk lager na afloop van het onderzoek. De score van passend bij behoeften van cliënten lag iets hoger na afloop van het onderzoek t.o.v. baseline.
Medewerkers die aan het thema ‘Gezonde voeding en cliënt’ werkten, waren over het algemeen op baseline al erg tevreden over de ondervraagde thema’s. Na afloop van het
onderzoek leken ze zelfs nog iets meer tevreden te zijn, met name gezondheid kreeg een
hogere score.
Tabel 3.2 Tevredenheid voedingsaanbod (maaltijden en tussendoortjes) (gemiddeld cijfer van
een 5-punt Likertschaal) - per thema
Verspilling

Smaak

Voor (n=17)

Na
(n=12)

Algemeen

3.6 ± 0.9

Smaak
Presentatie

Voor (n=28)

Gezonde voeding
Na (n=3)

Voor (n=28)

Na (n=11)

3.5 ± 1.0 3.4 ± 1.2

3.0 ± 1.7

3.8 ± 1.0

3.9 ± 1.4

3.9 ± 0.7

3.3 ± 1.1 3.1 ± 1.2

1.7 ±0.6

3.6 ± 0.9

3.8 ± 1.0

3.5 ± 0.7

3.4 ± 0.9 3.4 ± 1.2

1.7 ±0.6

3.6 ± 0.9

3.8 ±1.0

Duurzaamheid

2.8 ± 0.8

3.3 ± 0.8 2.9 ± 1.1

2.7 ±1.2

3.4 ± 0.9

3.5 ±0.5

Gezondheid

3.2 ± 0.9

3.5 ± 0.9 3.4 ± 0.9

3.3 ±1.2

3.9 ± 0.9

4.4 ±0.8

Versheid

3.5 ± 1.0

2.9 ± 0.8 3.2 ± 1.2

2.0 ±0.0

3.7 ± 1.1

3.9±0.8

Gewenst door cliënten

2.9 ± 0.9

2.4 ± 1.0 3.1 ± 1.2

2.3 ±1.2

3.4 ± 1.1

3.8±1.1

Passend bij behoeften cliën- 3.0 ± 1.1
ten

2.8 ±1.2 3.1 ± 1.4

4.0 ± 0.0

3.6 ± 1.1

3.5 ±1.0

3.3 Tevredenheid hoeveelheden
De tevredenheid over hoeveelheden zijn per thema weergegeven in Tabel 3.3. Net als bij
de tevredenheid over het voedingsaanbod leken de medewerkers iets lagere scores te geven na het onderzoek t.o.v. baseline, met name medewerkers die werkten aan de thema’s
over ‘Verspilling en smaak’.
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Tabel 3.3 Tevredenheid hoeveelheden (maaltijden en tussendoortjes) (gemiddeld cijfer van een
5-punt Likert-schaal) - per thema
Verspilling

Smaak

Gezonde voeding

Voor (n=17) Na (n=12)

Voor (n=28) Na (n=3)

Voor (n=28) Na (n=11)

Hele gerecht

3.4 ± 0.8

3.1±0.8

3.1 ± 0.9

3.3±1.2

3.1 ± 0.8

3.3±0.8

Groente

2.9 ± 0.7

2.8 ±0.6

3.0 ± 0.8

3.3±1.2

3.0 ±0.6

3.1±0.8

Fruit

3.1 ± 1.1

2.3±0.9

2.7 ± 0.8

2.0±0.0

2.6 ± 0.9

2.8±1.0

Vlees

3.1 ± 0.6

2.7 ±0.7

2.9 ± 0.9

3.0±1.0

3.1 ± 0.6

2.9±0.5

Vis

2.2 ± 1.1

2.1 ±1.0

2.7 ±0.7

2.7±1.2

2.4 ± 1.0

2.3±1.0

Zuivel/kaas/ei

3.3 ± 0.7

2.8±0.6

3.2 ± 0.8

2.3±0.6

2.9 ± 0.6

2.8±0.8

Overig (aardappelen, rijst,
etc.)

3.5 ± 0.6

3.2±0.4

3.1 ± 0.9

3.3±1.2

3.1 ± 0.5

3.3±0.6

3.4 Behoeftes
In Tabel 3.4 is de top 5 van behoeftes van medewerkers op het gebied van voeding te zien
met in Tabel 3.4A de resultaten op baseline en in Tabel 3.4B de resultaten na afloop van het
onderzoek (zie Bijlage voor uitgebreide resultaten). Over het algemeen waren de resultaten
veelal hetzelfde voor medewerkers die aan de verschillende thema’s werkten. De resultaten
waren ook niet heel anders na afloop van het onderzoek.
Tabel 3.4A Top 5 behoeftes medewerkers op het gebied van voeding – per thema voorafgaand
aan het onderzoek

14

Verspilling (n=17)

Smaak (n=28)

Gezonde voeding (n=28)

1

Eten dat de gezondheid ondersteunt

Meer smaak in mijn eten

Eten dat de gezondheid ondersteunt

2

Maaltijdopties die rekening houden met situatie cliënt (smaak,
moeite met kauwen, weinig zout,
etc.)

Maaltijdopties die rekening houden met situatie cliënt (smaak,
moeite met kauwen, weinig zout,
etc.)

Maaltijdopties die rekening houden met situatie cliënt (smaak,
moeite met kauwen, weinig zout,
etc.)

3

Meer aandacht tijdens de maaltijd van de vrijwilligers/personeel

Eten dat de gezondheid ondersteunt

Meer smaak in mijn eten

4

Eten dat makkelijk te snijden is
en/of op te eten is

Meer aandacht tijdens de maaltijd van de vrijwilligers/personeel

Meer interessante opties (bijv. niet
alleen AVG)

5

Meer interessante opties (bijv. niet Eten dat makkelijk te snijden is
alleen AVG)(=aardappel, vlees, en/of op te eten is
groente)
Meer interessante opties (bijv. niet
alleen AVG)

Eten dat de lokale boeren ondersteunt
Meer aandacht tijdens de maaltijd van de vrijwilligers/personeel
Eten wat makkelijk te snijden is/op
te eten is
Eten met een verhaal
Vlees, ei en melk producten van
diervriendelijke productie

Tabel 3.4B Top 5 behoeftes medewerkers op het gebied van voeding– per thema na afloop van
het onderzoek
Verspilling (n=12)

Smaak (n=3)

Gezonde voeding (n=11)

1

Eten dat de gezondheid ondersteunt

Meer smaak in mijn eten

Eten dat de gezondheid ondersteunt

2

Maaltijdopties die rekening hou- Eten dat de gezondheid onderden met situatie cliënt (smaak,
steunt
moeite met kauwen, weinig zout,
etc.)

3

Eten dat makkelijk te snijden is
en/of op te eten is

Meer interessante opties (bijv. niet Meer aandacht tijdens de maalalleen AVG)
tijd van de vrijwilligers/personeel

4

Meer smaak in mijn eten

Eten dat de lokale boeren onder- Meer smaak in mijn eten
steunt

5

Meer interessante opties (bijv. niet Maaltijdopties die rekening hou- Meer interessante opties (bijv. niet
alleen AVG)
den met situatie cliënt (smaak,
alleen AVG)
Eten met een verhaal
moeite met kauwen, weinig zout,
etc.)

Maaltijdopties die rekening houden met situatie cliënt (smaak,
moeite met kauwen, weinig zout
etc.)

3.4 Houding en attitude
In tabel 3.5 zijn de gegevens weergegeven over hoe medewerkers dachten over andere
opties in het menu en in hoeverre de medewerkers invloed hebben binnen hun organisatie.
Medewerkers leken na het onderzoek minder open voor een optie in het menu met meer
plantaardige eiwitten en vezels. De medewerkers dachten wel meer invloed te hebben op
de organisatie na afloop van het onderzoek.
Tabel 3.5 Houding en invloed- (gemiddeld cijfer van een 5-punt Likert-schaal) - per thema
Verspilling
Voor (n=17)

Smaak
Na
(n=12)

Voor (n=28)

Gezonde voeding
Na (n=3)

Voor (n=28)

Na (n=11)

Open voor optie meer plant- 3.9 ± 1.0
aardige eiwitten en vezels

3.6 ±0.9 3.4 ± 1.0

1.7 ±0.6

3.4 ± 1.3

2.9 ±1.1

Invloed organisatie

2.9 ±1.3 2.7 ± 1.5

3.0 ±1.7

2.8 ± 1.2

3.3 ±1.0

2.9 ± 1.6

In Tabel 3.6 is de top 5 punten weergegeven waar medewerkers aan dachten bij gezond
eten, met in Tabel 3.6A de resultaten op baseline en in Tabel 3.6B de resultaten na afloop
van het onderzoek. Er leek weinig verschil te zijn in top 5 waaraan medewerkers dachten bij
gezond eten voor en na het onderzoek.
Tabel 3.6A Top 5 waar medewerkers aan dachten bij gezond eten – per thema baseline
Verspilling (n=16)

Smaak (n=28)

Gezonde voeding (n=28)

1

Veel groente

Veel groente

Veel groente

2

Veel fruit

Vers

Vers

3

Vers

Veel fruit

Lekker

4

Minder vet

Lekker

Veel fruit

5

Minder suiker

Minder vet

Minder suiker
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Tabel 3.6B Top 5 waar medewerkers aan dachten bij gezond eten – per thema na
Verspilling (n=12)

Smaak (n=3)

Gezonde voeding (n=11)

1

Veel groente

Veel groente

Veel groente

2

Veel fruit

Veel fruit

Veel fruit

3

Vers

Lekker

Minder suiker

4

Lekker

Minder suiker

Vers

5

Minder suiker

Minder vet/ vers

Lekker

In Tabel 3.7 is de top 5 onderwerpen weergegeven waar medewerkers aan dachten bij
duurzaam eten, met in Tabel 3.7A de resultaten op baseline en in Tabel 3.7B de resultaten
na afloop van het onderzoek. De top 5 waaraan medewerkers dachten bij duurzaam eten
leek niet heel anders voor en na het onderzoek. Opvallend was dat voor het onderzoek
duur en minder of geen vlees wel in de top stond (Tabel 3.7A) en dit na het onderzoek niet
meer in de top 5 stond (Tabel 3.7B).
Tabel 3.7A Top 5 waar medewerkers aan dachten bij duurzaam eten – per thema baseline
Verspilling (n=16)

Smaak (n=28)

Gezonde voeding (n=28)

1

Minder voedselverspilling

Goed voor het milieu

Goed voor het milieu

2

Goed voor het milieu

Minder voedselverspilling

Minder voedselverspilling

3

Beter voor de dieren

Minder verpakkingsmateriaal

Minder verpakkingsmateriaal

4

Minder verpakkingsmateriaal

Gezond

Gezond

5

Minder of geen vlees

Duur

Duur

Tabel 3.7B Top 5 waar medewerkers aan dachten bij duurzaam eten – per thema na
Verspilling (n=12)

Smaak (n=3)

Gezonde voeding (n=11)

1

Minder voedselverspilling

Gezond

Minder voedselverspilling

2

Minder verpakkingsmateriaal

Goed voor het milieu

Goed voor het milieu

3

Goed voor het milieu

Beter voor de dieren

Minder verpakkingsmateriaal

4

Gezond

Minder voedselverspilling

Gezond

5

Veel groente

Minder verpakkingsmateriaal

Veel groente

3.4 Fase gedragsverandering
De fase van gedragsverandering waarin de medewerkers zich bevonden op baseline en na
afloop van onderzoek is weergegeven in Figuur 3.1. Voor zowel gezonder eten, duurzamer
eten en eten meer passend maken bij behoeftes van cliënten zien we een kleine verschuiving naar een iets grotere bereidheid.
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Fase gedragsverandering
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12
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0
6

11

10

10

2
4

26

5

5

Gezonder- Gezondervoor
na

Duurzamer- Duurzamervoor
na

Passender- Passendervoor
na

Nee, en ik heb geen intentie <6 maanden

Nee, wel intentie <6 maanden

Nee, dit doe ik al af en toe

Ja, daar ben ik <6 maanden mee bezig

Ja, dat doe ik al >6 maanden

Missing

Figuur 3.1 Stages of change/fase gedragsverandering om het voedingsaanbod gezonder, duurzamer of meer passend bij behoeftes cliënten te maken - voor en na

3.5 Evaluatie door medewerkers
De medewerkers is gevraagd een rapportcijfer te geven voor het doorlopen van het Groeilemniscaat (Tabel 3.8). Het gemiddelde cijfer was voldoende en de medewerkers die aan
het thema ‘Smaak en cliënt’ hadden gewerkt, gaven gemiddeld de hoogste score.
Tabel 3.8 Gemiddeld rapportcijfer voor doorlopen traject per thema na afloop van het onderzoek
Rapportcijfer traject

Verspilling (n=12)

Smaak (n=3)

Gezonde voeding (n=10)

6.3 ± 1.0

7.3 ± 0.6

6.1 ± 0.7

3.5.1 Belemmerende factoren
De medewerkers is na afloop van het onderzoek gevraagd wat het moeilijk maakte hun traject (hetzij verspilling, smaak of gezonde voeding) uit te voeren (Tabel 3.9). Medewerkers
gaven aan dat de opdracht niet voor iedereen duidelijk was, dat de samenwerking meespeelde en dat ze onvoldoende tijd ervaarden. Een aantal medewerkers (n=3) gaf ook aan
geen belemmerende factoren te hebben ervaren.
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Tabel 3.9 Zelf ervaren belemmerende factoren- per thema
Verspilling (n=12)

Smaak (n=3)

Gezonde voeding (n=10)

Veel verloop van personeel dus af- Samenwerking
spraken blijven liggen

Dat deze doelgroep niet alles kan
eten

Niet

Weinig tijd

Tijd/moment voor pakken,

Dat het soms lastig in te schatten is Tijdsdruk, onderbezetting.
hoeveel bewoners eten, de ene
dag eten ze bord leeg andere dag
laten ze wat staan.

Moeilijk dat het ons als team eigenlijk geen extra input gaf, wij zijn al
goed op weg

Tijdens het werk met dit projekt bezigzijn, of ik vergeet het of het was
even te druk.

Hoe je een smakelijke maaltijd op
tafel kunt zetten.

Ik vond het niet moeilijk

Moeite om mijn ervaring in het document in te vullen op de pc

Kort traject, weinig nieuwe informatie, veel vanuit de cliënt gevraagd
die hier niet op kan antwoorden.

We zijn een revalidatie afdeling en
het verschilt per dag wat voor en
we moeten altijd een week van te
voren moeten bestelen voor een
hele week

Wisseling van de doelgroep, techniek (afsluiten van de PPT), weggooien extra verstrekkingen van de
diëtiste (beter per stuk, dan per
doos te bestellen), verpakkingseenheid leverancier.

Weinig uitleg vooraf. Traject onduidelijk

De techniek van de doorlopen opdracht. de vraagstelling erg onduidelijk

Opdracht was niet duidelijk

Het is niet altijd makkelijk om een
oplossing te vinden

Eigenlijk was niks moeilijk

Meer tijd besteden aan de maaltijden
Samenwerking

3.5.2 Faciliterende factoren
De medewerkers werd na afloop van het onderzoek gevraagd wat het makkelijk maakte
dit traject (hetzij verspilling, smaak of gezonde voeding) uit te voeren (Tabel 3.10). Medewerkers gaven aan dat eerdere scholing hen geholpen had, dat het hielp dat ze dagelijks
zelf zien of koken, bewustwording, duidelijke communicatie en dat ze al op de goede weg
zitten qua gezonde voeding.
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Tabel 3.10 Zelf ervaren faciliterende factoren van doorlopen traject- per thema
Verspilling (n=12)

Smaak (n=3)

Gezonde voeding (n=9)

Ooit een scholing in gehad en jongere
collega’s niet dus nu was er aanleiding
om over dit onderwerp te praten

Het onderwerp zelf

Wij koken zelf op ksw

Weinig verspilling

De leidraad, achtergrondinformatie, theorie, compacte
werkwijze, communicatie
(mails, vragenlijst)

Cliënt gericht werken

Het invullen vh papier "jouw ervaring "
duidelijk

Theorie, leren met eten omgaan

Online

Bewustwording

Dat we op de goede weg zitten
qua gezonde voeding

Duidelijke communicatie.

Dat we op de goede weg zitten
qua gezonde voeding

Programma volgen, het was duidelijk

Online te doen

Het programma volgen en de opdracht
uitvoeren

Meer tijd

We zien het dagelijks zelf

Weinig, heb geen voeding gedaan

lekker eten klaar maken

Wij koken altijd al erg gezond

Het onderwerp zelf

3.5.3 Visie medewerkers inbreng cliënt
Als we specifiek kijken naar de resultaten die de medewerkers invulden over de cliënt dan
kwam het volgende beeld naar voren (tabel 3.11):
Tabel 3.11 Visie medewerkers op belemmerende en motiverende factoren voor cliënten en wat
er nodig is
Belemmerende factoren

Motiverende factoren

Wat nodig

Dat het soms lastig in te schatten is Glimlach en waardering van de

We leggen de voorkeuren van be-

hoeveel bewoners eten de ene

bewoners

woners vast in een schriftje

Iemand blij maken

Tijd om de bewoner te leren ken-

dag eten ze bord leeg andere
dag laten ze wat staan.
Kort traject, weinig nieuwe informatie, veel vanuit de cliënt ge-

nen

vraagd die hier niet op kan antwoorden.
Bewoners wisselen snel, onvol-

Samen de bewoner centraal zet-

doende tijd om ze te leren kennen ten
(wat hun voorkeuren zijn)
Bewoner uit blijven leggen wat be- Wanneer de bewoners genieten
ter voor haar is. Intensief en veel

van mijn zelf gemaakte soep of

herhalen. Wanneer het effect er-

taart

varen wordt door de bewoner
wordt het gewaardeerd
Signaleren van ondervoeding, middels het frequent wegen van de
bewoners;
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3.5.4 Aanvullende informatie uit mondelinge evaluaties
Tot slot hebben de Louis Bolk onderzoekers de anonieme verslagen van de evaluatiesessie
met medewerkers door Stichting Eten+ Welzijn ingezien. Dit gaf het volgende beeld over
wat goed ging, waar men tegen aan liep, wat motiveerde en wat nodig is:
Wat ging goed?


Prettige methodiek



Goede samenwerking, veel overleg



Aan samenstelling van menu’s wordt al veel aandacht besteed



Individuele initiatieven (zoals taarten/cake bakken) van collega’s



Beleg wat na het ontbijt over is aanbieden ‘uit het vuistje’ (bewoners eten meer en er
wordt niets weggegooid);



Happy hour op vrijdag met toastjes, kleine blokjes kaas en borrel/fris erbij. Bewoners krijgen extra binnen (wat over is werd het weekend opgemaakt, dus geen waste);



Signaleren van afwijkingen en bespreken met collega’s zodat duidelijk wordt wat er
aan de hand is en hoe er gehandeld moet worden;



We leggen de voorkeuren van bewoners vast in een schriftje

Waar liep men tegen aan?


Bewustwording, neus op de feiten gedrukt, goed bij een thema/casus stil kunnen staan;



Bewoners wisselen snel, onvoldoende tijd om ze te leren kennen (wat hun voorkeuren
zijn);



Informatie/achtergrond informatie/theorie op het gebied van eten en drinken;



Het verschil tussen wat in het ziekenhuis (alles kan) en het verpleeghuis (basis assortiment) geboden wordt is te groot;



Bewoner blijven uitleggen wat beter voor haar is. Intensief en veel herhalen. Wanneer
het effect ervaren wordt door de bewoner wordt het gewaardeerd;



Geen tijd om de warme maaltijd 3x per week te bestellen, bestellen we 1x per week en
kunnen dan niet altijd voldoen aan wat gevraagd/verwacht wordt;



‘Keuzestress’ bij het bestellen van de warme maaltijd en het ‘opnemen’ van de
keuze…hebben we genoeg…



Signaleren van ondervoeding, middels het frequent wegen van de bewoners

Wat motiveerde?
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Leuke cursus



Bevestiging dat we al veel goed doen



Glimlach en waardering van de bewoners



Iemand blij maken



Samen de bewoner centraal zetten



Wanneer de bewoners genieten van mijn zelf gemaakte soep of taart

Wat heeft men nodig?


Regelmatig overleg, bij voorkeur niet online



Meerdere thema’s



Ervaringen/ideeën van andere woongroepen



Goede afstemming met familie, verpleeghuisarts, diëtist en zorg collega om het juiste
aan te kunnen bieden



Tijd om de bewoner te leren kennen



Tijd om de warme maaltijden vaker te bestellen
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4. Conclusies en aanbevelingen
4.1 Implementatie bij medewerkers
Dit evaluatieonderzoek naar de implementatie van de ‘Eten+Welzijn Groeilemniscaat-methode’ laat de eerste resultaten zien in drie verschillende zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg die werkten aan de drie gekozen thema’s voedselverspilling, smaak en gezondheid
en cliënten.
Er was een verschil tussen de thema’s op het gebied van tevredenheid van het huidige
voedselaanbod. Medewerkers die werkten aan het thema ‘Gezonde voeding en cliënt’ lieten een stijging zien in de scores van tevredenheid. Medewerkers die aan het thema
‘Smaak en cliënt’ werkten lieten juist een lichte daling zien.
Medewerkers stonden bij aanvang van het onderzoek redelijk open voor een menu-optie
met meer plantaardige eiwitten en vezels. Bij de medewerkers die aan het thema smaak
werkten, daalde de bereidheid voor een menu-optie met meer plantaardig eiwit en vezels
enigszins. Kijkend naar de fase van gedragsverandering leken de medewerkers iets meer
open te staan voor een voedselaanbod dat gezonder, duurzamer of meer passend is bij de
behoefte van cliënten.
Het behoefte-onderzoek liet zien dat medewerkers behoefte hadden aan:


Eten dat de gezondheid ondersteunt



Maaltijdopties die rekening houden met de situatie van de cliënt



Meer aandacht tijdens de maaltijd van vrijwilligers/personeel



Eten dat makkelijk te snijden is en/of op te eten



Meer interessant opties (bijv. niet alleen aardappel- vlees-groente).

Over het algemeen hadden de medewerkers een goed beeld bij gezond en duurzaam
eten en dit was niet heel anders voor of na het onderzoek. Medewerkers dachten bij gezond eten aan veel groente, veel fruit, vers, minder vet, minder suiker, minder vet en lekker.
Bij duurzaam eten dacht men aan minder voedselverspilling, goed voor het milieu, beter
voor de dieren, minder verpakkingsmateriaal en minder of geen vlees.
Medewerkers evalueerden het doorlopen traject met een voldoende: rapportcijfer van tussen 6.1 en 7.3, meteen gemiddelde van 6.3 ± 0.9.
Er dient wel opgemerkt te worden dat de respons van de nameting laag was (n=29 t.o.v.
n=74 respondenten op baseline) wat waarschijnlijk kan leiden tot een iets vertekend beeld.
Helaas hebben we geen zicht op waarom de respons van de nameting lager was. Over het
algemeen wordt er vaker een lagere respons gezien (tot 50% lager) bij onderzoek door middel van vragenlijsten, bijvoorbeeld bij de implementatie-evaluatie van Keer Diabetes2 Om
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(Pot et al., 2020). Daarnaast kan de timing van de nameting, tijdens de zomer, een rol hebben gespeeld. Het kan zijn dat alleen de meest gemotiveerde medewerkers de nametingsvragenlijst hebben ingevuld of juist de meest kritische.

4.2 Inbreng cliënt
De basis van het Groeilemniscaat is gebruik maken van het verplichte gesprek dat zorgverleners met cliënten hebben over het thema ‘Eten en drinken’ en dit te benutten voor betere
en groenere zorg. Het lag buiten de scope van deze evaluatie-implementatie om de effecten te meten bij cliënten. Er is wel vanuit het oogpunt van de zorgverlener onderzocht in
hoeverre medewerkers dachten in hoeverre het voedingsaanbod passend is voor de behoeftes van cliënten. Dit was globaal gezien niet anders vóór of ná het onderzoek, al waren
er wel verschillen tussen medewerkers die aan de verschillende thema’s werkten. Medewerkers die aan thema ‘Verspilling en cliënt’ werkten scoorden lager op ‘tevredenheid’ na afloop van het onderzoek terwijl medewerkers die aan thema ‘Gezonde voeding en cliënt’
werkten na afloop hoger scoorden t.o.v. baseline.
Als we specifiek kijken naar de resultaten die de medewerkers invulden over de cliënt (tabel
3.11) dan kwam het beeld naar voren factoren die belemmerend zijn te maken hebben
met de moeilijkheid in te schatten hoeveel bewoners eten, de korte duur van het traject,
veel wisseling van bewoners, en weinig tijd met de bewoners. Motiveren factoren die de
medewerkers invulden over de cliënt waren waardering van cliënten en cliënten laten genieten (tabel 3.11). Volgens medewerkers zou het helpen om voorkeuren van bewoners op
te schrijven en meer tijd om de bewoners te leren kennen.
Uit de mondelinge evaluaties bleek dat het gebruiken van de input van de cliënt en de
eventuele waardering van cliënten die hieruit volgde, voor zorgverleners een positief effect
had op hun motivatie met het Groeilemniscaat bezig te zijn.
In dit onderzoek was het dus niet mogelijk om de effecten bij cliënten mee te nemen, voor
vervolgonderzoek is het wel aan te bevelen de effecten in cliënten te meten bij het gebruik
van het Groeilemniscaat. Deze extra terugkoppeling kan verwerkt worden in het Groeilemniscaat om zo het ‘gat’ tussen de verwachtingen van zorgprofessionals en cliënten nog verder te dichten.

4.3 Generaliseerbaarheid naar andere settings
Dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd in drie verschillende zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg. Bij elke instelling werd aan de drie thema’s gewerkt. Uit de mondelinge evaluaties
bleek dat de mate van implementatie van het Groeilemniscaat sterk afhing van het functioneren van het team en de steun die uit de organisatie werd ervaren. Als het team niet goed
functioneert en ‘het huis in brand staat’, was er weinig ruimte om bezig te zijn met het Groeilemniscaat. Als het team goed functioneert, maar geen steun ervaart vanuit de organisatie,
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werd de implementatie van het Groeilemniscaat belemmert. Idealiter zou een team goed
moeten functioneren en voldoende steun moeten ervaren vanuit de organisatie.
De bevindingen van dit onderzoek kunnen helpen bij het opzetten van vergelijkbaar onderzoek in andere deelsectoren van de langdurige zorg, zoals ouderenzorg, de revalidatiezorg,
gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om een pilotproject, dus om meer te kunnen zeggen over kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit, zal
onderzoek naar het Groeilemniscaat herhaald moeten worden bij een grotere groep medewerkers.
Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de uitvoerbaarheid van de gebruikte methodiek
van het Groeilemniscaat van Stichting Eten + Welzijn. Meer onderzoek is nodig naar de
lange termijn kwaliteit en effectiviteit. Het Groeilemniscaat van Stichting Eten + Welzijn is een
lemniscaat wat betekent dat de uitvoering pas succesvol kan zijn, als het langdurig en iteratief gebruikt wordt.

4.4 Conclusies
De resultaten laten zien dat het Groeilemniscaat toepasbaar is op korte termijn in de verpleeghuiszorg. Na ongeveer 3 maanden was er een positieve verandering te zien in de attitude van het zorgpersoneel in 3 zorgorganisaties in de ouderenzorg om bezig te zijn met de
onderwerpen gezondheid en duurzaamheid. Voor een structurele verandering in de zorg
zou het Groeilemniscaat, een iteratief en langdurig proces, herhaald moeten blijven worden. Om inzicht te krijgen in de lange termijn kwaliteit en effectiviteit van het Groeilemniscaat is het aan te raden follow-up metingen op lange termijn uit te voeren.

4.5 Aanbevelingen
Het Groeilemniscaat van Stichting Eten + Welzijn is een techniek om medewerkers in de zorg
te begeleiden naar groene, langdurige zorg. Het Groeilemniscaat gaat om een iteratief
proces dat langdurig actief gebruikt moet worden. Voor verdere succesvolle implementatie
van het Groeilemniscaat zou gezorgd moeten voor:


Voldoende tijd en middelen voor de medewerkers om het Groeilemniscaat te kunnen uitvoeren- het gaat om een iteratief proces dat langdurig gevolgd moet kunnen worden



Goede communicatie tussen alle betrokkenen



Goede samenwerking tussen alle betrokkenen



Bewustwording over gezonde en duurzame voeding bij het zorgpersoneel



Het betrekken van de cliënten in het implementatie-evaluatie-traject



Bereidheid, ontwikkelgraad en begeleiding van de organisatie meten



De mens centraal stellen, dus steeds blijven realiseren dat het om zorg voor mensen
gaat.

24

Om inzicht te krijgen in de lange termijn effectiviteit van het Groeilemniscaat is het verder
aan te bevelen om ook op de lange termijn te blijven monitoren en meten wat de effecten
zijn.
Specifieke aanbevelingen voor ZiN
Dit onderzoek naar de implementatie van het Groeilemniscaat van Stichting Eten + Welzijn
heeft tot eerste inzichten geleid voor het gebruik van het Groeilemniscaat in de ouderenzorg op korte termijn. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de kwaliteitsindicator die gebruikt
wordt door zorgaanbieders wat betreft het thema ‘Eten en drinken’. De wet langdurige zorg
(Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, hieronder valt ook
het verstrekken van eten en drinken. Naast de drie hoofdmaaltijden omvat dit ook voldoende drinken, tussendoortjes, fruit, koffie, thee en dergelijke. Eten en drinken zou moeten
voldoen aan de basale kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum geeft echter geen specifieke richtlijnen voor voeding binnen de zorg. Binnen
de verpleeghuiszorg is ‘Aandacht voor eten en drinken’ opgenomen als een verplichtte
kwaliteitsindicator.
Hiermee wordt bedoeld: ‘Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een
belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van ondervoeding of overgewicht bij de cliënt, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Professionals geven aan dat het voor een team prettig is te
weten wat de voedselvoorkeuren van een cliënt zijn. Deze voorkeuren omvatten een scala
aan onderwerpen, zoals het bespreken van voorkeuren voor bepaald eten en drinken of
hoeveelheden. Ook voorkeuren voor tijdstippen, tussendoortjes en plaats vallen hieronder.
Of een cliënt hulp bij eten en drinken wenst of nodig heeft, is ook een onderwerp dat onder
voedselvoorkeuren valt.’
Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om ieder jaar indicatoren omtrent de kwaliteit van
zorg aan te leveren aan het Openbare Databestand (ODB) van Zorginstituut Nederland
(ZiN). De Patiënten-federatie heeft aangegeven deze gegevens ook te verwerken in de
Zorgkaart Nederland. Sinds 2020 hebben ook de cliëntenraden het recht om mee te praten
over de kwaliteitsplannen waar de indicator een onderdeel van is.
Een specifieke aanbeveling voor ZiN is om niet alleen te meten of de voorkeuren en wensen
zijn geregistreerd, maar ook te meten in welke mate de verbeterplannen ook effectief zijn
en of het welzijn van de cliënt hierdoor is verhoogd. Daarnaast zou er moeten worden toegezien op de eventuele monitoring hiervan.
Een tweede aanbeveling voor ZiN is het toevoegen van duurzaamheid als dimensie binnen
het begrip passende zorg. Passende zorg is doelmatige, waarde-gedreven en effectieve
zorg gericht op gezondheid in plaats van ziekte, stelt de patiënt centraal en wordt dichtbij
georganiseerd. Passende zorg ontstaat door de zorgvraag als uitgangspunt te nemen en
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het aanbod en de bekostiging van zorg in samenhang met elkaar te organiseren. Voor het
behoud van goede, betaalbare zorg die voor elke Nederlander toegankelijk is, moeten er
keuzes worden gemaakt. Het is aan te bevelen dat hierbij ook het onderwerp duurzaamheid wordt meegenomen. Een duurzaam voedselbeleid zou een extra dimensie kunnen zijn
binnen de passende zorg, zeker gezien de huidige klimaatcrises en afnemende biodiversiteit.
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Bijlage 1. Vragenlijst Eten en Welzijn

U bent gevraagd om deel te nemen aan het Groeilemniscaat met het thema ‘Eten en
drinken’. Wij, de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, helpen mee de situatie in kaart
te brengen. Daarom zouden wij u graag om uw mening willen vragen met betrekking tot
dit project. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. Er zijn geen
foute antwoorden.
Wij zijn bijzonder dankbaar voor uw hulp.
Vriendelijke groet, Gerda en Olga, onderzoekers Louis Bolk Instituut
1.

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Anders

2.

Hoe oud bent u? (vul uw leeftijd in hele jaren in): _______ jaar

3.

Wat is het hoogst genoten onderwijs dat u heeft gevolgd?
Basisonderwijs of VMBO
HAVO, VWO of MBO
HBO, WO of doctor
Geen
4.

Werkt u op vaste basis (full time of part-time contract) of op flexibele basis bij uw
werkgever?
Vaste basis (full time of part-time)
Flexibele basis
Anders, namelijk:

5.

Wat is uw rol?
Zorgverlener
Maaltijdvoorziener
Anders, namelijk:

6.

Met welk thema houdt u zich bezig binnen dit project?
Verspilling en cliënt
Smaak en cliënt
Gezonde voeding en cliënt

7.

Welk cijfer zou u het voedingsaanbod (de maaltijden en tussendoortjes) geven op
een schaal van 1 tot 10? (algemene indruk)

Hoe tevreden bent u met het voedingsaanbod (de maaltijden en tussendoortjes)
hier?
1 Zeer onte2 Beetje on3 Neutraal 4 Beetje Te- 5 Zeer tevreden
tevreden
vreden
vreden
Gerechten algemeen
Smaak
Presentatie
Duurzaamheid
Gezondheid
Versheid
Gewenst door clienten
Passend bij behoeften cliënten
8.
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Wat vindt u van de hoeveelheden van het voedingsaanbod (maaltijden en tussendoortjes)?
1 Te wei- 2 Aan de
3 Precies
4 Aan de
5 Te
nig
krappe kant
genoeg
ruime kant veel
Hele gerecht
Groente
Fruit
Vlees
Vis
Zuivel/kaas/ei
Overig (aardappelen,
rijst)
9.

10. Heeft u het gevoel dat u zelf invloed hebt op de manier waarop ‘Eten en drinken’
wordt georganiseerd?
Helemaal niet
Een beetje
Neutraal
Redelijk
Helemaal wel
11. In hoeverre staat u open voor een extra menu optie met meer plantaardige eiwitten en vezels)?
Helemaal niet open
Een beetje open
Neutraal
Redelijk open
Helemaal open
12. Waar heeft u behoefte aan op het gebied van voeding? (meerdere antwoorden
mogelijk, maximaal 3)?
Eten dat de gezondheid ondersteunt
Eten dat de lokale boeren ondersteunt
Meer aandacht tijdens de maaltijd van de vrijwilligers/ personeel
Eten wat makkelijk te snijden/op te eten is
Meer smaak in mijn eten
Meer interessante opties (bijvoorbeeld niet alleen aardappel, groente, vlees)
Maaltijdopties die rekening houden met situatie van cliënt (smaak, moeite met
kauwen, weinig zout, gevoelige buik, etc.)
Eten met een verhaal (bijvoorbeeld over de boer die het geteeld heeft of de
oorsprong van een recept)
Vlees, ei, en melk producten van diervriendelijke productie
Biologische producten
Overig, geef nadere toelichting:
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13. Bij gezond eten denk ik aan..? (meerdere opties mogelijk, maximaal 5)
Veel groente
Minder lekker
Veel fruit
Duur
Goedkoop
Leuk
Voedselverspilling
Duurzaamheid
Lekker
Niet leuk
Minder suiker
Minder vet
Vers
Onbewerkt (geen pakjes of zakjes)
Minder of geen vlees
Anders, namelijk …..
14. Bij duurzaam eten denk ik aan…? (meerdere opties mogelijk, maximaal 5)
Veel groente
Minder lekker
Fruit
Duur
Goedkoop
Minder of geen vlees
Gezond
Makkelijk
Lekker
Duur
Goed voor het milieu
Beter voor de dieren
Minder voedselverspilling
Ingewikkeld
minder verpakkingsmateriaal
Anders, namelijk…
15. In hoeverre bent u op de hoogte van indivuele behoeftes van cliënten op het gebied van voeding?
Helemaal niet
Een beetje
Neutraal
Redelijk
Helemaal wel
16. In hoeverre vindt u het voedselaanbod:
1 Helemaal
niet

2 Een beetje

3 Neutraal

4 Redelijk
veel

5 Helemaal wel

Lekker is
Gezond is
Duurzaam is
Inspeelt op individuele behoefte
cliënt
17. In hoeverre vindt u het belangrijk dat het voedselaanbod:
1 Helemaal
2 Niet erg
3 Neutraal 4 Een
niet belangbelangrijk
beetje berijk
langrijk
Goedkoop is
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5 Uitermate belangrijk

Gezond is
Duurzaam is
Inspeelt op individuele behoefte
cliënt
18. Als u denkt aan de keuzes tijdens de warme maaltijd, heeft u dan te weinig, precies
genoeg of te veel keuzes?
Te weinig
Een beetje te weinig
Precies genoeg
Een beetje te veel
Te veel
19. Hoe vaak zijn er tijdens maaltijden voldoende mensen aanwezig om u (cliënten) te
ondersteunen bij het eten en drinken van de warme maaltijd?
Nooit
Zelden
Soms
Meestal
Altijd
20. Hoe tevreden bent u met hoe de tafel eruit ziet, hoe deze gedekt is tijdens de maaltijden?
Ontevreden
Een beetje ontevreden
Neutraal
Een beetje tevreden
Tevreden
21. Ruimte voor eventuele toelichting op bovenstaande vragen over het aanbod, sfeer
en beleving:
22. In hoeverre heeft u kennis om het voedingsaanbod …
1 Heel weinig 2 Weinig
3 Neutraal
kennis
kennis

4 Veel kennis

5 Heel
veel kennis

4 Veel
ruimte

5 Heel
veel
ruimte

Lekkerder te maken
Duurzamer te maken
Gezonder te maken
Passend te maken bij
indivduele behoeften cliënt
23. In hoeverre krijgt u ruimte om het voedingsaanbod..
1 Heel weinig 2 Weinig
3 Neutraal
ruimte
ruimte
Lekkerder te maken
Duurzamer te maken
Gezonder te maken
Passend te maken bij
individuele behoefte
cliënt
24. Heeft u momenteel de wens om het voedingsaanbod gezonder te maken?
a. Nee, en ik heb geen intentie om daar de komende 6 maanden aan te beginnen
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b. nee, maar ik ben van plan om daar de komende 6 maanden mee te beginnen
c. Nee, ik presenteer af en toe iets gezonds, maar niet regelmatig
d. Ja, ik ben daar in de afgelopen 6 maanden al mee begonnen
e. Ja, ik ben daar al meer dan 6 maanden mee bezig.
25. Heeft u momenteel de wens om het voedingsaanbod duurzamer te maken?
a. Nee, en ik heb geen intentie om daar de komende 6 maanden aan te beginnen
b. nee, maar ik ben van plan om daar de komende 6 maanden mee te beginnen
c. Nee, ik presenteer af en toe iets duurzaams, maar niet regelmatig
d. Ja, ik ben daar in de afgelopen 6 maanden al mee begonnen
e. Ja, ik ben daar al meer dan 6 maanden mee bezig.
26. Heeft u momenteel de wens om het voedingsaanbod indivueel passend voor cliënt
te maken?
a. Nee, en ik heb geen intentie om daar de komende 6 maanden aan te beginnen
b. nee, maar ik ben van plan om daar de komende 6 maanden mee te beginnen
c. Nee, ik presenteer af en toe iets duurzaams, maar niet regelmatig
d. Ja, ik ben daar in de afgelopen 6 maanden al mee begonnen
e. Ja, ik ben daar al meer dan 6 maanden mee bezig.
27. Waar haalt u het meeste plezier uit op uw werk? (open vraag)
28. Waar bent u het meest trots op bij uw werk? (open vraag)
29. Welk cijfer (op een schaal van 1 tot 10 met 1 het laagst en 10 het hoogst) zou u uw
enthousiasme geven voor dit traject van Eten en Welzijn? (NB deze vraag pas na
aanvang studie toevoegen, niet bij baseline meting
U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen!
Mocht u verder nog op- of aanmerkingen hebben, dan hier is hier ruimte om dat weer te
geven:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Additionele vragen na-vragenlijst:

1. Welk cijfer geeft u het traject dat u de afgelopen weken gevolgd heeft over verspilling/smaak/gezonde voeding en cliënt op een schaal van 1 tot 10?
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2.

Wat maakte het u makkelijk om het traject over verspilling/smaak/gezonde voeding
en cliënt de afgelopen weken uit te voeren?

3.

Wat maakte het u moeilijk om het traject over verspilling/smaak/gezonde voeding
en cliënt de afgelopen weken uit te voeren?

Bijlage 2. Selectie uitgebreide tabellen en figuren
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Inventarisatie behoeftes op het gebied van voedingbaseline
80,00%

Eten dat de gezondheid
ondersteunt
70,00%
Eten dat de lokale boeren
ondersteunt

60,00%

Meer aandacht tijdens de maaltijd
van de vrijwilligers/ personeel

Eten wat makkelijk te snijden/op te
eten is

50,00%

Meer smaak in mijn eten

40,00%
Meer interessante opties
(bijvoorbeeld niet alleen aardappel,
groente, vlees)
Maaltijdopties die rekening houden
met situatie van cliënt (smaak,
moeite met kauwen, weinig zout,
gevoelige buik, etc.)

30,00%

Eten met een verhaal (bijvoorbeeld
over de boer die het geteeld heeft
of de oorsprong van een recept)

20,00%

Vlees, ei, en melk producten van
diervriendelijke productie

10,00%

Biologische producten

Overige (geef nadere toelichting)
0,00%

Q6: Verspilling en Q6: Smaak en cliënt
Q6: Gezonde
cliënt
voeding en cliënt
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Inventarisatie behoeftes op het gebied van voeding - na
afloop onderzoek
120,00%
Eten dat de gezondheid
ondersteunt

Eten dat de lokale boeren
ondersteunt

100,00%

Meer aandacht tijdens de maaltijd
van de vrijwilligers/ personeel

80,00%

Eten wat makkelijk te snijden/op
te eten is

Meer smaak in mijn eten

60,00%
Meer interessante opties
(bijvoorbeeld niet alleen
aardappel, groente, vlees)
Maaltijdopties die rekening
houden met situatie van cliënt
(smaak, moeite met kauwen,
weinig zout, gevoelige buik, etc.)

40,00%

Eten met een verhaal
(bijvoorbeeld over de boer die het
geteeld heeft of de oorsprong van
een recept)

Vlees, ei, en melk producten van
diervriendelijke productie

20,00%

Biologische producten

Overige (geef nadere toelichting)

0,00%

Q6: Verspilling en
cliënt

Q6: Smaak en
cliënt

Q6: Gezonde
voeding en cliënt
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