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Inleiding 

 

De laatste jaren worden we in onze Westerse maatschappij steeds meer geconfronteerd met 

obesitas, een gezondheidsprobleem dat veel aandacht krijgt. Ondervoeding daarentegen is 

ook een belangrijk maar een onderschat en onderbehandeld probleem in de 

gezondheidszorg. 

Internationaal varieert de prevalentie van ondervoeding tussen 13 en 78% (Kubrak, & 

Jensen, 2007). In Europese ziekenhuizen is vandaag 20% tot 62%; van de patiënten 

ondervoed (Beck, et al, 2003; Correia & Waitzberg, 2003). Twee recente prevalentiestudies 

in Nederland en Duitsland rapporteerden prevalentiecijfers van ondervoeding bij 

gehospitaliseerde oudere patiënten van 32,9% tot 56,2% (Pirlich, et al, 2006; Meijers, et al, 

2009). De gebruikte methodologie, de gehanteerde criteria om ondervoeding te definiëren, 

de onderzochte populatie en de setting kunnen een verklaring zijn voor de sterk 

uiteenlopende prevalentiecijfers. 

Ondervoeding ontstaat uit een onevenwicht tussen voedselinname en voedselbehoefte. 

Naast ziektegerelateerde factoren, zoals slechte eetlust, smaakstoornissen, sepsis, kunnen 

ook sociale en psychosociale factoren, zoals depressie en gebrek aan voedsel, bijdragen tot 

de (verdere) ontwikkeling van ondervoeding. Ondervoeding kan aanwezig zijn vóór de 

opname in het ziekenhuis, of kan hierdoor uitgelokt of verergerd worden. 

Inadequate inname van voedsel gedurende een langere periode leidt tot veranderingen in 

het metabolisme, fysisch en psychososiaal welzijn en verlies van de lichaamsfuncties. 

Ondervoeding als onafhankelijke risicofactor kan leiden tot een verhoogd optreden van 

complicaties, een verhoogde mortaliteit, een toename van de gemiddelde hospitalisatieduur 

en een toename van de algemene gezondheidskosten (Amaral, et al, 2007; Correia, & 

Waitzberg, 2003; Kubrak & Jensen, 2007; Stratton, et al, 2003). 

Daarom is het essentieel dat er een grotere bewustwording komt ten aanzien van het 

voorkomen van ondervoeding. Daarnaast moeten er beleidsmaatregelen worden genomen 

om ondervoeding aan te pakken. 

Het concept malnutritie bij ouderen wordt door Chen, Schilling & Lyder (2001) gedefinieerd 

als: “faulty or inadequate nutritional status; undernourishment characterised by insufficiënt 

dietary intake, poor appetite, muscle wasting and weight loss”. 

In 2003 werd door de Council of Europe (Raad van Europa) reeds een resolutie opgemaakt 

met betrekking tot het voorkomen en aanpakken van de ondervoedingsproblematiek in de 

ziekenhuizen. In navolging hierop ontwikkelde België een Nationaal Voedings- en 

Gezondheidsplan (NVGP-B), met als einddoel het gezondheidsniveau van de Belgische 

bevolking te verhogen (Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan, 2005).  
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De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

(FOD) startte in 2008 met een pilootproject inzake het aanstellen van een 

voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam. In dit project voerden de ziekenhuizen 

twee acties uit in het kader van het NVGP-B. Enerzijds werd in elk deelnemend ziekenhuis 

een voedingsverantwoordelijke en een organisatorisch en klinisch voedingsteam aangesteld. 

Anderzijds diende elk ziekenhuis een gesystematiseerde methodologie voor de overdracht 

van de voedingsgegevens tussen ziekenhuis, thuiszorg, ROB en RVT onder de vorm van een 

voedingsstatusboekje uit te werken. Zij hadden de bijkomende opdrachten om hun 

zorgverleners te informeren en te instrueren over voeding en voedingsgerelateerde 

onderwerpen. Daarnaast  werden patiënten aan de hand van een gevalideerd 

screeningsinstrument gescreend op ondervoeding. Bij de risicopatiënten op ondervoeding 

werd aan het voedingsteam gevraagd om een uitgebreid voedingsgericht onderzoek uit te 

voeren en een individueel voedingsplan op te stellen. Dit project werd voor een bijkomend 

jaar verlengd. 

Een diepgaandere analyse van deze data werd op vraag van het FOD uitgevoerd. Op basis 

van de ervaringen, data en rapporten van de deelnemende ziekenhuizen werd gevraagd om 

strategische aanbevelingen te formuleren. 

Het wetenschappelijk onderzoek werd in een samenwerkingsverband tussen de Universiteit 

Gent, Afdeling Verplegingswetenschap (UGent), Universiteit Antwerpen, Afdeling Verpleeg- 

en Vroedkunde (UA), Université Catholique de Louvain, Ecole de Santé Publique (UCL) en de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 

Cel Verpleegkunde uitgevoerd (bijlage 1.1). 

Het doel van het onderzoek was drieledig: 

 het optimaliseren van de datacollectie waardoor deze zoveel mogelijk afgestemd is 
op de informatiebehoeften van de overheid en van de ziekenhuizen; 

 het gebruiksgemak van het datacollectie-instrument te verhogen; 

 de correctheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.  

 

Gezien de periode om het project uit te voeren gelimiteerd was tot 7 maanden werd het 

onderzoek opgesplitst in drie onderzoeksopdrachten en uitgevoerd door de drie 

onderzoeksteams. 

De eerste opdracht bestond uit het analyseren van de door de ziekenhuizen verzamelde data 

(UGent). De data van de 40 ziekenhuizen, verzameld in 2008, werden samengebracht in één 

databank en geanalyseerd. Daarnaast werden ook de data verzameld de eerste zes maanden 

van 2009 van de 60 participerende ziekenhuizen verzameld en geanalyseerd. 

Het doel van de tweede opdracht was het optimaliseren van de datacollectie-instrumenten 

om deze optimaal af te stemmen op de informatiebehoeften van de overheid en van de 
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ziekenhuizen (UA). Op basis van de ervaringen met de huidige dataset en 

datacollectieformulieren werd gezocht naar een optimalisatie zowel van de te verzamelen 

gegevens als van de gebruikte dataformulieren. 

In een derde opdracht werden de huidige actieplannen voor de preventie en aanpak van 

ondervoeding geanalyseerd (UCL). Een synthese werd gemaakt van de inventarisatie van de 

sterktes en zwaktes en mogelijke verbeterpunten. Tevens werd een 

terugkoppelingsformulier ontwikkeld welke de ziekenhuizen toelaat om de opvolging van 

hun verbeterpunten aan de overheid terug te koppelen. 

In het eerste hoofdstuk worden de resultaten van de statistische analyses van de data van 

2008 en 2009 besproken. 

In hoofdstuk 2 worden de factoren die bijdragen tot de (on)tevredenheid van het huidige 

datacollectie-instrument besproken. 

Hoofdstuk 3 wordt de gehele procedure om ondervoeding in een ziekenhuismilieu op te 

sporen en aan te pakken geanalyseerd en geëvalueerd. 

Tot slot worden de discussiepunten en aanbevelingen opgenomen in hoofdstuk 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve bij elk gebruik van dit rapport als volgt te refereren: 

Bocquaert, I., Dardenne, O., Lopez Hartmann, M., Jacquemin, P., Vanderwee, K., Geurden,B., 

Gobert, M., & Defloor, T. (2009). Begeleiding Voedingsteams. Brussel: Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Bocquaert, I., Dardenne, O., Lopez Hartmann, M., Jacquemin, P., Vanderwee, K., Geurden, B., 

Gobert, M., & Defloor, T. (2009). Accompagnement Equipes Nutritionnelles. Bruxelles: 

Service Public Fédéral, Santé Publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement. 
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Lijst met afkortingen 

 

Afkorting Nederlands Frans 

AZ Algemeen ziekenhuis Hôpital général 

BI betrouwbaarheidsinterval Interval de confidence 

BMI body mass index body mass index 

COPD Chronic obstructive pulmonary disease Chronic obstructive pulmonary disease 

CVA/AVC Cerebrovasculair accident Accident vasculo-cérébrale 

ENO Organisatorisch voedingsteam  Equipe nutritionnelle organisationnelle 

ENCMD Multidisciplinair klinisch voedingsteam Equipe nutritionnelle clinique 
multidisciplinaire 

FOD/ SPF Federale Overheidsdienst  Service Public Fédéral  

FTE/ETP Full time equivalenten Equivalent Temps Tlein 

HK Heelkunde Chirurgie 

HRG/HAS Hoge Raad voor Gezondheid Haute Autorité de Santé 

IZ/SI Intensieve zorgen Soins intensifs 

MNA(-SF) Mini Nutritional Assessment (Short Form) Mini Nutritional Assessment (Short 
Form) 

MUST Malnutrition Universal Screening Tool Malnutrition Universal Screening Tool 

MVG-MZG/DI-RHM 
 

Minimale Verpleegkundige Gegevens 
Minimale Ziekenhuisgegevens 

Données infirmières du résumé 
hospitalier minimum 

NHS National Health Service National Health Service 

NRS 2002 Nutritional Screening 2002 Nutritional Screening 2002 

NVGP-B/ PNNS-B Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan-
België 

Plan National de Nourriture et Santé- 
Belqique 

OR Odds ratio Odds ratio 

Ptn Patiënten Patients  

RC Revalidatiecentrum Centre de révalidation 

RCM/MKG Minimale Klinische Gegevens Résumé Clinique Minimum 

RIZIV/INAMI Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeits-
verzekering 

Institut National d’assurance maladie-
invalidité 

ROB/MRPA Rustoord voor Bejaarden Maison repos pour personnes âgées 

ROV/OV Risico op ondervoeding/ondervoeding  Risque de dénutrition/dénutrition 

RVT/MRS Rust en verzorgingstehuis Maison de repos et de soins 

SANN Staff Attitude to Nutritional Nursing Care Staff Attitude to Nutritional Nursing 
Care 

SD/DS Standaarddeviatie Déviation standard  

SGA Subjective Global Assessment Subjective Global Assessment 

SNAQ Short Nutritional Assessment Questionnaire Short Nutritional Assessment 
Questionnaire 

UA Universiteit Antwerpen Université Anvers 

UCL Université Catholique de Louvain Université Catholique de Louvain 

UGent Universiteit Gent Université de Gand 

VAS Verpleegassistenten Hospitalières 

Vpk Verpleegkundige infirmière 

VT/EN voedingsteam équipe nutritionnelle 

VZ Verzorgenden Soignantes  

ZA/ ASH Ziekenhuisassistenten Aides soignantes hospitalières 

ZH Ziekenhuis Hôpital 

ZK Zorgkundige Aide soignante 
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Lijst tabellen en figuren 

 

Tabellen: 

Nr Titel Blz 
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1.3 Evaluatie voedingstoestand bij eerste en tweede evaluatie met Access 24 
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2.1 Variabelen voor analyse van de tussentijdse rapporten 32 

2.2 Beschrijving van de ziekenhuizen en afdelingen 36-37 

2.3 Beschrijving van de onderzoekspopulatie 38 

2.4 Tijdmeting gebruik Access instrument 42 

2.5 De 10 items met de hoogste gemiddelde scores, gescoord naar belangrijkheid 44 

2.6 Vergelijkende tabel screeningsinstrumenten 50 

2.7 Kruistabel met indicatoren, aangehaald door de participanten, en die tevens 
opgenomen zijn in bestaande internationale richtlijnen. 

52-53 

3.1 Analyse van het proces 66 

 

 

Figuren 

Nr Titel Blz 

2.1 DeLone en McLean model (update 2003) 30 

3.1 Causaal, logisch-theoretisch en logisch-operationeel model 56 

3.2 Model van de actiesystemen volgens Parsons 59 

3.3 Logisch-operationeel en logisch-theoretisch model 61 
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Hoofdstuk 1: Statistische analyse van de verzamelde data (UGent) 

1. Doelstelling 

Het doel van de onderzoeksopdracht van UGent was tweeledig: enerzijds het inventariseren 

en identificeren van ondervoede patiënten in Belgische ziekenhuizen, anderzijds inzicht 

krijgen in mogelijke kenmerken van verpleegafdelingen of patiënten die geassocieerd zijn 

met de voedingstoestand. 

De data van 2008 en 2009 worden afzonderlijk besproken. De gegevens hadden immers 

betrekking op een andere populatie en werden op een andere manier verzameld. 

2. Data 2008 

2.1. Methodologie 

 

Deze multicentrische studie was een descriptief onderzoek waarbij ziekenhuizen, afdelingen 

en patiënten werden bevraagd naar het beleid met betrekking tot voeding en de 

voedingstoestand met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. 

2.2. Steekproef 

 

Alle Belgische ziekenhuizen (n= 111) werden aangeschreven door de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD) voor 

deelname aan het pilootproject “Aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en 

voedingsteam”. De dataverzameling vond plaats tussen december 2007 en december 2008. 

Op basis van een viertal criteria werden de eerste 40 ziekenhuizen geselecteerd: een aantal 

verplichte criteria zoals erkenningsnummer; de relevantie tot het implementeren van het 

voedingsteam; de beschikbaarheid en de competentie van de medewerkers en de 

aanwezigheid van een voedingsverantwoordelijke en voedingsteam (zie bijlage 1.1: 

Selectiecriteria FOD). De ziekenhuizen waren vrij in hun selectie van het type en aantal 

afdelingen die deelnamen aan het onderzoek.  

Voor de analyse van de gegevens werden volgende inclusiecriteria gehanteerd: 

 pre of postgegevens van afdelingskenmerken beschikbaar; 

 per afdeling meer dan 10 patiëntenvragenlijsten; 

 per afdeling meer dan 5 SANNvragenlijsten (pre of post); 

 kenletter C (chirurgie), D (interne), G (geriatrie), intensieve zorgen, S 
(gespecialiseerde diensten) of A & T (psychiatrie); 

 patiënten ouder dan 16 jaar; 

 hulpverleners ouder dan 20 jaar en jonger dan 65 jaar. 

In bijlage 1.2a, 1.2b, 1.2c wordt respectievelijk de flowchart van geïncludeerde afdelingen, 

patiënten en hulpverleners weergegeven. 
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In totaal voldeden 34 Belgische ziekenhuizen, 97 afdelingen, 12717 patiënten en 1258 

hulpverleners aan de inclusiecriteria (bijlage 1.3: Geselecteerde ziekenhuizen 2008)  

2.3 Meetinstrumenten voor datacollectie 

 

Data werden verzameld op afdelings-, patiënt- en hulpverlenersniveau. De vragenlijsten 

(voor afdelings- en patiëntenkenmerken) werden ontwikkeld in het project “Evaluatie van 

ondervoeding binnen geriatrische afdelingen” (Defloor, et al, 2007).  

De vragenlijst met afdelingskenmerken bevat informatie over de voedingszorg op de 

afdeling: wegen bij opname, berekenen van de body mass index (BMI), gebruik van een 

screeningsinstrument, aanwezigheid van een voedingsprotocol, gebruik van een formulier 

voor voedselinname, beroep kunnen doen op een voedingsteam en de hulp die patiënt 

krijgt. Bijkomend werd informatie gevraagd over de organisatie van de afdeling (aantal 

bedden, en verpleegequipe) (bijlage 1.4a. Vragenlijst met afdelingskenmerken). 

In de vragenlijst met patiëntenkenmerken worden demografische gegevens van de patiënt 

(geslacht, leeftijd, afkomst) en mogelijk met ondervoeding geassocieerde factoren (meest 

voorkomende pathologie, de afhankelijkheid bij de voedingsinname, slik- en 

smaakproblemen, de mate van desoriëntatie,…) verzameld.  

De evaluatie van de voedingstoestand van de patiënt gebeurde tot april 2008 op basis van 

de volgende indeling: “geen probleem”, “risico op ondervoeding of ondervoed”,of “ik weet 

het niet”. Vanaf mei 2008 werd de keuzemogelijkheid “risico op ondervoeding of 

ondervoed” opgesplitst in “risico op ondervoeding” en “ondervoed”. De analyses van de 

totale steekproef is bijgevolg enkel mogelijk door de groep risico op ondervoeding en 

ondervoede patiënten samen te nemen (bijlage 1.4b. Vragenlijst met patiëntenkenmerken). 

Van de hulpverleners werd de Staff Attitude to Nutritional Nursing Care (SANN) afgenomen 

(Christensson et al., 2003). Deze vragenlijst bestaat uit 19 stellingen die peilen naar de 

houding en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van voeding bij ouderen. De 19 

stellingen hebben betrekking op de domeinen bekwaamheid, eigen vermogen (self ability); 

individualisering, persoonlijke aanpassingen (individualisation); belang van voeding als 

aspect van de totale zorg (importance of food); beoordeling van de voedingstoestand 

(assessment) en verzekeren van de voedselinname (secured food intake). 

Elke stelling wordt beoordeeld op een vijf-punt Likertschaal. De maximale totaalscore 

bedraagt 95 punten. Op basis van deze totaalscore kan de attitude in drie categorieën 

onderscheiden worden: negatieve houding (< 57 punten); gematigde houding (tussen 57 en 

76 punten) en positieve houding (≥ 76 punten). Per domein verschilt de score naargelang het 

aantal vragen dat opgenomen is in een domein. Om de interpretatie en vergelijking toe te 

laten werden de waarden herrekend tot een score op 10. 
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Oorspronkelijk werd de schaal opgemaakt in het Zweeds en Engels. De vertaling vanuit het 

Engels naar het Nederlands en het Frans werd gevalideerd aan de hand van een dubbele 

Delphiprocedure door een expertpanel (McKenna, 1994). De experten hadden klinische 

deskundigheid op het vlak van voeding en/of omgaan met ouderen: een verpleegkundig 

specialist voeding, 3 hoofdverpleegkundigen van een geriatrische afdeling, een 

ziekenhuishygiënist, een diëtiste, 2 professoren in de geriatrische geneeskunde, een 

professor gastro-enterologie, een geneesheer gastro-enteroloog en een lector ouderenzorg 

(Defloor, et al, 2007). 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de houding van de verpleegkundigen met betrekking 

tot ondervoeding bij de start en op het einde van het project werd geëvalueerd. Dit werd 

echter niet consequent toegepast, waardoor sommige afdelingen ofwel enkel bij het begin, 

ofwel enkel op het einde hebben afgenomen. Bovendien was het door het ontbreken van 

een identificatiecode niet mogelijk om een pre-post vergelijking te maken (bijlage 1.4c. 

Vragenlijst met hulpverlenerskenmerken). 

Het softwareprogramma TeleForm®, versie 10.1 (Cardiff Software, UK) werd gebruikt voor 

de opmaak van de vragenlijsten. 

2.4 Procedure 

 

Patiëntengegevens werden geregistreerd door de voedingsverantwoordelijke (diëtisten en 

verpleegkundigen) van de afdeling. Door de FOD werden drie informatiesessies 

georganiseerd over het gebruik van de vragenlijsten. Bij onduidelijkheden kon worden 

beroep gedaan op een medewerker van de FOD. Alle vragenlijsten werden opgestuurd naar 

de FOD, Cel Verpleegkunde. 

2.5 Ethische overwegingen 

 

Elk deelnemend ziekenhuis uit deze multicentrische studie heeft het advies van zijn ethisch 

comité gevraagd. Een informed consent van deelnemende hulpverleners en patiënten was 

niet expliciet nodig, omdat het een kwaliteitsstudie betreft die verricht wordt zonder 

interventie en op initiatief van een federale overheidsdienst (wet van 7 mei 2004 inzake 

experimenten op de menselijke persoon, art.84 §3). De verwerking van de verzamelde 

gegevens gebeurde anoniem. 

2.6 Data-analyse 

 

Beschrijvende gegevens worden weergegeven in frequenties en percentages of 

gemiddelden, standaarddeviaties en medianen.  
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Om het verband na te gaan tussen ondervoeding/risico op ondervoeding en diverse 

variabelen op afdelings- en patiëntenniveau werden logistische regressie analyses 

uitgevoerd. 

De afhankelijke variabele “voedingstoestand” werd omgevormd naar een binaire variabele: 

risico op ondervoeding of ondervoed en niet ondervoed. 

Enkele onafhankelijke variabelen van de afdeling werden omgevormd tot dichotome 

variabelen (meer dan de helft van de patiënten (≥ 50%) en minder dan de helft van de 

patiënten (< 50%)).  

Voor de univariate logistische regressie-analyse werden de odds ratio en de 95% 

betrouwbaarheidsintervallen voor elke variabele berekend. Alle variabelen met een p-

waarde < 0,05 werden tegelijkertijd in een multivariate logistische regressie analyse 

geplaatst. Voorafgaand werd de multicollineariteit tussen de onafhankelijke variabelen 

nagegaan. De waarde van Spearmans’rho was voor alle variabelen kleiner dan 0.80. Er was 

bijgevolg geen multicollineariteit tussen de variabelen. 

Alle vragenlijsten werden opgemaakt in scanbare formulieren, gebruik makend van het 

softwareprogramme Cardiff TeleForm®, versie 10.1. Alle statistische gegevens werden 

geanalyseerd met het statistisch programma SPSS versie 15.0 (SPSS Inc, USA). Als 

significantieniveau werd p< 0,05 gehanteerd. 

  



Begeleiding Voedingsteams Pagina 14 
 

2.7 Resultaten 

2.7.1 Beschrijvend 

2.7.1.1 Ziekenhuizen 

In deze studie namen 19 algemene ziekenhuizen, 5 algemene ziekenhuizen met universitair 

karakter, 4 universitaire ziekenhuizen, 1 geriatrisch ziekenhuis, en 5 psychiatrische 

ziekenhuizen deel. 

Om de representativiteit van de steekproef van dit onderzoek na te gaan werden federale 

ziekenhuisgegevens opgevraagd bij de FOD. 

In onderstaande tabel 1.1 wordt een overzicht van de ziekenhuiscategorieën per gewest, 

zowel binnen de steekproef als op nationaal vlak, weergegeven. 

Tabel 1.1: Ziekenhuiscategorieën per gewest 

Type ziekenhuis 

(ZH) 

Vlaams 

Gewest 

Waals 

Gewest 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Totaal 

 FOD VT FOD VT FOD VT FOD  VT  

 N N N N N N N (%) N %) 

 Algemeen ZH  50 13 33 5 6 1 89 (43,2) 19 (55,9) 

 AZ met 
universitair 
karakter 

6 2 7 2 2 1 15 (7,3) 5 (14,7) 

 Universitair ZH 3 1 1 1 4 2 8 (3,9) 4 (11,8) 

 Geriatrisch ZH 2 0 1 1 5 0 8 (3,9) 1 (2,9) 

 Psychiatrisch ZH 38 3 19 1 10 1 67 (32,5) 5 (14,7) 

 Gespecialiseerd 
ZH 

12 0 6 0 1 0 19 (9,2) 0 (0) 

Totaal 111 19 67 10 28 5 206 (100) 34 (100) 

AZ: Algemeen ziekenhuis  

FOD: federale ziekenhuisgegevens 

VT: project “Aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en voedingsteam” 

In vergelijking met de federale ziekenhuisgegevens waren de algemene ziekenhuizen, de 
algemene ziekenhuizen met universitair karakter en de universitaire ziekenhuizen in deze 
studie beter vertegenwoordigd (zie tabel 1.1).  
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2.7.1.2 Afdeling 

 

Representativiteit van de afdelingen 

Het totaal aantal bedden in België bedraagt 70084. Aan de studie “Aanstellen van een 

voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam” (2008) namen, 97 afdelingen deel 

(vertegenwoordiging van 16660 bedden), ongeveer één vierde (23,77%) van alle bedden van 

de Belgische afdelingen. 

Om de representativiteit van de deelgenomen afdelingen te evalueren (op basis van het 

aantal bedden) werd rekening gehouden met de afdelingen die geëxcludeerd werden uit het 

onderzoek: gemengde hospitalisatie (CD), kindergeneeskunde (E en K), besmettelijke 

aandoeningen (L), materniteit (M), en neonatale zorgen (Nic).  

 
Tabel 1.2: Kenletter van de deelnemende afdelingen per gewest 

Kenletter 

afdeling 

Vlaamse 

Gewest 

Waalse 

Gewest 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Totaal 

 FOD VT FOD VT FOD VT FOD  VT  

 N N N N N N N (%) N (%) 

C 9003 2499 4109 1187 1792 901 14904 (21,3) 4587 (27,5) 

D 8871 2466 4416 1143 1581 829 14868 (21,2) 4438 (26,6) 

G 4052 1204 1808 580 1031 310 6891 (9,8) 2094 (12,6) 

A&T 10860 1069 4954 243 1256 255 17070 (24,4) 1567 (9,4) 

S 3467 312 2196 582 842 259 6505 (9,3) 1153 (6,9) 

Resterend  3980 1348 3549 831 2317 642 9846 (14,1) 2821 (16,9) 

Totaal 40233 8898 21032 4566 8819 3196 70084 (100) 16660 (100) 

FOD: federale ziekenhuisgegevens 

VT: project “Aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en voedingsteam” 

 

In de steekproef waren er evenwel meer C-, D- en G- bedden vertegenwoordigd  en minder 

psychiatrische bedden (A en T) dan in de totale populatie (zie tabel 1.2). 
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Van de deelnemende afdelingen liggen 56 afdelingen in het Vlaamse Gewest, 30 in het 

Waalse Gewest en 11 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geen enkele chirurgische 

afdeling en gespecialiseerde afdeling (SP) was vertegenwoordigd uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (zie tabel 1.2). 

Afdelingskenmerken (bijlage 1.6: Afdelingskenmerken 2008) 

In het streven naar continue kwaliteitsbewaking en –verbetering kunnen indicatoren als 

instrument gebruikt worden. Ze kunnen ingedeeld worden in structuurindicatoren (“what 

you need”), procesindicatoren (“what you do”) en outcome-indicatoren (“what you expect”) 

(NICE, 2002; Pearson, et al, 2007). 

Voor de afdelingskenmerken werden er naast de procesindicatoren (systematisch wegen van 

patiënten, berekenen van BMI, gebruik van een screeningsinstrument,…) ook 

organisatiekenmerken (aantal bedden, samenstelling van het verpleegkundig team) 

gevraagd. 

Structuurindicatoren 

De deelnemende afdelingen hadden gemiddeld 26 bedden (SD= 6,5). Het verzorgend team 

bestond gemiddeld uit 15,48 FTE (SD= 4) waarvan 6,83 FTE bachelor verpleegkundigen  

(SD= 4,7), 6,11 FTE gebrevetteerde verpleegkundigen (SD= 3,1), 1,75 FTE zorgkundigen  

(SD= 1,6) en 0,85 FTE verpleegassistenten (SD= 1,2). Het gemiddeld aantal verpleegkundigen 

en zorgkundigen per bed bedroeg 0,66 (min. 0,34– max. 2,60) full time equivalenten (FTE)  

(SD= 0,4). De hospitalisatieafdelingen chirurgie, interne en geriatrie vertoonden gelijkaardige 

cijfers. Niettegenstaande dat een geriatrische afdeling in principe een grotere bestaffing 

geniet. De afdeling intensieve zorgen had een hogere bestaffing en op de chronische 

afdelingen, SP-diensten en psychiatrie, lagen de cijfers daarentegen lager (zie bijlage 1.5). 

Procesindicatoren 

In één op de drie afdelingen werden de patiënten niet systematisch gewogen bij opname. Bij 

de chirurgische afdelingen was dit zes op de tien afdelingen (zie bijlage 1.5).  

Een voedingsanamnese werd bij opname afgenomen op 46 afdelingen en dit gebeurde 

voornamelijk door de diëtiste of de verpleegkundige (respectievelijk 43,9% en 40,4% van de 

afdelingen). Bij de SP-diensten en de psychiatrische afdelingen was dit hoofdzakelijk de 

verpleegkundige, terwijl op de interne en geriatrische afdelingen de diëtiste (zie bijlage 1.5). 

Bijna vier op de tien afdelingen maakten geen gebruik van een screeningsinstrument. De 

geriatrische en SP-afdelingen maakten het meest gebruik van de NRS 2002, de MNA en de 

MUST. De NRS 2002 werd vooral toegepast op de intensieve zorgen (33,3%), de interne 

afdelingen (30,3%) en de geriatrische afdelingen (29,6%) (zie bijlage 1.5).  
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Eén op de drie afdelingen had een protocol voor ondervoeding (op ziekenhuis- of 

afdelingsniveau). Opmerkelijk was dat ongeveer de helft van de SP-diensten een protocol 

voor ondervoeding heeft (zie bijlage 1.5). 

Vier op de tien afdelingen hadden een voedingsteam in het ziekenhuis. Bij problemen met 

de voeding werden de voedingsteams echter minder vaak geconsulteerd (13,4%) dan de 

diëtiste (50,5%) of de arts. De arts werd bij problemen met voeding vooral gecontacteerd op 

intensieve zorgen en de psychiatrische afdelingen (respectievelijk 33,3% en 20%) (zie bijlage 

1.5).  

Een grote meerderheid van de afdelingen hadden een formulier voor het invullen van de 

voedselinname (64,9%), waarbij het invullen in hoofdzaak door de verpleegkundige 

gebeurde (73%), maar ook op anderen zoals logistieke assistenten werd beroep gedaan 

(19%). Het invullen van de voedselinname door andere zorgverleners gebeurde vooral op de 

psychiatrische (25%), de interne (23,8%) en de geriatrische afdelingen (22,7%) (zie bijlage 

1.5). 

Bij iets meer dan de helft van de afdelingen werden patiënten bevraagd naar mogelijke 

slikproblemen, bij 57,70% van de afdelingen gebeurde een test op slikstoornissen op vraag 

van een zorgverlener (zie bijlage 1.5). 

Bij ongeveer vier op de tien afdelingen had de meerderheid van de patiënten 

voorbereidende (44,3%) als gedeeltelijke hulp (44,3%) nodig bij de maaltijd (zie bijlage 1.5).  

Tijdens de maaltijd werd de patiënt in 91,8% van de afdelingen geholpen door een 

verpleegkundige (49,5%) of zorgkundige (42,3%). Verpleegkundigen werden het meest 

ingeschakeld op intensieve zorgen (83,3%), psychiatrische afdelingen (70%) en SP-afdelingen 

(62,5%). De zorgkundige daarentegen bood het meest hulp bij de maaltijd op chirurgische 

(61,5%) en interne afdelingen (51,5%) (zie bijlage 1.5). 

 

2.7.1.3 Patiënten (bijlage 1.7: Patiëntenkenmerken 2008) 

 

In totaal werden 12717 patiëntenvragenlijsten, waarvan 60,6% van het Vlaamse Gewest, 

30,7% van het Waalse Gewest en 8,7% van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken in 

de analyse. 

Demografische kenmerken 

De databank bevatte 12717 patiënten waarvan 59% vrouwen (40,5% mannen en 0,5% 

missings) (zie bijlage 1.6). De gemiddelde leeftijd van de patiënt bedroeg 73,3 jaar. Bijna zes 

op de tien patiënten kwam van huis. Op een geriatrische afdeling kwamen 21,8% van de 

patiënten uit een woon- en zorgcentrum (rusthuis, RVT of serviceflat). Patiënten die op 
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intensieve zorgen liggen waren voornamelijk van een andere afdeling binnen het ziekenhuis 

(39,5%) afkomstig. Ook een SP-dienst ontving drie kwart patiënten van een andere afdeling 

of van een ander ziekenhuis (74,9%). Op een psychiatrische afdeling was dit zelfs 80,6% van 

de patiënten (zie bijlage 1.6). 

Potentiële risicofactoren 

Het voedselgebeuren kan bemoeilijkt worden door het hebben van één of meerdere 

pathologieën en het hebben van pijn, slik- of verteringsproblemen. In deze studie waren de 

vijf frequentst voorkomende bevraagde pathologieën: diabetes (15,7%), oncologische 

problemen (12,5%), dementie (13,1%), hartdecompensatie (10,3%); en depressie (7,8%) (zie 

bijlage 1.6).  

Pijn en verteringsproblemen waren symptomen die bij bijna één op de drie patiënten 

verblijvend op een interne of op een geriatrische afdeling voorkwamen. Slikproblemen 

daarentegen kwamen frequenter voor op een geriatrische afdeling (15,02%) en op een 

psychiatrische afdeling (17,02%) (zie bijlage 1.6). Dit laatste is opmerkelijk. Er waren geen 

gegevens bekend over welk type psychiatrische afdelingen hebben deelgenomen. Mogelijks 

participeerden meer psychogeriatrische afdelingen waardoor het frequent voorkomen van 

slikproblemen kan worden verklaard.  

Bijna vier op de tien patiënten volgde een dieet (36%) (zie bijlage 1.6). 

Drie op de vijf patiënten ondervond geen problemen van desoriëntatie. Op een SP-dienst 

ondervond drie op de vijf patiënten echter wel problemen met desoriëntatie , daarvan was 

bijna vier op de tien patiënten bijna ganse dag tot volledig gedesoriënteerd (37,80% 

tegenover 11,3% van alle patiënten).  

Drie kwart van de patiënten (n= 9696) had praktisch geen hulp nodig bij de maaltijd. De 

patiënten die op de afdelingen geriatrie (24,50%), intensieve zorgen (20,38%); en SP 

(27,85%) verbleven, hadden wel nood aan meer hulp (gedeeltelijk tot volledig). Op de 

geriatrische afdelingen en SP-diensten werd hierbij de hulp van de familie regelmatig tot 

systematisch ingeschakeld (respectievelijk 11,8% en 12,2% tegenover 7,6% van alle 

patiënten). 

Prevalentie van ondervoeding 

In totaal had 68,6% van alle patiënten een risico op ondervoeding of zijn ze ondervoed. Eén 

op vijf had geen problemen met ondervoeding.  

De prevalentie risico op ondervoeding of ondervoed was hoger op de interne afdelingen 

(74,5%) en de geriatrische afdelingen (71,5%). Op de chirurgische afdelingen en de SP-

diensten was de prevalentie daarentegen lager (zie bijlage 1.6).  
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2.7.1.4 Hulpverleners (Bijlage 1.8: Hulpverlenerskenmerken 2008) 

 

De databank bestond uit 1258 hulpverleners waarvan er 60,8% tot het Vlaamse Gewest, 

30,1% tot het Waalse Gewest en 9,1% tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoorden.  

Negen op de tien zorgverleners was een vrouw. Het percentage bachelor verpleegkundige 

en gebrevetteerde verpleegkundigen was praktisch gelijk (respectievelijk 39,9% en 38,5%) 

(zie bijlage 1.8). De gemiddelde leeftijd bedroeg 38,5 jaar (SD= 10,5). De hulpverleners 

waren gemiddeld 15,7 jaar tewerkgesteld (SD= 11) waarvan 13,5 jaar in het ziekenhuis (SD= 

10,8). 

Houding van hulpverleners ten aanzien van voeding 

In deze steekproef had 15,3% van de hulpverleners een negatieve houding, 76,6% een 

gematigde houding en 8,2% een positieve houding tegenover voedingszorg. De SANN-

vragenlijst werd gevalideerd voor verpleegkundigen werkzaam in een rust- en 

verzorgingstehuis. In de vragenlijst is de aandacht gevestigd op de houding ten aanzien van 

voeding bij ouderen. In deze studie werd de SANN-vragenlijst echter ingevuld door 

verpleegkundigen werkzaam op verschillende types afdelingen (en niet enkel geriatrische 

afdelingen). De mogelijkheid bestaat dus dat de houding ten aanzien van voeding bij deze 

verpleegkundigen gericht is naar alle patiënten en niet specifiek naar ouderen.  

De gemiddelde SANN-score bedroeg 64,4 (SD= 7,9); met een minimum van 20 punten en een 

maximum van 94 punten. De gemiddelde SANN-score lag hoger op de afdeling intensieve 

zorgen en psychiatrie (respectievelijk 68,2 (SD= 8,1) en 66,3 (SD= 6,7)) (zie bijlage 1.7).  

Het aandeel hulpverleners met de minst positieve houding was terug te vinden op de 

chirurgische afdelingen (2,8%). Het percentage hulpverleners met een positieve houding was 

het hoogst op de intensieve zorgen (17,5%).  

Het domein “individualisatie van zorg” behaalde de laagst gemiddelde score (5,1), terwijl het 

domein “belang aan voeding als aspect van de totale zorg” de hoogste score (8,3) (zie bijlage 

1.7).  

 

2.7.2 Univariate analyse 

 

Verschillende afdelingsvariabelen hadden een significante invloed op de voedingstoestand 

van de patiënt, ze worden weergegeven in bijlage 1.9. De afdelingsvariabele die geen invloed 

hebben op het aanwezig zijn van ondervoeding of risico op ondervoeding was het gebruik 

van een formulier voor de voedselinname (zie bijlage 1.8). 
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De univariate analyse op patiëntenniveau gaf aan dat de volgende patiëntenvariabelen een 

significante invloed hebben op de voedingstoestand van de patiënt: de leeftijd, opgenomen 

worden vanuit een woon- en zorgcentrum, het hebben van een pathologie, het hebben van 

een probleem met betrekking tot smaak of slikken, het hebben van oedemen, het volgen 

van een dieet, het niet kunnen kauwen en hulp nodig hebben bij de maaltijd (zie bijlage 1.9). 

2.7.3 Multi variate analyse 

 

Patiënten ouder dan 80 jaar hadden 90% meer kans op risico op ondervoeding of 

ondervoeding dan patiënten jonger dan 60 jaar. Patiënten met één van de vermelde 

pathologieën of problemen ter hoogte van de mond hadden bijna twee maal meer kans op 

risico op ondervoeding of ondervoeding. Patiënten die gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn 

van hulp tijdens de maaltijd hadden aan anderhalf maal hogere kans op risico op 

ondervoeding of ondervoeding dan patiënten die geen of enkel voorbereidende hulp nodig 

hebben (zie bijlage 1.10). 

Afkomstig zijn van een andere afdeling of ziekenhuis verdubbelde de kans op risico op 

ondervoeding of ondervoeding dan afkomstig zijn van huis. Patiënten gehospitaliseerd op 

afdelingen die een gevalideerd screeningsinstrument gebruiken, hadden drie keer meer kans 

om gedetecteerd te worden met een risico op ondervoeding of ondervoeding dan patiënten 

opgenomen op afdelingen die geen screeningsinstrument gebruiken. Op afdelingen waar 

beroep werd gedaan op een voedingsteam hadden patiënten twee keer meer kans om een 

risico op ondervoeding of ondervoeding te hebben dan afdelingen die geen beroep deden oe 

voedingsteam. Patiënten bij wie een test voor slikstoornissen werd uitgevoerd, hadden bijna 

drie maal meer kans op risico op ondervoeding of ondervoeding dan patiënten bij wie deze 

test niet werd uitgevoerd (zie bijlage 1.10). 

 

3 Data 2009 

3.1 Methodologie 

 

Dit is een multicentrisch descriptief onderzoek waarbij de voedingstoestand van de 

patiënten met een geïnformatiseerd instrument wordt beoordeeld en opgevolgd. 

3.2 Steekproef 

 

Voor de dataverzameling in 2009 werd de steekproef van 2008 uitgebreid met 27 

ziekenhuizen. Dezelfde vier criteria als in 2008 werden gehanteerd voor deze uitbreiding (zie 

bijlage 1.1). Ook in deze steekproef waren de ziekenhuizen vrij in hun selectie van het type 

en aantal afdelingen die deelnamen aan het onderzoek. De dataverzameling vond plaats 

tussen januari 2009 en juni 2009. 
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In totaal stuurden 51 ziekenhuizen hun gegevens door naar de overheid. Wegens fouten in 

de databank (de identificatiecode van de patiënten had in 1 ziekenhuis dezelfde code, 2 

ziekenhuizen hadden de identieke databank). Uiteindelijk konden 49 ziekenhuizen worden 

geanalyseerd. In de totale databank zaten 20638 records van patiënten (zie bijlage 1.11). 

Patiënten die herhaaldelijk werden gescreend, zaten verschillende keren in deze databank. 

Voor de analyse van de gegevens werden volgende inclusiecriteria gehanteerd om de 

foutmarge te verkleinen: 

 30 kg ≤ gewicht ≤ 200 kg; 

 120 cm ≤ lengte ≤ 200 cm; 

 Patiënten ouder dan 16 jaar; 

 -15 kg< gewichtsverlies < 15 kg. 

Bij de globale analyse werden enkel de gegevens van de eerste evaluatie met Access 

meegenomen. Deze databank bestond uit 12332 patiënten (zie bijlage 1.12). 

 

3.3 Meetinstrumenten voor datacollectie 

 

Data werden verzameld op patiëntenniveau. Hiervoor werd door de FOD een Access module 

ontwikkeld. Dit gebeurde op basis van een expert consensus. Hiervoor werd aan de 40 

deelnemende ziekenhuizen uit 2008 gevraagd om suggesties en voorbeelden van mogelijke 

opvolgingsinstrumenten te beschrijven in hun tussentijdse rapporten. Aan de hand van deze 

gegevens werd een lijst met variabelen voor opvolging opgesteld. Er werden opnieuw 

suggesties ter verbetering aan de ziekenhuizen gevraagd. 

Het datacollectie-instrument bevatte informatie over de voedingsstatus van de patiënt, 

informatie over orale voeding, sondevoeding en een luik over de opvolging van de patiënt 

(zie bijlage 1.13). Voor de beoordeling van de voedingsstatus van de patiënt kon worden 

aangeduid of de patiënt een risico loopt, ondervoed is, geen risico loopt of overgewicht 

heeft. Hiervoor konden volgende meetschalen worden gebruikt: NRS 2002, MUST, MNA, 

MNA-SF, SNAQ, SGA, een zelfontwikkelde schaal, of andere.  

3.4 Procedure 

 

Door de FOD werd op een bijeenkomst van de voedingsteams de Access module voorgesteld 

aan de deelnemende ziekenhuizen. Er werd tevens een handleiding van het instrument 

meegegeven. De data werden voornamelijk verzameld en ingegeven in de Access module 

door de voedingsverantwoordelijke van de afdelingen (diëtiste of verpleegkundige). 
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3.5 Ethische overwegingen 

 

Voor deze studie werd toestemming van het ethisch comité van de deelnemende 

ziekenhuizen gevraagd. De studie vereiste geen informed consent van de deelnemende 

patiënten omdat het een kwaliteitsstudie zonder interventie en op initiatief van een federale 

overheidsdienst betrof (wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, 

art.84 §3). De verzamelde gegevens werden anoniem verwerkt. 

3.6 Data-analyse 

 

Ziekenhuizen dienden hun gegevens via deze Access module in te geven om ze daarna in een 

Excel bestand door te sturen naar de FOD. Voor de statistische analyse werden de 

databanken vanuit Excel omgezet in SPSS, versie 15.0 (SPSS Inc, USA). Tekstvariabelen 

dienden te worden omgezet naar numerieke variabelen. Een aantal variabelen kon echter 

niet verder worden geanalyseerd omdat ze werden ingegeven als vrije tekst. Het was 

onmogelijk dit om te zetten in een gestandaardiseerde code.  

Er was geen mogelijkheid om na te gaan van welk type afdeling de data afkomstig waren. De 

data werden immers per ziekenhuis doorgegeven en er was geen identificatiecode per 

afdeling. Bijgevolg konden er geen analyses op afdelingsniveau worden gedaan.  

Beschrijvende gegevens worden weergegeven in frequenties en percentages of gemiddelden 

en standaarddeviaties. Als significantieniveau werd p< 0,05 gehanteerd. 

3.7 Resultaten 

3.7.1 Beschrijvend patiënten (1ste evaluatie met Access) 

 

Demografische gegevens 

De steekproef bestond voor 40,4% uit mannen en 55,5% uit vrouwen (4,1% missings) (zie 

bijlage 1.14). De gemiddelde leeftijd bedroeg 71,7 jaar (SD= 16,4) met een minimum van 17 

jaar en een maximum van 105 jaar. De gemiddelde lengte en gewicht waren respectievelijk 

165,3 cm (SD= 9,6) en 69,1 kg (SD= 16,9). De gemiddelde BMI bedroeg 25,26 kg/m2 (SD= 

5,7). De lengtemeting werd bij 42,2% van de patiënten effectief gemeten. Bij iets meer dan 

drie op de tien patiënten werd de lengtemeting geschat of bevraagd, bij één op vijf 

patiënten werd dit item niet ingevuld. 

Bijna 70% van de patiënten kwam van huis, 8,7% kwam van een woon- en zorgcentrum 

(serviceflat, rusthuis of RVT) en bijna 12% van de patiënten was afkomstig van een andere 

afdeling of ziekenhuis. van de patiënten die van huis kwamen ging 67,2% terug naar huis, 

7,7% ging naar een woon- en zorgcentrum en 6% ging terug naar een andere afdeling of 

ziekenhuis (zie bijlage 1.14). 
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Voedingsanamnese 

Bijna 15% van de patiënten was ondervoed, 30,8% liep een risico op ondervoeding, 32,5% 

had geen risico op ondervoeding en 12,7% was obees. De voedingstoestand werd 62,2% 

geëvalueerd met de NRS 2002, 13,3% met de MNA(-SF) en 5,3% met de MUST. Bijna een 

kwart van de patiënten had gewichtsverlies en één op vijf had een verminderde eetlust. 

Bijna de helft van de patiënten kreeg geen normale voeding waarvan drie kwart een 

dieetvoeding kreeg. Eén op drie patiënten kreeg bijvoeding, waarbij de energierijke 

bijvoeding, de drinkvoeding en de lepelvoeding de meest gebruikte types van bijvoeding 

waren. Slechts 2% van de patiënten kreeg sondevoeding (zie bijlage 1.14). 

 

3.7.2 Factoren geassocieerd met de voedingstoestand 

 

Het verband tussen de voedingstoestand van de patiënt en het hebben van een verminderde 

eetlust, het krijgen van een normale voeding, het volgen van een dieet, het krijgen van 

bijvoeding en het hebben van slikproblemen werd onderzocht. Al deze factoren waren 

significant geassocieerd met ondervoeding (zie bijlage 1.15). 

Van de patiënten die geen normale voeding kreeg, liepen 34,3% patiënten een risico op 

ondervoeding. Iets meer dan de helft van de patiënten met een verminderde eetlust hadden 

een risico op ondervoeding. Bijna negen op de tien patiënten die bijvoeding krijgen waren 

ondervoed of liepen een risico op ondervoeding (zie bijlage 1.15). 

3.7.3 Opvolging patiënten (2de evaluatie met Access) 

 

In totaal werd bij 2353 patiënten een tweede screening gedaan. Bij deze patiëntengroep was 

bij de eerste evaluatie 14,1% ondervoed, bij de tweede evaluatie was 11,2% van de 

patiënten ondervoed. Het aantal patiënten die geen problemen had was gedaald tot 27,2% 

in vergelijking met de eerste evaluatie. Er was geen toename van het aantal ondervoede 

patiënten of patiënten die een risico op ondervoeding hadden. Er was wel een toename van 

de missings bij de tweede evaluatie (zie tabel 1.3). 
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Tabel 1.3: Evaluatie voedingstoestand bij eerste en tweede evaluatie met Access 

Voedingstoestand 1ste evaluatie 2de evaluatie 

 N % N % 

Ondervoed 331 (14,1) 263 (11,2) 

Risico op ondervoeding 911 (38,7) 805 (34,2) 

Niet ondervoed 734 (31,2) 640 (27,2) 

overgewicht 277 (11,8) 234 (9,9) 

Missings 100 (4,2) 411 (17,5) 

Totaal 2353 (100) 2353 (100) 

Bijna één derde van deze patiënten had een gewichtsverlies tussen de eerste en tweede 

evaluatie en 27,9% had een gewichtstoename (zie tabel 1.4). Het gewichtsverlies bedroeg 

gemiddeld 2,9kg (SD= 2,5).  

 
Tabel 1.4: verband tussen gewichtsevolutie en bijvoeding 

Gewichtsevolutie 

Bijvoeding  

1ste evaluatie 

Bijvoeding 2de evaluatie 

   Nee  Ja  

 N (%) N (%) N (%) 

Gewichtsverlies 817 (34,7) Nee 474 (58) 69 (8,4) 

   Ja 90 (11) 184 (22,5) 

Geen gewichtsverlies 879 (37,4) Nee 401 (45,6) 63 (7,2) 

   Ja 78 (8,9) 337 (38,3) 

Gewichtstoename 657 (27,9) Nee 402 (61,2) 39 (5,9) 

   Ja 58 (8,8) 158 (24) 

Totaal 2535 (100)  1503 (63,9) 850 (36,1) 
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Van de 817 patiënten met gewichtsverlies kreeg 22,5% van de patiënten bijvoeding zowel in 

de eerste als tweede evaluatie. Bijna zes op de tien patiënten met gewichtsverlies kreeg 

geen bijvoeding, noch in de eerste, noch in de tweede evaluatie. 

Iets minder dan een kwart van de patiënten met een gewichtstoename kreeg bijvoeding bij 

de eerste en de tweede evaluatie. Bij 5,9% van de patiënten met gewichtstoename kreeg de 

patiënt de bijvoeding bij de tweede evaluatie (zie tabel 1.4). 

4 Discussie 

 

Uit deze studie bleek dat ondervoeding nog steeds een groot aanwezig probleem is in de 

Belgische ziekenhuizen. In 2008 bedroeg de prevalentie van risico op ondervoeding of 

ondervoeding in de Belgische ziekenhuizen 68,6%. In de eerste helft van 2009 was een 

onderscheid tussen risico op ondervoeding en ondervoeding mogelijk en bedroeg de 

prevalentie respectievelijk 38,7% en 14,1%. De prevalentie van risico op ondervoeding of 

ondervoeding in 2008 lag hoger op de afdelingen interne en geriatrie (respectievelijk 74,5% 

en 71,5%). Dit kon verklaard worden door de medische problematiek op de interne 

afdelingen, voornamelijk oncologische problemen, en door de hogere leeftijd op de 

geriatrische afdelingen. Een mogelijke verklaring voor de lagere prevalentiecijfers op de 

afdeling chirurgie is dat deze patiënten een kortere opnameduur hebben. Uit literatuur blijkt 

dat er een associatie is tussen ondervoeding en een langere opnameduur in het ziekenhuis 

(Martins, Correia, & Amaral, 2005; Van Nes, Herrmann, Gold, Michel, & Rizzoli, 2001; Pirlich, 

Schutz, Norman, Gastell, Lubke, Bischoff, et al, 2006). 

Bij problemen met de voeding werd vooral beroep gedaan op de diëtiste en niet op een 

voedingsteam. Een mogelijke verklaring was dat de voedingsteams vooral beleidsmatig aan 

het werk zijn, waardoor zij bij klinische problemen minder kunnen gecontacteerd worden. 

Het systematisch wegen van de patiënt bij opname en het gebruiken van een 

screeningsinstrument voor ondervoeding gebeurde bij meer dan één op de drie afdelingen 

niet. Zeven op de tien afdelingen beschikte niet over een protocol voor ondervoeding. 

Om de attitude van de hulpverleners te meten werd gebruik gemaakt van de SANN 

vragenlijst. De minst positieve houding ten aanzien van voeding was terug te vinden op de 

afdeling chirurgie. Een mogelijke verklaring hiervoor was dat er op de chirurgische 

afdelingen patiënten voor een korte periode worden opgenomen en de hoofdactiviteit voor 

de hulpverleners is de pre- en postoperatieve zorg bij deze patiënten. Op de afdeling 

intensieve zorgen hadden de hulpverleners de meest positieve houding. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de meeste patiënten op intensieve zorgen niet kunnen eten en 

hierdoor zeker aandacht aan de voedingstoestand wordt besteed. Deze hulpverleners op 

intensieve zorgen komen ook vaker rechtstreeks in contact met de arts en kunnen dan ook 

directer beroep doen op de arts indien er problemen met de patiënt zijn en ook bij 
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voedingsproblemen. Bijkomend kan opgemerkt worden dat een groot deel van de artsen 

vertegenwoordigd in het voedingsteam intensivisten zijn. 

Voor de opvolging van de voedingstoestand van de patiënt werd in 2009 een Access module 

door de FOD ontwikkeld. De bedoeling was dat dit leidde tot een geïnformatiseerd 

opvolgingsdocument met informatie over de voedingstoestand van de patiënt en de vereiste 

voortzetting van de voedingstherapie trans- of extramuraal. Er was echter teveel 

mogelijkheid om vrije tekst in te brengen waardoor statistische analyses niet mogelijk 

waren. De keuze van het soort bijvoeding was complex en de betekenis van de verschillende 

vormen was niet steeds duidelijk. Sommige types van bijvoeding hadden meer betrekking op 

de consistentie van de voeding dan op de voedingswaarde van de bijvoeding. 

4.1 Beperkingen 

 

Deze studie had echter verschillende methodologische beperkingen waardoor de gegevens 

niet kunnen worden gegeneraliseerd. De steekproef was niet representatief voor de 

Belgische ziekenhuizen. Ziekenhuizen konden zichzelf aanmelden om deel te nemen aan het 

pilootproject. Daarbij konden de ziekenhuizen op hun beurt een selectie maken van het type 

afdeling en de patiënten. Sommige ziekenhuizen hadden alle patiënten van een bepaalde 

afdeling gescreend, terwijl andere ziekenhuizen enkel de risicopatiënten of ondervoede 

patiënten hadden gescreend. Dit vertekent de prevalentiecijfers en resultaten. Een andere 

beperking was dat de voedingstoestand van de patiënten met verschillende 

screeningsinstrumenten werd beoordeeld, waardoor vergelijking en generaliseerbaarheid 

niet mogelijk was. In de dataverzameling van 2008 was het tevens niet mogelijk, althans in 

de eerste periode (tot mei), om een onderscheid te maken tussen ondervoeding en risico op 

ondervoeding waardoor analyses en prevalentiecijfers betrekking hebben op de groep risico 

op ondervoeding of ondervoede patiënten. 

De SANN vragenlijst werd ontwikkeld voor hulpverleners die in de zorg staan bij oudere 

bewoners en patiënten. In deze studie werd de SANN vragenlijst echter bij hulpverleners van 

alle afdelingen afgenomen, zowel op geriatrische afdelingen, maar ook op chirurgische, 

interne, intensieve zorgen, SP-diensten en psychiatrische afdelingen. Vandaar dat de scores 

behaald op de SANN-schaal met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden. 

4.2 Aanbevelingen 

 

Een meer veralgemeende implementatie van de internationale en de Belgische 

aanbevelingen voor de voedingszorg zouden een positieve bijdrage kunnen leveren. De 

screening van de voedingstoestand dient te gebeuren met een gevalideerde schaal. Vanuit 

de wetenschappelijke expertengroep ondervoeding van het NVGP-B worden de NRS 2002 en 

de MUST aanbevolen als screeninginstrumenten op de acute afdelingen van de ziekenhuizen 

(Coppens, 2007). Voor de geriatrische patiënten wordt de MUST, gevolgd door de MNA als 
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screeningtool aangewezen. Deze drie gevalideerde screeningsinstrumenten werden ook het 

meest gebruikt in de studiepopulatie. Toch verdient het aanbeveling dat een keuze gemaakt 

wordt voor één screeningsinstrument, eventueel per type afdeling. Dit zal bij verder 

onderzoek toelaten om de gegevens te vergelijken en te generaliseren. Hierbij moet 

aandacht gaan naar de snelheid, eenvoud en praktische haalbaarheid van het gevalideerde 

screeningsinstrument. 

Het opsporen van patiënten met risico op ondervoeding of ondervoede patiënten moet 

leiden tot het opstellen en implementeren van een voedingsbehandeling, waarbij 

verschillende disciplines samenwerken. Het ontwikkelen van een eenvoudig, makkelijk 

hanteerbaar dataset met een beperkt aantal parameters zou kunnen leiden tot een 

efficiëntere opvolging van de voedingstoestand van de patiënten. 
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Hoofdstuk 2: Evaluatie en optimalisatie van het datacollectie instrument (UA) 

 

1. Doelstelling 

 

Het doel van dit (deel)onderzoek is het evalueren en verbeteren van het huidige 

datacollectie instrument dat door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu aan de ziekenhuizen ter beschikking werd gesteld in Acces™ formaat. 

Om in staat te zijn dit instrument te evalueren, en aanbevelingen ter verbetering te 

formuleren, is het noodzakelijk een idee te hebben over de factoren die leiden tot 

(on)tevredenheid over het huidige instrument bij de gebruikers. We hebben daartoe 

onderzocht  welke ervaringen (zowel positieve als negatieve) de ziekenhuizen hebben gehad 

met het Acces™ instrument in de pilootstudie.  

Het is in dit kader tevens belangrijk om,  naast de ervaringen, ook een inventarisatie te 

maken van de noden van zowel de ziekenhuizen als de overheid wat betreft het registreren 

van voedingsgegevens.  

 

Ter evaluatie en verbetering van het huidige datacollectie instrument werden volgende 

vraagstellingen geformuleerd: 

1. Welke ervaringen, zowel positief als negatief, hebben de ziekenhuizen in de 
pilootstudie gehad met het door de overheid aangereikte datacollectie-instrument? 

2. Wat is de informatiebehoefte van de ziekenhuizen met betrekking tot malnutritie? 
3. Wat is de informatiebehoefte van de overheid met betrekking tot malnutritie? 
4. Hoe kan het bestaande datacollectie-instrument geoptimaliseerd worden? 

 

2. Theoretisch kader 

 

Om de tastbare en minder tastbare resultaten en voordelen van een informatiesysteem 

beter te begrijpen maken organisaties vaak gebruik van methoden als ‘balanced scorecards’ 

(Kaplan RS, Norton DP, 1996) en ‘benchmarking’ (Seddon P, 2002). Onderzoekers hebben 

evenwel  ook modellen ontwikkeld (DeLone WH, McLean ER, 1992; Ballantine J, 1996; 

Seddon PB, 1997) die meer de nadruk leggen op betere en consistentere maten voor succes.  

 

In de literatuur wordt één model om het succes van informatiesystemen te meten 

meermaals aangehaald en toegepast: Het model van DeLone & McLean (DeLone WH, 

McLean ER, 1992; 2002; 2003; 2004; Petter S. 2008) (bijlage 2.0). Dit  model werd 

oorspronkelijk niet ontwikkeld voor toepassing in de gezondheidssector. Maar sinds de 



Begeleiding Voedingsteams Pagina 29 
 

publicatie van dit model zijn er meerdere studies verschenen waarin dit model ook gebruikt 

wordt om het succes van informatiesystemen in de gezondheidssector te evalueren (Van der 

Meijden MJ, 2003; Hayrinen K, 2008). Het DeLone & McLean  model wordt inmiddels 

algemeen gebruikt door onderzoekers om de dimensies van het succes van uiteenlopende 

informatiesystemen te begrijpen en te meten. Elke variabele die succes beschrijft blijkt 

consistent te zijn met een of meer van de zes dimensies uit de laatste update (2003) van het 

DeLone & McLean model. Deze dimensies omvatten: 

 

 Systeemkwaliteit (System Quality)  

De gewenste eigenschappen van een informatiesysteem. Bijvoorbeeld:  gebruiks-

gemak, flexibiliteit en betrouwbaarheid van het informatiesysteem, eenvoudig 

aan te leren en kenmerken van geavanceerdheid, subtiliteit, souplesse en 

snelheid.   

 Informatiekwaliteit (Information Quality) 

De gewenste eigenschappen van de resultaten van het systeem; zoals 

management rapporten en webpagina’s. Bijvoorbeeld:  relevantie, 

verstaanbaarheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geldigheid en 

bruikbaarheid.  

 Kwaliteit van ondersteuning (Service Quality) 

De kwaliteit van de ondersteuning die gebruikers van het informatiesysteem 

krijgen van de dienst informatietechnologie  en van ondersteunend personeel. 

Bijvoorbeeld:  antwoordbereidheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, technische 

competentie en empathie.  

 Gebruik van het informatiesysteem (System use) en Voornemens met betrekking tot 
gebruik (Intention To Use) 

De mate waarin en de manier waarop personeel en klanten de mogelijkheden 

van het informatiesysteem gebruiken. Bijvoorbeeld:  de mate  van gebruik, 

frequentie van gebruik, soort gebruik, gepastheid  en doelmatigheid van het  

gebruik.  

 Gebruikerstevredenheid (User Satisfaction)  

De mate van tevredenheid van de gebruikers over rapporten, websites en 

ondersteunende diensten.   

 Netto voordelen (Net Benefits) 

De mate waarin het informatiesysteem bijdraagt tot het succes van individuen, 

groepen, organisaties, industrieën en naties. Bijvoorbeeld: betere beslissingen 

nemen, betere productiviteit, verkoopstoename, kostvermindering, winst-
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toename, betere marktefficiëntie, beter welbevinden van de klanten, jobcreaties 

en economische ontwikkeling.  

 

 

Fig. 2.1 DeLone en McLean model (update 2003) 

 

Dit zijn geen onafhankelijke dimensies.  DeLone & McLean  stellen in de 2003-versie van hun 

model dat use en user satisfaction dicht met elkaar verbonden zijn. Use gaat vooraf aan user 

satisfaction, waarbij positieve gebruikservaringen zullen leiden tot gebruikerstevredenheid 

op een causale manier. 

User satisfaction zal leiden tot een verhoogde intention to use en dus use. 

Use en user satisfaction zullen uiteindelijk leiden tot net benefits. Bij blijvend gebruik van het 

informatiesysteem wordt er verondersteld dat de net benefits van het systeem positief zijn. 

Op deze manier wordt het verdere gebruik en de gebruikerstevredenheid beïnvloed en 

versterkt. Deze feedbacklussen zijn altijd geldig (ook bij negatieve net benefits), want een 

gebrek aan positieve voordelen zal leiden tot verminderd gebruik en uiteindelijk tot het niet 

meer gebruiken van het systeem. 

Om het huidige datacollectie instrument dat door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 

de Voedselketen en Leefmilieu aan de ziekenhuizen ter beschikking werd gesteld in Acces™ 

formaat te evalueren, hebben we ons gebaseerd op het DeLone & McLean model. Bij de 

ontwikkeling van de vragenlijst hebben we ons, bij gebrek aan gevalideerde vergelijkbare 

instrumenten, en harde uitkomstmaten, beperkt tot face validity en delphi methodiek, 

waarbij experten uit de drie deelnemende universiteiten betrokken werden. 
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3. Methode 

3.1. Algemeen opzet en methode van het onderzoek 

 

In functie van de algemene doelstelling van dit deel van de studie, optimalisatie van de 

datacollectie-instrumenten, werd een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd. 

Er werd een inventarisatie gemaakt van de ervaringen en problemen die de ziekenhuizen 

ondervonden bij de gegevensverzameling met het access datacollectie-instrument dat door 

de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 

aan de ziekenhuizen ter beschikking werd gesteld. Daarnaast werd er nagegaan wat de 

informatiebehoefte is van de ziekenhuizen en de overheid wat betreft screening en 

opvolging van de voedingstoestand van patiënten. 

 

3.2. Datacollectie  

 

Verschillende datacollectiemethoden werden gebruikt in dit deel van de studie.  

 Er werd gebruik gemaakt van de reeds bestaande tussentijdse rapporten van de 
ziekenhuizen aan de overheid. De meest recente rapporten, over de periode januari 
2009 – juni 2009, werden geanalyseerd in functie van de onderzoeksvraag. 

 Door middel van een vragenlijst werden de ziekenhuizen bevraagd over hun 
ervaringen met het datacollectie-instrument en hun informatiebehoefte. 

 In het scenario van de focusgroepen werd een stelling opgenomen om discussie uit 
te lokken over ‘hoe en waarom’ registreren van gegevens met betrekking tot de 
voedingstoestand. 

 

3.2.1. Tussentijdse rapporten 

 

Alle beschikbare tussentijdse rapporten werden geanalyseerd in de periode 1 augustus 2009 

tot 30 september 2009. Er werden 47 rapporten gelezen, 26 Nederlandstalige en 21 

Franstalige. Het lezen van de tussentijdse rapporten gebeurde door verschillende 

onderzoekers van de onderzoeksteams UA en UCL. Op voorhand werd een tabel opgesteld 

met thema’s en mogelijke variabelen om het lezen en de analyse gestructureerd te kunnen 

laten verlopen. 

Wat betreft de gegevens met betrekking tot het access datacollectie-instrument werden 

volgende variabelen in de tabel opgenomen. 
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Thema Variabele Formulering Mogelijke gegevens in 

de rapporten 

Access 

instrument 

Access? Wordt het access datacollectie-

instrument in het ziekenhuis gebruikt? 

Ja/nee 

Waarom niet? Waarom wordt het niet gebruikt? Al ander instrument in 

het ziekenhuis, te 

moeilijk,… 

Ervaringen/problemen Wat zijn de ervaringen/problemen van 

het ziekenhuis bij het gebruik (het 

invullen) van het access instrument? 

Gebruiksvriendelijk?, 

Tijdsbelasting?, Inhoud 

relevant?,… 

Voorstel verbetering Voorstellen van het ziekenhuis om het 

datacollectie-instrument te verbeteren. 

Concrete voorstellen tot 

verbetering, tips, 

vragen,… 

Tabel 2.1. Variabelen voor analyse van de tussentijdse rapporten. 

 

3.2.2. Vragenlijst 

 

Er was geen bestaande gevalideerde vragenlijst beschikbaar om het datacollectie-instrument 

te evalueren. Er werd een vragenlijst opgesteld door het onderzoeksteam van UA om de 

ziekenhuizen te bevragen over hun ervaringen met het datacollectie-instrument en hun 

informatiebehoefte (bijlage 2.1). Bij het ontwikkelen van de vragenlijst hebben de 

onderzoekers zich gebaseerd op een theoretisch model. Het ‘DeLone and McLean 

Information System Success Model” biedt een theoretisch kader om het succes van een 

informatiesysteem te evalueren. Bij het formuleren van de stellingen in de vragenlijst is er 

rekening gehouden met de verschillende dimensies en relaties tussen de dimensies in het 

model (bijlage 2.2). Zo werd er een vragenlijst gecreëerd die niet louter willekeurig enkele 

maatstaven van success (zoals gebruikerstevredenheid, kwaliteit van patiëntenzorg,…) meet, 

maar gericht maatstaven die de verschillende dimensies meten combineert. Een eerste 

versie van de vragenlijst werd aan de andere onderzoeksteams, UCL en UGent, voorgelegd 

voor feedback. Er werd door deze teams gekeken naar de relevantie en de 

ondubbelzinnigheid van de vraagstelling. Op basis van de feedback werd de definitieve 

vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst werd dan door het team van UCL naar het Frans 

vertaald. 

Alle ziekenhuizen in het pilootproject kregen per post een vragenlijst met 

antwoordenveloppe toegestuurd. Deze vragenlijst werd gericht aan de verantwoordelijke 

van het nutritieteam. Er werd gevraagd om per ziekenhuis 1 vragenlijst ingevuld terug te 

sturen tegen 15 oktober 2009. Indien meerdere personen in het ziekenhuis het access 
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datacollectie-instrument hadden gebruikt, werd gevraagd om de vragenlijst gezamenlijk of 

na overleg in te vullen. Tegen de deadline kregen alle ziekenhuizen die nog niet geantwoord 

hadden per e-mail een herinnering om de vragenlijst alsnog in te vullen en op te sturen. 

In totaal werden 48 van de 60 verstuurde vragenlijsten tijdig ingevuld teruggestuurd. Dit 

geeft een respons rate van 80%. Op 25 november 2009 kwam nog een ingevulde vragenlijst 

aan. Deze is niet meer mee kunnen opgenomen worden in de verwerking van de gegevens.  

 

De vragenlijst bestond uit 3 delen: 

1. Algemene gegevens  

Algemene gegevens van het ziekenhuis en de contactpersoon werden gevraagd.  

De gegevens van de deelnemende verpleegeenheden die gevraagd werden waren:  

 De kenletter(s) van de dienst(en). 

 Gebruik van algemeen elektronisch patiëntendossier. 

 Gebruik van eigen datacollectie-instrument voor voeding, naast access instrument 
van de overheid. 

Over de personen die het access datacollectie-instrument hebben gebruikt in de 

ziekenhuizen werden volgende gegevens bevraagd: 

 Functie 

 Al dan niet lid van het voedingsteam 

 

2. Het gebruik van het access datacollectie-instrument 

Er werden 43 stellingen gegeven die peilden naar de verschillende dimensies van het 

gebruikte theoretisch model. Er werd in de vragenlijst zelf niet verwezen naar de indeling in 

dimensies of naar het model om de objectiviteit bij het invullen niet te beïnvloeden. Er 

waren verschillende antwoordmogelijkheden op de stellingen.  

 14 stellingen konden met ja of nee beantwoord worden.  

 11 stellingen konden beantwoord worden met altijd-meestal-soms-zelden-nooit. 

 18 stellingen konden beantwoord worden met volledig eens-eens-oneens-volledig 
oneens-geen mening. 

Naast de 43 stellingen werden er ook 2 vragen gesteld naar tijdsbesteding. Er werd gevraagd 

om in minuten uit te drukken hoeveel tijd het invullen van gegevens in dit instrument voor 1 

patiënt gemiddeld in beslag nam. Er werd ook gevraagd om in minuten uit te drukken 

hoeveel tijd men gemiddeld dagelijks besteedde aan het werken met dit instrument. 

3. De inhoud van het access datacollectie-instrument 



Begeleiding Voedingsteams Pagina 34 
 

De items die in het huidige access datacollectie-instrument opgenomen zijn, werden 

opgelijst in de vragenlijst. Deze lijst werd nog aangevuld met enkele items die in de 

tussentijdse rapporten door de ziekenhuizen werden gesuggereerd. Aan de invullers werd 

gevraagd om per item met een score van 0 tot 10 aan te duiden in welke mate ze het 

belangrijk vinden dat dit item behouden blijft of toegevoegd wordt in een verbeterde versie 

van het datacollectie-instrument. Hierbij is 0 helemaal niet belangrijk en 10 zeer belangrijk.  

 

3.2.3. Focusgroep 

 

Op 23 en 27 oktober 2009 werden er 2 focusgroepen georganiseerd, voornamelijk in functie 

van het derde deelonderzoek: Analyse van de huidige actieplannen omtrent de preventie en 

aanpak van ondervoeding. In het scenario van de focusgroepen werd een stelling 

opgenomen om discussie uit te lokken over ‘hoe en waarom’ registreren van gegevens met 

betrekking tot de voedingstoestand. Deze stelling werd aan het scenario toegevoegd om 

antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen van dit tweede deelonderzoek: 

Optimalisatie van het datacollectie-instrument (bijlage 2.3). 

 

3.3. Tijdlijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  juli – augustus – september – oktober – november – december  

tussentijdse 

rapporten 

vragenlijst focus- 

groep 

voorbereidende 

literatuurstudie 
analyse rapport 
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3.4. Verwerking gegevens – analyse 

 

Tussentijdse rapporten 

De gegevens uit de tussentijdse rapporten werden op een kwalitatieve manier geanalyseerd. 

Relevante tekst uit de rapporten werd in Excel in een vooraf opgemaakte tabel geplaatst. 

Daarna werd er een analyse gedaan op de inhoud van deze teksten. De opmerkingen met 

betrekking tot het access datacollectie-instrument werden in categorieën ingedeeld. 

Vragenlijst 

De kwantitatieve gegevens uit de vragenlijsten werden ingevoerd in Excel. Voor verdere 

statistische analyse werd SPSS 16.0 gebruikt. Er werd louter descriptieve statistiek 

toegepast. Beschrijvende resultaten worden uitgedrukt in percentages en aantallen, 

gemiddelden en standaarddeviaties. 

Focusgroep 

Op basis van de bandopname en notities werd een samenvatting gemaakt van de 

focusgroep. Deze samenvatting werd daarna via e-mail voorgelegd aan de deelnemers van 

de focusgroep. Zij konden feedback geven op de getrouwe weergave van wat er gezegd is 

tijdens de focusgroep. De informatie uit de focusgroepen met betrekking op het registreren 

van gegevens werd analoog met de informatie uit de tussentijdse rapporten ingedeeld in 

categorieën.  
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4. Resultaten 

4.1. Vragenlijsten 

4.1.1. Beschrijving onderzoeksveld 

Deze resultaten beschrijven de gegevens uit vragenlijsten van 48 pilootziekenhuizen.  De 

vragenlijst werd afgenomen op instellingsniveau. In deze 48 ziekenhuizen waren 139 

afdelingen geïncludeerd in het pilootproject. Tabel 2.2 geeft een overzicht van enkele 

geografische en beschrijvende kenmerken van deze ziekenhuizen. 

Tabel 2.2. Beschrijving van de ziekenhuizen en de afdelingen  

Ziekenhuizen (n=48)  N % 

provincie West-Vlaanderen 9 18,8 

 Oost-Vlaanderen 6 12,5 

 Antwerpen 5 10,4 

 Limburg 7 14,6 

 Vlaams Brabant 1 2,1 

 Brussel 7 14,6 

 Waals Brabant 2 4,2 

 Henegouwen 3 6,3 

 Namen 2 4,2 

 Luik 4 8,3 

 Luxemburg 2 4,2 

    

taal Nederlands 29 60,4 

 Frans 19 39,6 
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Afdelingen (n=139)    

 C 16 11,5 

 C/D 5 3,6 

 D 41 29,5 

 G 47 33,8 

 Sp 17 12,2 

 I 5 3,6 

 A 3 2,2 

 T 5 3,6 

    

Tabel 2.2. Beschrijving van de ziekenhuizen en de afdelingen (vervolg) 

 

In de vragenlijst werd gevraagd om per verpleegeenheid te vermelden of de eenheid gebruik 

maakt van een elektronisch patiëntendossier. Op 51,8% van de verpleegeenheden wordt 

een elektronisch patiëntendossier gebruikt.  

Naast het access instrument van de overheid gebruikt 45,3% van de verpleegeenheden nog 

een ander, eigen datacollectie-instrument voor voedingsgegevens. Dit is bijna overwegend 

een eigen ontwerp van de afdeling of het ziekenhuis, al dan niet geïntegreerd in het 

algemeen patiëntendossier. In een open vraag konden de ziekenhuizen aangeven op welke 

punten ze hun eigen instrument beter vonden dan het door de overheid aangereikte access 

instrument. Samengevat zijn dit de belangrijkste opmerkingen: 

 Eigen instrument is toegankelijker voor alle hulpverleners die het willen invullen en 
raadplegen. 

 Het eigen instrument is gemakkelijker te gebruiken. 

 Het eigen instrument is verbonden met het patiëntendossier. 

In bijlage 2.4 staat een overzicht van alle opmerkingen. 
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4.1.2. Beschrijving onderzoekspopulatie 

 

De populatie die met behulp van deze vragenlijst wordt onderzocht zijn de gebruikers van 

het access datacollectie-instrument. Er hebben 137 mensen het instrument gebruikt in de 48 

ziekenhuizen. Dit zijn overwegend diëtisten (73%). Van alle gebruikers is 68,6% lid van het 

nutritieteam in het ziekenhuis. Tabel 2.3 geeft een beschrijving van de gebruikers van het 

access instrument. 

 

Gebruikers Access (n=137)  N % 

functie Arts 5 3,6 

 Diëtist 100 73,0 

 Hoofddiëtist 3 2,2 

 Stagiair diëtist 4 2,9 

 Management 5 3,6 

 Verpleegkundige 15 10,9 

 Verpleegkundig specialist 3 2,2 

 Zorgkundige 1 0,7 

 Administratieve hulp 1 0,7 

    

lid nutritieteam Ja 94 68,6 

 Nee 43 31,4 

    

Tabel 2.3. Beschrijving van de onderzoekspopulatie 
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4.1.3. Analyse van de antwoorden op de stellingen 

 

De stellingen kunnen ingedeeld worden volgens de dimensies in het model van DeLone & 

McLean (DeLone WH, McLean ER, 1992; 2002; 2003; 2004; Petter S. 2008). In bijlage 2.5 

staan de resultaten op de stellingen weergegeven in percentages. 

Het analysemodel voor dit onderzoek omvat de volgende dimensies. 

 System Quality (Systeemkwaliteit) 
 Information Quality (Informatiekwaliteit) 
 Service Quality (Dienstenkwaliteit) 
 User Satisfaction (Gebruikerstevredenheid) 
 Use (Gebruik) en Intention To Use (Voornemen met betrekking tot gebruik) 
 Net Benefits (Netto voordelen) 

In de figuur in bijlage 2.2 staat vermeld welke stellingen in welke dimensies opgenomen zijn. 

 

System Quality (Systeemkwaliteit) 

De stellingen in deze dimensie peilen naar de kwaliteit van het informatiesysteem zelf. 

Maatstaven die hierbij gebruikt worden zijn: 

 Gebruiksgemak van het systeem 
 Toegankelijkheid 
 Efficiëntie 
 Tijdbesparing 

 

Een groot aantal gebruikers (87,2%) geeft aan in staat te zijn het access instrument zonder 

hulp te kunnen gebruiken. De meerderheid van de gebruikers is het eens (63,6%) of volledig 

eens (20,5%) met de stelling dat het inbrengen van gegevens meestal vrij eenvoudig gaat. 

Een bijna even grote meerderheid is het ook eens (59,1%) of volledig eens (15,9%) met de 

stelling dat het inbrengen van de gegevens in het access datacollectie-instrument meestal 

vrij vlot gaat. Een kleine meerderheid van de gebruikers is het eens (34,1%) of volledig eens 

(20,5%) met de stelling dat gegevens in zo weinig mogelijk stappen kunnen ingevoerd 

worden. Bij deze stelling geeft anderzijds een toch niet te verwaarlozen deel van de 

populatie (38,6%) aan dat ze oneens zijn met deze stelling.  

Tijdens eenzelfde opnameperiode zijn gegevens gemakkelijk terug op te roepen. Met deze 

stelling is 51,1% van de bevraagde gebruikers het eens. Wanneer het echter over een 

heropname gaat, is nog maar 31,1% het eens met de stelling dat gegevens van tijdens een 

vorige opnameperiode gemakkelijk terug op te roepen zijn. Een kwart van de respondenten 

(24,4%) geeft aan volledig oneens te zijn met de stelling. 
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In slechts 11,1% van de gevallen staat het access instrument in verbinding met een 

elektronisch patiëntendossier. 81,8% van de gebruikers geeft aan dat gegevens ook nog 

ergens anders ingebracht moeten worden. Meestal is dit in het papieren verpleegdossier 

en/of het elektronische patiëntendossier. 

 

Information Quality (Informatiekwaliteit) 

De informatiekwaliteit is de kwaliteit van de informatie die in het datacollectie-instrument 

zit en van de informatie die het systeem genereert, bijvoorbeeld in de vorm van rapporten. 

Maatstaven die in deze dimensie kunnen gebruikt worden zijn: 

 Duidelijkheid 
 Betrouwbaarheid 
 Volledigheid 
 Relevantie 
 Bruikbaarheid 
 Format  

 

Wat betreft de overzichtelijkheid van de layout en de logica in de structuur van zowel het 

startscherm als het invulscherm zijn de respondenten over het algemeen positief. 

Voor een matig grote meerderheid van de gebruikers is het duidelijk welke informatie waar 

moet ingevuld worden (51,1% + 15,6%). Toch geeft een derde (31,1% + 2,2) van de 

respondenten hier aan dat het niet duidelijk is. Vergissingen bij het inbrengen van gegevens 

worden door het gebruik van het access instrument niet maximaal uitgesloten.  

40% van de gebruikers geeft aan dat ze de gegevens die ze in het instrument willen invoeren 

ook meestal kunnen invoeren. De antwoordmogelijkheid ‘altijd’ wordt hier door 20% van de 

gebruikers aangeduid. Op de vraag of men de gegevens die in het instrument gevraagd 

worden allemaal kan invullen antwoordt 38,6% meestal en 18,2% altijd. Opvallend bij deze 

stelling is dat eveneens 25% aangeeft slechts zelden de gegevens te kunnen invullen die in 

het instrument gevraagd worden. 

Gegevens die men wenst te bekijken, kunnen meestal opgevraagd worden. 31,7% van de 

gebruikers geeft aan ‘soms’ een rapport te kunnen afprinten. 

 

Service Quality (Dienstenkwaliteit) 

Dienstenkwaliteit is de kwaliteit van de ondersteuning, de service naar de gebruikers toe. 

Deze dimensie kan geëvalueerd worden met de maatstaven: 
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 Ondersteuning 
 Training 

Een kleine meerderheid van de access-gebruikers (58,3%) heeft uitleg of les gekregen over 

het gebruik van het access instrument. Indien men vragen heeft kan 44,2% een helpdesk 

raadplegen. In 60,9% van de gevallen is er een handleiding of extra informatie beschikbaar 

voor de gebruikers. 

Use (Gebruik)  

In deze dimensie wordt het gebruik zelf van het access datacollectie-instrument bekeken. 

Maatstaven die hier kunnen gebruikt worden zijn: 

 Gebruik door wie? 
 Gebruik waar? 
 Gebruik wanneer? 
 Tijdmeting 

In 39,1% van de gevallen is de persoon die de screening doet bij de patiënt ook altijd 

dezelfde persoon die deze gegevens invoert in het access instrument. Daartegenover is in 

21,7% van de gevallen deze persoon nooit dezelfde. 

Het invullen van de gegevens gebeurt overwegend nooit (89,1%) aan bed van de patiënt. 

Wat betreft het meegeven van rapporten bij interne en externe mutaties van patiënten is er 

een verdeeldheid in de antwoorden. Bij interne mutaties worden in 20,5% van de gevallen 

altijd rapporten meegegeven, maar daartegenover geven 38,6% van de gebruikers aan dit 

nooit te doen. Wat betreft het meegeven van rapporten bij externe mutaties kent dit 

eenzelfde trend, 11,6% geeft aan dit altijd te doen, 32,6% nooit. 

Er werd gevraagd om in minuten uit te drukken hoeveel tijd het invullen van gegevens in dit 

instrument voor 1 patiënt gemiddeld in beslag nam. Er werd ook gevraagd om in minuten uit 

te drukken hoeveel tijd men gemiddeld dagelijks besteedde aan het werken met dit 

instrument. Tabel 2.4. geeft de resultaten van deze tijdmeting weer. Gemiddeld besteedt 

men 8 minuten per patiënt (SD 6) aan het invullen van het access instrument. Per dag wordt 

er gemiddeld 53 minuten (SD 41) met het instrument gewerkt.  
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Vraag Gemiddelde 

in minuten 

SD Min Max 

Hoeveel tijd neemt het invullen van gegevens voor 1 patiënt in dit 

instrument gemiddeld  in beslag? (n=43) 

8 6 2 30 

Hoeveel tijd wordt er dagelijks gemiddeld besteed aan het werken 

met dit instrument? (n=36) 

53 41 5 200 

Tabel 2.4. Tijdmeting gebruik Access instrument. 

User Satisfaction (Gebruikerstevredenheid) en Intention To Use (Voornemen mbt 

gebruik) 

De stellingen in deze dimensie peilen naar de gebruikerstevredenheid en de intentie om het 

instrument vrijwillig te gebruiken . Volgende maatstaven kunnen hiervoor gebruikt worden: 

 Waargenomen nuttigheid 
 Verwachtingen  
 Houding 
 Motivatie 
 Tevredenheid 

 

De houding van de gebruikers ten opzichte van het instrument is verdeeld. Op de vraag of 

men positief staat ten opzichte van het instrument antwoordt slechts 54,5% bevestigend. 

Een kleine meerderheid (55,6%) percipieert het instrument als nuttig. Opvallend negatief 

wordt er gereageerd op de stelling of het instrument voldoet aan de noden van de 

gebruiker. Een duidelijke minderheid (26,7%) vindt dat het instrument voldoet aan zijn 

noden. Op de vraag of men vindt dat het instrument voor extra werk zorgt is 26,7% het eens 

en 64,4% zelfs volledig eens. Slechts 44,4% van de gebruikers geeft aan dat ze na afloop van 

het pilootproject dit instrument verder willen kunnen gebruiken. 

Net Benefits (Netto voordelen) 

Deze dimensie evalueert de impact dat het instrument heeft op verschillende actoren zoals 

onder andere het individu, de organisatie, de maatschappij. 
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Maatstaven in deze dimensie zijn: 

 Communicatie 
 Taakuitvoering 
 Patiëntenzorg 
 Meerwaarde 

 

De meerderheid is het oneens (46,7%) tot volledig oneens (37,8%) met de stelling dat het 

instrument hem toelaat zijn dagelijkse taken sneller uit te voeren. Met de stelling dat het 

instrument het werk van de gebruiker vergemakkelijkt is 43,2% het oneens en 29,5% het 

volledig oneens.  

Het instrument zou in de meeste ziekenhuizen de multidisciplinaire communicatie in het 

eigen ziekenhuis niet bevorderen. Slechts 24,5% van de respondenten ziet een positief effect 

op de communicatie. Iets meer, 33,4% van de respondenten, ziet een positief effect in de 

multidisciplinaire communicatie met andere instellingen buiten het eigen ziekenhuis. 

Iets meer dan de helft (55,6%) van de gebruikers vindt dat de voedingstoestand van de 

patiënt door dit instrument nu beter gedocumenteerd wordt dan vroeger. Meestal is een 

individuele opvolging van elke patiënt mogelijk op basis van rapporten die bij mutaties van 

patiënten worden meegegeven. 

Wat betreft kwaliteit van zorg vallen volgende resultaten op. Slechts 40% van de gebruikers 

vindt dat het instrument de kwaliteit van zijn rechtstreekse zorg aan de individuele patiënt 

verbetert. Wanneer men kijkt naar het effect van het instrument op de algemene kwaliteit 

van zorg merkt slechts 47,7% van de respondenten een positief effect. Dit instrument is 

volgens 52,3% van de respondenten een meerwaarde voor de aanpak van malnutritie in het 

ziekenhuis. 
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4.1.4. Analyse van de scores op de Inhoudsitems 

 

De inhoudsitems van het access datacollectie-instrument werden door de respondenten 

beoordeeld naar belangrijkheid. De volledige tabel en grafiek met resultaten van de scores 

op de inhoudsitems staat in bijlage 2.6. Volgende 10 items kregen gemiddeld de hoogste 

scores. 

 

Inhoudsitem N Gem. SD Med. Min. Max. Mod. 

BMI 45 9,82 0,68 10 6 10 10 

Gewicht 45 9,80 0,69 10 6 10 10 

Lengte 45 9,80 0,69 10 6 10 10 

Leeftijd 45 9,69 0,92 10 5 10 10 

Nood aan bijvoeding 45 9,67 0,74 10 7 10 10 

Ongewild gewichtverlies 45 9,64 0,96 10 5 10 10 

Evaluatie eetlust 45 9,40 1,54 10 2 10 10 

Aanpassing consistentie 44 9,32 1,43 10 4 10 10 

Dieet of normale voeding 45 9,31 1,39 10 5 10 10 

Slikproblemen 45 9,29 1,47 10 4 10 10 

Gem.: gemiddelde 

SD: standaarddeviatie 

 Med.: mediaan 

Min.: minimumscore 

Max.: maximumscore 

Mod.: modus 

Tabel 2.5. De 10 items met de hoogste gemiddelde scores, gescoord naar belangrijkheid. 

 

4.2. Tussentijdse rapporten 

In de tussentijdse rapporten werden er door de ziekenhuizen spontaan opmerkingen 

gemaakt over het datacollectie-instrument. Deze opmerkingen werden kwalitatief 

geanalyseerd op inhoud en ingedeeld in volgende groepen.  
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 Opmerkingen met betrekking tot inhoud van het instrument 
 Opmerkingen met betrekking tot gebruik van het instrument 

Het probleem van dubbele registratie van gegevens werd meermaals aangegeven in de 

tussentijdse rapporten. Een andere opmerking die door meerdere ziekenhuizen werd 

gemaakt was dat er problemen waren bij koppeling of transfer van gegevens. Er werden 

opmerkingen gemaakt over het ontbreken van of onvolledig zijn van ,volgens dat ziekenhuis, 

belangrijke inhoudsitems. Enkele ziekenhuizen ondervonden technische problemen bij het 

gebruik van het instrument.  

Naast opmerkingen over problemen werden ook enkele positieve punten aangehaald door 

de ziekenhuizen. Er wordt onder andere verwezen naar het positief effect op sensibilisering 

van de medewerkers. 

Enkele ziekenhuizen doen zelf voorstellen voor verbetering van het datacollectie-instrument. 

Een overzicht van de opmerkingen en voorstellen van de ziekenhuizen staat in bijlage 2.7. 

 

4.3. Focusgroep 

 

In het scenario van de focusgroepen werd volgende stelling opgenomen om discussie uit te 

lokken over ‘hoe en waarom’ registreren van gegevens met betrekking tot de 

voedingstoestand: 

“Alle verzamelde gegevens over de voedingstoestand zullen in het multidisciplinaire elektronische 

dossier worden geregistreerd om: 

1. De opvolging van de patiënt te garanderen. 
2. Een interne evaluatie van het project te kunnen doen en feedback te kunnen geven aan de 

verpleegeenheden. 
3. Een externe evaluatie van het project te kunnen doen (zich vergelijken met andere 

ziekenhuizen). 
4. De gegevens te kunnen rapporteren aan de overheid.” 

 

In de discussie tussen de deelnemers werd, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige 

focusgroep, dubbele registratie van gegevens aangegeven als een belangrijk probleem. Dit 

neemt kostbare tijd in beslag. Niet iedere afdeling beschikt over een elektronisch 

patiëntendossier. Vaak houdt iedere zorgverstrekker een eigen dossier bij. Verschillende 

systemen zijn soms moeilijk met elkaar te verenigen. 

Er was geen kritiek op de inhoud van het access datacollectie-instrument. Er werd in de 

nederlandstalige focusgroep wel aangegeven dat het handig kan zijn indien men enkel de 

hoofdstukken zou kunnen gebruiken die voor de patiënt van toepassing zijn. Het format is 
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nog niet ideaal, er zijn aanpassingen nodig. Een dergelijk instrument zou zeker bij een 

heropname van een patiënt interessant moeten kunnen zijn om een goede opvolging te 

kunnen garanderen. 

Benchmarking tussen ziekenhuizen is volgens de deelnemers aan de focusgroepen slechts 

mogelijk wanneer iedereen op eenzelfde manier registreert.  Er werd in de Franstalige 

focusgroep aangegeven dat indien het project uitgebreid zou worden tot alle eenheden van 

de instelling, het onmogelijk zou zijn om alle gegevens met betrekking tot alle ondervoede 

patiënten te registreren. 

 

5. Discussie 

 

Er zijn in dit onderzoek, met als doel het evalueren en optimaliseren van het access 

datacollectie-instrument, drie verschillende methoden gebruikt om gegevens te verzamelen. 

Wanneer de resultaten uit de vragenlijst, de tussentijdse rapporten en de focusgroepen 

samen worden bekeken, zijn er enkele uitkomsten die meermaals terugkomen. 

Zowel in de tussentijdse rapporten, de vragenlijst en de focusgroepen wordt het probleem 

van dubbele registratie aangehaald. In een ziekenhuis circuleren vaak verschillende dossiers, 

al dan niet elektronisch, over één patiënt. Het dubbel moeten registreren van gegevens in 

zowel het eigen dossier als het access datacollectie-instrument neemt kostbare tijd in beslag. 

In de vragenlijst gaf 81,8% van de gebruikers aan dat gegevens naast in het access 

instrument ook nog ergens anders ingebracht moeten worden. Meestal was dit in het 

papieren verpleegdossier en/of het elektronische patiëntendossier. Naast het access 

instrument van de overheid gebruikt bijna de helft (45,3%) van de verpleegeenheden nog 

een ander, eigen datacollectie-instrument voor voedingsgegevens. Dit is bijna overwegend 

een eigen ontwerp van de afdeling of het ziekenhuis. Het access datacollectie-instrument is 

het meest zinvol in ziekenhuizen zonder eigen registratiemethode voor voedingsgegevens.  

De cijfers uit de vragenlijst tonen aan dat het gebruik van een elektronisch patiëntendossier 

nog niet overal een evidentie is. Op slechts 51,8% van de verpleegeenheden in de bevraagde 

ziekenhuizen wordt momenteel al een elektronisch patiëntendossier gebruikt. Het gegeven 

dat personeel van bijna de helft van de ziekenhuizen het niet gewend is om met een 

elektronisch patiëntendossier te werken, kan een belemmering zijn bij het gebruik van het 

door de overheid aangeboden access datacollectie-instrument.  

Naast het probleem van dubbele registratie werd, door de ziekenhuizen met een 

elektronisch informatiesysteem, het probleem van moeilijke koppeling of transfer van 

gegevens aangehaald. Enkele ziekenhuizen die wel met een elektronisch patiëntendossier 

werken hebben reeds geprobeerd om het access datacollectie-instrument te implementeren 

in hun eigen elektronisch registratiesysteem. Deze centralisatie van gegevens kan ervoor 
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zorgen dat het probleem van dubbele registratie wordt geminimaliseerd. Bijgevolg kan er 

efficiënter gewerkt worden.  

Het access datacollectie-instrument had oorspronkelijk tot doel de voedingstoestand van de 

patiënten te kunnen opvolgen zowel intramuraal als transmuraal. Men kan dan van de 

veronderstelling uitgaan dat het instrument een positief effect zou hebben op continuïteit 

van zorg en de communicatie tussen hulpverleners. Toch blijkt uit de resultaten van de 

vragenlijst dat rapporten uit access niet standaard worden meegegeven wanneer de patiënt 

van setting veranderd. Uit de resultaten komt ook niet duidelijk naar voor dat het 

instrument een gunstig effect zou hebben op de communicatie tussen hulpverleners. In de 

focusgroepen werd  aangegeven dat een goede opvolging van een patiënt bij een 

heropname door een dergelijk instrument zou moeten kunnen gegarandeerd worden. Dit is 

momenteel nog niet het geval.  

Het instrument in zijn huidige vorm beantwoordt nog niet optimaal aan de noden van de 

gebruikers. In de vragenlijst gaf slechts 26,7% van de gebruikers aan dat het instrument 

voldoet aan zijn noden.  

Algemeen kregen de meeste inhoudsitems in de vragenlijst hoge scores wat betreft 

belangrijkheid. Ook in de focusgroepen was er geen kritiek op de inhoud van het access 

datacollectie-instrument. Uit de tussentijdse rapporten bleek wel dat enkele ziekenhuizen 

het instrument te uitgebreid of niet genoeg aangepast vonden voor hun casemix van 

patiënten. Door het instrument meer aanpaspaar te maken aan de specifieke noden of de 

patiëntenpopulatie van een afdeling kan efficiënter gewerkt worden. 

Methodologisch kende dit deelonderzoek enkele beperkingen. De implementatie van het 

access datacollectie-instrument is niet in elk ziekenhuis op eenzelfde manier en in dezelfde 

mate gebeurd. Er zijn ziekenhuizen die met één afdeling in het pilootproject zijn gestapt, 

anderen met meerdere afdelingen. De casemix van patiënten op de pilootafdelingen was 

ook zeer divers. Wat betreft de tussentijdse rapporten kan aangehaald worden dat niet 

iedereen op eenzelfde manier heeft gerapporteerd. Bijgevolg zijn enkel de opmerkingen 

kunnen geanalyseerd worden van die ziekenhuizen die spontaan iets over het access 

instrument schreven in hun rapport. De gebruikte vragenlijst had ook beperkingen. Het was 

geen bestaande gevalideerde vragenlijst. Hoewel de vragenlijst door meerdere personen is 

nagelezen op eventuele dubbelzinnigheid van de vragen, is gebleken dat de formulering van 

enkele stellingen voor discussie vatbaar is. De vraag naar tijdmeting ‘per dag’  is mogelijk 

door de gebruikers op verschillende manieren opgevat. De cijfers dienen daarom met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Een minpunt van de vragenlijst was dat er geen 

handleiding bij zat die meer uitleg kon geven over de betekenis van een stelling. Om aan elk 

ziekenhuis een gelijk gewicht te geven in de resultaten werd er één vragenlijst per ziekenhuis 

ingevuld. Dit laat anderzijds niet toe de mening van elke afzonderlijke gebruiker te bevragen. 
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6. Conclusie 

 

Systeemkwaliteit (System Quality) 

De gebruikers bevestigen het gebruiksgemak van het datacollectie instrument en stellen 

dat het vlot aan te leren en te gebruiken is, en dat het inbrengen van gegevens 

eenvoudig is.  

Over de flexibiliteit van het instrument heerst wat minder eensgezindheid. 39% is het 

niet eens met de stelling dat gegevens in zo weinig mogelijk stappen kunnen ingevoerd 

worden. De helft van de deelnemers vindt het terug oproepen van gegevens tijdens een 

opname in het ziekenhuis niet gemakkelijk. Volgens 70% van de deelnemers zijn, bij een 

heropname in het ziekenhuis, gegevens van de vorige opname moeilijk terug op te 

roepen. 

In bijna 90% van de gevallen wordt het datacollectie instrument gebruikt als een “stand 

alone” en bestaat er geen verbinding met een elektronisch patiëntendossier, wat leidt 

tot een noodgedwongen dubbele registratie van gegevens. Kenmerken van systeem-

kwaliteit zoals geavanceerdheid, souplesse en snelheid gaan hierdoor verloren. 

Informatiekwaliteit (Information Quality) 

Wat betreft de overzichtelijkheid van de layout en de logica in de structuur van zowel het 

startscherm als het invulscherm zijn de gebruikers over het algemeen positief.  

60% van de gebruikers geeft aan dat ze niet altijd alle gegevens die ze willen invoeren, 

ook daadwerkelijk kunnen invoeren. Het instrument is niet altijd aanpasbaar aan de 

casemix. De volledigheid van het instrument wordt hierdoor in vraag gesteld.  

Vergissingen bij het inbrengen van gegevens worden door het instrument niet maximaal 

uitgesloten, waardoor de betrouwbaarheid niet gegarandeerd wordt. 

Dienstenkwaliteit (Service Quality) 

De kwaliteit van de ondersteuning die gebruikers krijgen is niet optimaal. 42% van de 

gebruikers heeft geen opleiding gekregen over het gebruik van het datacollectie 

instrument, 56% kan geen beroep doen op een heldesk en 39% beschikt niet over een 

handleiding.   

Gebruik (Use) 

De persoon die de screening doet bij de patiënt is niet altijd de gebruiker van het 

instrument. In 1 op de 5 gevallen is dat zelfs nooit zo. Dit kan leiden tot onduidelijkheden 

onvolledigheid of vergissingen. 
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Het meegeven van rapporten bij interne en externe mutaties van patiënten wordt in 

respectievelijk 39%  en 33% van de gevallen nooit gedaan. De doelmatigheid van het 

gebruik wordt hierdoor in belangrijke mate beperkt.  

Gemiddeld besteedt men 8 minuten per patiënt aan het invullen van het instrument, wat 

tijdrovend wordt in geval van ziekenhuisbrede screening. 

Gebruikerstevredenheid (User Satisfaction) en voornemen mbt gebruik (Intention to Use) 

De gebruikerstevredenheid is verdeeld. 45% van de gebruikers is niet tevreden, 44% 

vindt het instrument in zijn huidige vorm zelfs niet nuttig en 73% vindt dat het huidige 

instrument niet voldoet aan de noden. 91% van de gebruikers zegt dat dit instrument 

leidt tot extra werk. 44% van de gebruikers is wel bereid dit instrument verder te 

gebruiken na afloop van dit project. 

Netto voordelen (Net Benefits) 

Het gebruik van het datacollectie instrument leidt niet tot een snellere uitvoering van de 

dagelijkse taken zegt 85% van de gebruikers, en 73% vindt tevens dat zijn dagelijkse 

taken er niet gemakkelijker door worden.   

75% van de gebruikers stelt dat het gebruik van het datacollectie instrument geen 

positief effect heeft op de multidisciplinaire communicatie in het eigen ziekenhuis en 

67% vindt dit ook wat betreft de communicatie met instellingen buiten het ziekenhuis. 

56% van de gebruikers vindt dat de voedingstoestand van de patiënten nu beter 

gedocumenteerd wordt dan vroeger wat een betere individuele opvolging mogelijk 

maakt, en 52% vindt dit instrument een meerwaarde voor de aanpak van malnutritie in 

het ziekenhuis. 

Algemeen kunnen we stellen dat er wel degelijk nood is aan een dergelijk datacollectie 

instrument, maar dat het instrument in zijn huidige vorm niet voldoet aan de noden van de 

ziekenhuizen. 
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7. Aanbevelingen 

 

Screeningsinstrument 

De respondenten hebben een reeks parameters geïdentificeerd die volgens hen belangrijk 

zijn om een goede screening en opvolging van ondervoede patiënten te verzekeren. Het 

overzicht in tabel 2.6 toont dat sommige van deze parameters specifiek zijn voor screening 

en andere voor assessment en opvolging van patiënten die als ondervoed worden 

beschouwd.  We kunnen ook vaststellen dat een aantal van deze parameters reeds 

opgenomen zijn in bestaande screening- en assessment tools die beschreven werden in de 

literatuur. 

Met het oog op standaardisatie van de opvolging van ondervoeding in het ziekenhuis (en bij 

uitbreiding ook extramuraal), lijkt het essentieel het gebruik van deze gevalideerde en 

betrouwbare instrumenten te standaardiseren in de verschillende ziekenhuizen.  

Tabel 2.6 Vergelijkende tabel screeningsinstrumenten 

Parameter Studie NRS 
2002 

MNA MNA-SF MUST SNAQ SGA 

Screening        
BMI X X X X X   
Lichaamsgewicht X       
Lengte X       
Leeftijd X X    x  
Ongewild gewichtsverlies X X X X x X X 
Dieet of normale voeding X      X 
Acute ziekte  X X X x   
Mobiliteitsproblemen   X X    
Verlies van eetlust   X X  x  
Medicatie (aantal)   X     
Assessment        
Kauw en slikproces X        
Eetlust X     X  
Doorligwonden   X     
Omtrek middenbovenarm   X     
Consumptie voedingsmiddelen   X     
Gastro intestinale symptomen       X 

Graad van afhankelijkheid   X     
Fysisch onderzoek       X 

Stress of psychologische problemen   X X    
Cognitie   X X    
Behandeling van ondervoeding        
Voedingsupplementen nodig X     X  
Aangepaste consistentie van voeding X       
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Op basis van deze vergelijkende tabel, kunnen we stellen dat de parameters, zoals ze 

verkozen werden door de respondenten in ons onderzoek, overeen komen met deze die 

gebruikt worden in de screeningsinstrumenten NRS-2002, de MNA-SF en de MUST.  

Als assessment-instrument komt de MNA het meest overeen met de parameters die de 

respondenten verkozen. Dit is in feite het meest volledige instrument, maar tegelijk ook niet 

altijd haalbaar in de praktijk want zeer tijdrovend. Daarom werd de MUST als instrument 

verkozen in de aanbevelingen van ‘de wetenschappelijke expertengroep ondervoeding 

binnen het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan’  (Coppens, 2007) maar ook door BAPEN 

en de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie (KCE rapport, 2008) en maakt het 

deel uit van de gestandaardiseerde geriatrische evaluatie (Closon, 2007).  

Een gevalideerd en betrouwbaar screeningsinstrument dringt zich op en dient alle 

« huisgemaakte » instrumenten te vervangen.  

 

Opvolgingsinstrument  

De gegevens met betrekking tot opvolging en behandeling van ondervoeding, dienen elders, 

in een afzonderlijk instrument, verzameld te worden.   

De indicatoren die in dit opvolgingsinstrument gebruikt worden zijn afhankelijk van de 

doelstelling  ervan. Is de doelstelling een epidemiologische opvolging of gaat het om een 

verbetering van de zorgkwaliteit?  

In geval van een epidemiologische opvolging maakt men eerder gebruik van indicatoren voor 

patiëntresultaten zoals scores van screening en assessment, diagnosen, aantal 

(bij)voedingen, gewichtsverlies…  

Daarentegen, als een verbetering van de zorgkwaliteit het doel is, maakt men bovenop het 

gebruik van een screeningsinstrument, ook gebruik van een aantal indicatoren betreffende 

structuur, proces en resultaten in navolging van de aanbevelingen door Donabedian. Er 

ontstaan zo twee tot drie onderzoeksniveaus (patiënt versus instelling of verpleegeenheid).   

Op dit ogenblik is het, bij gebrek aan duidelijke voorschriften door de overheid, moeilijk zich 

uit te spreken maar in de komende tabel tonen we de indicatoren die de respondenten 

wensen te gebruiken en die tevens opgenomen zijn in bestaande internationale richtlijnen.  
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Tabel 2.7  Kruistabel met indicatoren, aangehaald door de participanten, en die tevens 

opgenomen zijn in bestaande internationale richtlijnen. 
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Patiënten karakteristieken 

R Leeftijd X X X X X X  X 

R Genre  X        

R Hoofddiagnose         

Screening 

P Screening bij opname   X X X X X  

S Screeningsinstrument    X X X  X 

P Wegen bij opname X  X X  X X  

P  BMI berekenen X  X X X X X X 

P Risicofactoren op ondervoed. vaststellen X X X X X X   

P Lengte*    X X  X   

Assessment 

R Gewichtsverlies X  X X  X  X 

P Anamnese van de patiënt   X X   X  

P Bevestiging screeningsresultaat   X X   X X 

P Biomarkers X  X X  X  X 

S Assessment instrument   X X   X X 

P Consul diëtist < 24h X    X  X X 

P Evaluatie verlies van eetlust X  X      

S Evaluatie voedselinname    X     

P Evaluatie behoefte aan calorieën X        

R  Dieet van de patient X     X   

Opvolging 

P Regelmatige gewichtscontrole   X X X X   

P Opvolging voedselinname   X X   X  

P Opvolging door diëtist X   X     

P Evaluatie voedselinname       X  

Behandeling 

P Behandelplan <48h     X  X  

P Correctie van de risicifactoren X  X X X X X  

P Hulp bij maaltijd X  X  X X X  

P Aangepaste consistentie X  X   X   

P Verrijking + textuur X X X X X X X  

P Tussentijdse verstrekkingen       X  

P Complément X X X X X X X  

P 5° maaltijd/dag       X  

P Sondevoeding X   X  X X  

P Parenterale voeding      X   

P Micronutriënten    X  X   

P Ondersteunende medicatie    X  X   

R Hydratatie X    X X   

P Multidisciplinaire aanpak   X X X X X  

P Patiënteneducatie   X  X X   

S Patiëntgericht educatiemateriaal     X X   

P Aangepaste sfeer tijdens maaltijden     X    
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P Rekening houden met de 
smaak/voorkeuren  van de patiënt 

    X   X 

Informatieoverdracht 

P Melding diagose in patiëntendossier   X  X  X X 

P Melding van de behandeling/opvolging 
in het patiëntendossier 

  X  X    

P Melding in het ontslagformulier   X    X  

S Structuur van de rapportage    X     

Protocollen 

S Plan van aanpak van ondervoeding   X X X X   

S Protocol aanpak ondervoeding   X X X X X X 

S Protocol opvolging ondervoede patiënt   X X X X  X 

S Protocol enterale voeding  X X   X   

S Protocol multidisciplinaire aanpak      X   

S Taakverdeling tussen zorgverstrekkers   X  X  X  

P Ethische bezwaren  (levenseinde, 
toestemming, … 

     X  X 

Evaluatie van de acties 

P Evaluatie kwaliteit van maaltijden     X X   

P Evaluation des la démarche 
nutritionnelle  

    X X   

P  Instellingspolitiek     X X   

S Hiërarchische implicaties        X   

S Voedingsteam      X   

S Stuurgroep      X   

P S Vormingsprogramma + did.materiaal     X X   

*gemeten of geschat volgens een gevalideerd instrument 

Type indicator : P = proces // S = Structuur // R=Resultaat  

 

De grijs gemarkeerde indicatoren zijn degenen die het meest aangehaald worden in de literatuur én 

door de deelnemende respondenten in ons onderzoek. Deze zouden idealiter in overweging 

genomen moeten worden. 

Enkele structurele gegevens (type ziekenhuis, grootte van het ziekenhuis, index bedden, 

zorgeenheden, …) alsook patiëntenkarakteristieken (opnameduur, herkomst, verblijf na ontslag, …) 

vervolledigen de verzameling van gegevens, wat de gekozen doelstelling ook moge zijn. 

De aanbevelingen van HAS 2008 alsook deze van NHS lijken de meest volledige, en zijn meest 

aangewezen om zich op te baseren bij de ontwikkeling van een instrument indien er gekozen wordt 

voor de doelstelling kwaliteitsopvolging. 
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Hoofdstuk 3: Evaluatie van de huidige actieplannen uitgevoerd door de 

ziekenhuizen in kader van het NVGP-B (UCL) 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het project “Aanstellen van een 

voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam” door de ziekenhuizen geëvalueerd. Zowel 

de verschillende actoren betrokken bij het project (taken, activiteiten, opdrachten), de 

toegekende middelen en de aanwending ervan, de ontwikkelde diensten en werkingen, als 

de beperkingen, de moeilijkheden, de gevolgen en de waargenomen voordelen van de 

interventie worden geanalyseerd. 

Het is niet de bedoeling om de verschillende screeningsinstrumenten van ondervoeding 

(“Screening assessment”) te evalueren. Het is ook niet de bedoeling om de projecten van elk 

ziekenhuis te evalueren, maar wel om de gehele procedure om ondervoeding in een 

ziekenhuismilieu te evalueren.  

1. Theoretisch kader 

Dit theoretisch gedeelte is gebaseerd op het boek van Brousselle et al.“L’évaluation: 

concepts et méthodes” (Brousselle, Champagne, Contandriopoulos, & Hartz, 2009). 

 

1.1. Definitie van de evaluatie 

“Evaluer consiste fondamentalement à porter un jugement de valeur sur une intervention en 

mettant en œuvre un dispositif permettant de fournir des informations scientifiquement 

valides et socialement légitimes sur une intervention ou sur n’importe laquelle de ses 

composantes de façon à ce que les différents acteurs concernés, qui peuvent avoir des 

champs de jugement différents, soient en mesure de prendre position sur l’intervention et de 

construire un jugement qui puisse se traduire en actions. Les informations produites par une 

évaluation peuvent résulter de la comparaison entre des observations et des normes 

(évaluation normative) ou s’élaborer à partir d’une démarche scientifique (recherche 

évaluative)” (Brousselle et al. 2009). 

 

1.2. Modelvorming van de interventies 

Het evalueren van een interventie begint met het definiëren en het vaststellen van een 

logisch model. Het is immers zeldzaam dat men van bij de aanvang beschikt over een 

expliciet model.  
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Een interventie- hetzij een programma, hetzij een beleid- kan worden opgevat als een 

georganiseerde werkwijze met beoogde handelingen, binnen een bepaalde omgeving, 

gedurende een gegeven tijdsperiode, om het voorspelbare verloop van een fenomeen te 

veranderen om een problematische situatie te verbeteren. Elke handelingswerkwijze omvat 

minstens vijf componenten: 

 De actoren en hun handelingen; 

 Een structuur (het geheel van middelen en regels die aan de aandacht ontsnappen 
van de actoren); 

 De actieprocessen (de relaties tussen de middelen en de activiteiten); 

 Eén of meerdere doeleinden; 

 De omgeving. 

Het model verduidelijkt het verband tussen een interventie en de effecten ervan. Alvorens 

de evaluatiemethoden te kiezen is het aangewezen om de complexe samenhang tussen de 

middelen, de activiteiten en de effecten te beschrijven. Het logisch model laat toe om de 

volgende vragen te beantwoorden: 

 Wat doet men met de beschikbare middelen?; 

 Wat zijn de effecten van het programma?; 

 Wie heeft er voordeel bij?; 

 Welke doelen of strategische doelstellingen op lange termijn beoogt men?; 

 Welke contextuele factoren kunnen een invloed hebben op het slagen van de 
interventie?; 

 Welke zijn de logische causale verbanden tussen deze factoren? 

De vormgeving van de interventies omvat drie belangrijke modellen: de causale modellen, 

de logisch-theoretische modellen, en de logisch-operationele modellen: 

 Het causaal model geeft het te verbeteren probleem en zijn oorzaken weer; 

 Het logisch-theoretisch model is een analytisch model welke de causale verbanden 
tussen de variabelen verduidelijkt. Allereerst worden de resultaatsdoelen 
(onmiddellijke uitkomsten) in verband gebracht met de interventiedoelen. Deze 
veronderstelde relatie vormt de interventiehypothese. Het theoretisch model 
tenslotte verbindt dezelfde interventiedoelen en de uiteindelijk te bereiken doelen. 
Het gaat hier om de causale hypothese. 

  Het logisch-operationeel model is een procedureel systeemmodel tussen 
gebeurtenissen die de middelen, de activiteiten en de resultaatsdoelen met elkaar 
verbindt. 
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Figuur 3.1: Causaal, logisch-theoretisch en logisch-operationeel model 

 

Bron: Brousselle et al, 2009, p.106 

Voor de beoordeling van het NVGP-B zullen het logisch-theoretisch en logisch-operationeel 

model worden gebruikt om het uitgangspunt van het programma voor te stellen. 

  

1.3. Soorten evaluatie 

 

Er bestaan twee vormen van evaluatie: de normatieve evaluatie en het evaluatieonderzoek. 

De normatieve evaluatie tracht elk component van de interventie te beoordelen in functie 

van criteria en normen. Het kadert binnen de verificatieprocedure van de onderdelen van de 

interventie in vergelijking met de uitgangspunten: werd gedaan wat gedaan moest worden, 

op een wenselijke manier, rekening houdend met de gekozen normen? 

De normatieve evaluatie bestaat uit het meten van de verschillen tussen de componenten 

van de interventie en de criteria en referentienormen van soortgelijke aard. Bijvoorbeeld het 

meten van de verschillen tussen de verwachte en de bereikte doelen, tussen de doelgroep 

en de daadwerkelijke populatie, tussen de middelen en de normen van de middelen, tussen 

de geraamde en de werkelijke kosten, tussen de voorziene en de gerealiseerde activiteiten, 

tussen de dienstverlening en de dienstverleningsnorm. 

De normatieve evaluatie geeft dus een beoordeling van de volgende elementen: 

 is de interventie geïmplementeerd zoals voorzien?; 

 bereikt de interventie zijn doelpubliek?; 

 zijn de hulpmiddelen adequaat (waardering van de structuur)?; 

 beantwoordt het product (dienstverlening, activiteit) aan de kwaliteitsnormen?; 
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 komen de gemaakte kosten overeen met de verwachte kosten (prijs)?; 

 heeft de interventie het verwachte effect (bereikte doelen)? 

 

Het evaluatieonderzoek richt zich op de relaties tussen de verschillende onderdelen van een 

interventie. Het is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering die het mogelijk maakt 

om bestaande oorzakelijke verbanden tussen de verschillende onderdelen van de 

interventie te analyseren en te begrijpen. Het doel is niet enkel het meten wat er 

voortgebracht is door de interventie, maar ook het begrijpen van het hoe en het waarom. 

Het evaluatieonderzoek kan onderverdeeld worden in zes soorten analyses. Afhankelijk van 

de onderzoeksmethode en de aandacht die wordt geschonken aan verschillende vragen, 

onderscheidt men: 

1. de strategische analyse maakt het mogelijk om de toepasselijkheid van de interventie te 
beoordelen: is de interventie gerechtvaardigd vergeleken met de problemen van de 
populatie? 

2. de logische analyse bestudeert de coherentie (de geldigheid en de operationele 
validiteit: kan de interventie op een logische manier de verwachte doelstellingen 
bereiken, zijn de doelen in overeenstemming met elkaar? 

3. de productieanalyse of productiviteitsanalyse richt zich op de productiviteit en 
kwaliteitsdeterminanten van het proces: worden de middelen op dergelijke manier 
gebruikt dat ze de waarde van de geproduceerde dienstverlening maximaliseren? 

4. de effectanalyse onderzoekt de doeltreffendheid (werkzaamheid): geven de activiteiten 
met betrekking tot de interventie resultaten (doeltreffendheid en impact)? 

5. de efficiëntieanalyse toont de globale efficiëntie (doelmatigheid) van de interventie: wat 
kosten de effecten van de interventie? 

6. de implementatieanalyse onderzoekt de wisselwerking tussen de interventie en de 
implementatiecontext binnen de productie van de effecten: beïnvloedt de 
implementatiedynamiek van de interventie in een bepaalde context de waargenomen 
effecten? 

Het evaluatieonderzoek is het meest geschikt om het project “Aanstellen van een 

voedingsverantwoordelijke en voedingsteam”. Enerzijds richt het zich tot de relaties tussen 

de verschillende onderdelen van de interventies. Anderzijds laat het toe om bestaande 

causale verbanden tussen deze componenten te analyseren en te begrijpen. 

Het evaluatieonderzoek bestaat, zoals voorheen reeds aangehaald, uit zes types van 

analyses. De evaluatie van het project “Aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en 

voedingsteam” zal besproken worden aan de hand van de productieanalyse of 

productiviteitsanalyse.  

De productieanalyse of productiviteitsanalyse bestudeert die processen waarbij de actoren 

een beroep doen op de middelen om de goederen en diensten te ontwikkelen. Deze 

goederen en diensten zijn noodzakelijk om de doelstellingen van de georganiseerde acties te 

bereiken. De analyse is voornamelijk vormgevend. Ze draagt niet alleen bij aan de evaluatie 
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van de interventies maar ook aan hun ontwikkeling, de planning, de implementatie en de 

continue of ingrijpende verbetering.  

Het productieproces vindt plaats in een organisatorische omgeving waarmee ze interageert. 

Op basis hiervan wordt gekozen voor het model van Parsons, voorgesteld door Brousselle et 

al, welke in het bijzonder de interacties tussen de vier verschillende functies van sociale 

systemen bestudeert, namelijk de aanpassing, het bereiken van de doelen, de cultuur en de 

opbrengst. 

De opbrengstanalyse zal, door het gebruik van het model van Parsons, helpen om de 

aandacht te vestigen op de interacties tussen de opbrengst (productie) en het geheel/de 

inhoud (context). Een volledige analyse van de implementatie, zoals beschreven door 

Brousselle et al, zal niet mogelijk zijn omdat we niet over alle nodige gegevens beschikken. 

Zoals geïllustreerd in figuur 3.2, omvat de functieanalyse van de productie twee delen: 

 de procesanalyse waarlangs de behoeften, de middelen en de diensten elkaar 
onderling beïnvloeden. 

 Deze laatste beïnvloeden op hun beurt de centrale effecten, dit wil zeggen de 
verschillende aspecten van de productiviteit en de globale kwaliteit van het 
productieproces: productiviteit, toegankelijkheid, relevantie, volledigheid, 
continuïteit en kwaliteit. 

 

Bovendien beïnvloeden deze dimensies elkaar en bepalen mede de verdere gevolgen zoals 

de doeltreffendheid (effectiviteit) en de efficiëntie (doelmatigheid) die bijdragen aan de 

doelstellingen van het actiesysteem. 
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Figuur 3.2: Model van de actiesystemen volgens Parsons 

 

Bron: Brousselle et al, 2009, p. 123 

 

1.4. Doeleinden van de evaluatie 

 

De doeleinden van de evaluatie zijn talrijk, formeel of informeel, expliciet of impliciet, op 

consensus berustend of conflicterend, gedeeld door een groot aantal actoren of slechts door 

enkelen.  

De officiële doelen van een evaluatieproces zijn vierledig: 

 Strategisch doel: helpt bij de planning en de ontwikkeling van een interventie; 

 Formatief doel: verstrekt de informatie om de interventie tussentijds te verbeteren;  

 Summatief doel: bepaalt de effecten van een interventie. Op basis daarvan wordt 
beslist of het doel wordt behouden, ingrijpend wordt veranderd of wordt stopgezet; 

 Fundamenteel doel: draagt bij tot de vooruitgang van de empirische en theoretische 
kennis over de interventie, zoals opbouw en de validatie van de normen. 

 

Binnen het kader van het NVGP-B zijn de doelen van de gerealiseerde evaluatie van een 

formatieve en summatieve aard. Het gaat hier om een tussentijdse evaluatie van het project 

“Aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en voedingsteam” om het te verbeteren en 

de impact ervan te bepalen om te beslissen of het project behouden, veranderd of het 

stopgezet moet worden.  
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Uiteindelijk zal de evaluatie eveneens bijdragen tot de verbetering van de empirische en 

theoretische kennis over de ondervoedingsproblematiek in België, de opsporing ervan en 

aanpak ervan (fundamenteel doel). 

 

2. Methodologie 

2.1. Opmaak van het interventiemodel 

In figuur 3.1 werden het logisch-operationele en logisch-theoretische model 

geschematiseerd op basis van de tussentijdse rapporten die we hebben ontvangen en de 

gegevens van de ondertekende contracten tussen de ziekenhuizen en de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

 

 



Logisch operationeel Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Personeelsmiddelen: verantwoordelijke en leden van het voedingsteam, diëtisten, geriaters, keukenpersoneel, 

middenkader, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, zorgkundigen, kwaliteitscoördinatoren, apothekers, 

logopedisten, artsen, directie, ergotherapeute  

Materiële middelen: Access-instrument, verschillende gevalideerde schalen/instrumenten (NRS, MNA, schaal IMC, 

schaal bovenarmomtrek), leidraden en protocollen voor screening en de voedingsaanpak, beslisboom, ondersteuning 

bij verzameling, overdracht en uitvoering van de gegevens, informatiekanalen, weegschalen en meetinstrumenten, 

transferdocumenten en voedingsgidsen  

Financiële middelen : partnerschap met Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu, eigen fondsen, externe financiering, toekenningmodaliteiten van de toegekende middelen voor het 

programma 

 

Structuur 

Proces 
 Uitwerking door voedingsteam van leidraden en procedures op vlak van screening en behandeling  
 Verspreiding van de leidraden en procedures binnen het ziekenhuis  
 Verspreiding in het ziekenhuis van de functie, missie en bestaan van het voedingsteam  
 Bewustmaking van de verpleegequipe van het ondervoedingsprobleem en opleiding over de toepassing van de 

procedures S 
 Systematische screening van ondervoede patiënten of patiënten met risico op ondervoeding bij opname, op wekelijkse 

basis en bij ontslag, volgens de procedure en gekozen gevalideerd instrument  
 Ondersteuning van de diëtisten en opvolging van ondervoede patiënten  
 Regelmatige opvolging van patiënten met risico op ondervoeding 
 Vergaderingen in het voedingsteam  
 Keuken 
 Pluridisciplinaire vergaderingen om de voedingstoestand te evalueren van de ondervoede patiënten of patiënten met 

risico op ondervoeding  

 

 

Verbeteren van de gevoeligheid en kennis bij het personeel  Productiedoelstellingen 

Screenen van patiënten op een systematische wijze, ontwikkelen van evaluaties 

en voedingsplannen voor ondervoede patiënten alsook voor de opvolging van 

patiënten met risico op ondervoeding 

Verminderen van de prevalentie van ondervoeding  

 

Einddoelstelling 

 

Interventiedoelstellingen 

 

Figuur 3.3: Logisch-operationeel en logisch-theoretisch model 

 



 

2.2. Gegevensverzameling 

2.2.1. Verzamelde gegevens 

 

Om een model voor het project te kunnen opstellen en het verrichten van een 

opbrengstanalyse werd een samenhangende set van gegevens verzameld. Een tabel (zie 

bijlage 3.1) toont de verschillende verzamelde indicatoren, hun doelstellingen en de 

gebruikte methode van gegevensverzameling. 

De verzamelde indicatoren zijn: 

a. Ondervoedingsprobleem 

 Voorstelling van het ondervoedingsprobleem volgens de ontmoete actoren 

 

b. De belangrijkste spelers op gebied van ondervoeding in het ziekenhuis en de 
verpleegeenheden 

 Functie van de voedingsverantwoordelijke (vrijwillige medewerking?) 

 Voedingsteam: samenstelling, functies van de verschillende leden, opleiding of 
specifieke kennis op het gebied van voeding, vrijwillige deelname of niet 

 Betrokken actoren bij het project (binnen de verpleegeenheden, 
voedingsexperten, diëtisten, keukenpersoneel, managers, artsen, apothekers, 
patiënten, families, personen die in contact staan met de thuiszorg, rusthuizen, 
RVT,…) 

 Rollen van de verschillende belanghebbenden (screening, voedingsaanpak, 
opvolgen van patiënten, codering,…) 

 Opdrachtgever en begunstigden van het programma 

 Plaats van de patiënt 

 Interdisciplinaire werking (samenwerking, relaties, overlappende beroepen) 

 

c. Middelen/bronnen 

Voor elk van de middelen werd een lijst opgemaakt welke noodzakelijk en 

beschikbaar zijn: 

 Personeel 

 Financiële middelen 

 Materiële middelen: beschikbare en gebruikte instrumenten om ondervoeding op 
te sporen, hun wijze van selecteren (hoe werden ze geselecteerd?) 

 Kennis van de aanbevelingen over malnutritie (welke?, wie?, hoe?) 

 Tijdelijke bronnen 
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d. Dienstverlening, activiteiten 

 Acties uitgevoerd in het ziekenhuis 

 Voorwaarden voor de realisatie van de screening (wie, wanneer, bij welke 
patiënten) 

 Aanpak van ondervoede patiënten (wie, wanneer?) 

 Opvolgen van de risicopatiënten (wie, wanneer?) 

 Informatiesessies en gegeven vormingen 

 Beschikbaarheid van middelen 

 

e. Interventiedoelen 

 Doelstellingen van het project gedefinieerd door de FOD (zijn ze realistisch en 
haalbaar binnen de instellingen?) 

 Doelstellingen specifiek ontwikkeld door de ziekenhuizen of de 
verpleegafdelingen 

 

f. Beperkingen en moeilijkheden 

 Moeilijkheden ondervonden door het voedingsteam, de verpleegafdelingen, de 
keuken voor de bereiding van specifieke maaltijden, de kosten, enzoverder 

 

g. Effecten en voordelen van de interventie 

 Waargenomen voordelen voor de patiënten, de hulpverleners en het ziekenhuis. 

 

2.2.2. Gegevensverzameling 

De gegevens werden op drie manieren verzameld: 

 De tussentijdse rapporten van de ziekenhuizen opgestuurd naar de FOD eind juni 
2009; 

 Het voeren van interviews; 

 Het houden van focusgroepen. 
 

2.2.2.1. Tussentijdse rapporten 

In totaal werden 47 tussentijdse rapporten (26 Nederlandstalige en 21 Franstalige) 

geanalyseerd volgens een vooraf bepaalde codering (zie bijlage 3.2). Dit aantal verschilt van 

het totaal aantal deelnemende ziekenhuizen aan het project: omwille van tijdshaalbaarheid 

werd de analyse van de tussentijdse rapporten afgesloten op 30 september 2009 en werden 

die rapporten behandeld die op die datum werden teruggestuurd naar de FOD. 
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2.2.2.2. Interviews 

Er werden 10 gesprekken gehouden met belangrijke actoren: gekende experten op het 

domein van ondervoeding of geriatrie (een discipline waar de prevalentie van ondervoeding 

het hoogst is), of experten afkomstig uit een ziekenhuis waar voedingszorg een actief project 

is 

Op basis van de verzamelde gegevens van de tussentijdrapporten werd een interviewgids 

opgesteld (zie bijlage 3.3). De gesprekken vonden plaats tussen 24 augustus en 12 oktober 

2009. De semi-gestructureerde interviews werden uitgevoerd door twee onderzoekers: één 

onderzoeker leidde het interview en de andere maakte notities. De gesprekken werden, na 

toestemming van de geïnterviewden, op band opgenomen. Op basis van de audio-opnamen 

en de notities werd van elk gesprek een samenvatting uitgeschreven. Deze samenvatting 

werd teruggestuurd naar de geïnterviewden om de gegevens te valideren. 

 

2.2.2.3. Focusgroep 

Twee focusgroepen werden uitgevoerd: één aan Franstalige zijde en één aan 

Nederlandstalige zijde. 

Doelstellingen 

De doelstellingen van de focusgroep waren het analyseren van de interacties tussen de 

verschillende actoren betrokken bij ondervoeding en het evalueren van de haalbaarheid van 

de uitvoering van het project. 

Deelnemers 

Er werd een vertegenwoordiger van elke discipline die betrokken is bij het de aanpak van 

ondervoeding uitgenodigd. De uitgenodigde personen waren afkomstig van verschillende 

instellingen zodat zij zich, onafhankelijk van hun hiërarchische en institutionele band, 

konden uitdrukken. De deelnemers aan de focusgroep waren de volgende: 

Franstalige focusgroep  Nederlandstalige focusgroep  

Geriater 
Hoofd van de keuken 
Middenkader 
Hoofdverpleegkundige 
Assistent van het management van het 
Financieel departement 
Interne liaisonverpleegkundige  
Verantwoordelijke van de dieetdienst 

Verantwoordelijke arts 
Voedingsverpleegkundige 
Apotheker 
2 Zorgkundigen 
Kok 
Diëtiste 
Kwaliteitscoördinator 
Verpleegkundige 
Directeur van zorgdepartement 
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Draaiboek 

Een draaiboek werd ontwikkeld om een gemeenschappelijke noemer voor alle deelnemers 

te creëren. (zie bijlage 3.4). Dit werd opgesteld op basis van de analyse van de tussentijdse 

rapporten en de interviews. Het scenario presenteert een aantal concrete voorstellen bij de 

aanpak van een project en presenteert enkele strijdige elementen zodat de sprekers vanuit 

hun standpunt zouden reageren en zich zouden uiten over de haalbaarheid van het project. 

Het scenario werd voorgesteld en uitgelegd bij aanvang van de focusgroep (het werd niet 

vooraf doorgestuurd), dit om tot een spontane uitwisseling van ideeën te komen. 

 

Verloop van de focusgroep 

Een lid van het onderzoeksteam leidde het gesprek en de twee anderen observeerden de 

uitwisselingen tussen de deelnemers en namen notities. Er werd aan de deelnemer de 

toestemming gevraagd om van het gesprek te registreren. Een samenvatting van de 

focusgroep werd gemaakt op basis van de audio-opnamen en de aantekeningen van de 

observaties. Deze werden teruggekoppeld naar de deelnemers voor validatie van de 

gegevens. 

In bijlage 3.5 bevindt zich de interviewgids van de focusgroep en in bijlage 3.4 het scenario 

en de details betreffende het verloop van de focusgroep. 

 

2.3. Analyse van de gegevens 

 

Een kwalitatieve analyse- inhoudsanalyse- werd op basis van de samenvatting en/of de 

transcripties van de interviews, de focusgroepen en het geheel van de activiteitenrapporten 

uitgevoerd. 

Elke gegevensbron (tussentijdse rapporten, interviews en focusgroep) werd afzonderlijk op 

drie verschillende tijden geanalyseerd: in eerste instantie werden de tussentijdse rapporten 

geanalyseerd, vervolgens de interviews en als laatste de focusgroepen. Dit om uiteindelijk 

tot de diverse dimensies en de besproken thema’s te komen. Deze eerste analyse vormde de 

basis voor het verzamelen van alle gegevens volgens de algemene thema’s. Daarna werden 

ze gestructureerd volgens de modellen en analyse van Brousselle et al. 

De triangulatie van de gegevens, dit wil zeggen het gebruiken van drie verschillende 

gegevensbronnen (gesprekken met experten, activiteitenrapporten en focusgroepen met 

deskundigen), laat toe om de gegevens te valideren en zich te verzekeren van de 

betrouwbaarheid van de geanalyseerde gegevens. 
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3. Resultaten  

3.1. Analyse van de realisatie van het NVGP-B project 

Zoals uitgelegd in het theoretische kader, zullen we overgaan tot de analyse van de realisatie 
van het project door enerzijds het proces van het project en vervolgens de productiviteit en 
de algehele kwaliteit van het realisatieproces te analyseren. Ten slotte analyseren we de drie 
componenten van het model van Parsons.  

 

3.1.1.  Analyse van het proces van het NVGP-B project  

Na de analyse van de tussentijdse rapporten, interviews en focusgroepen, hebben we de 
analyse van het proces kunnen schematiseren door volgende dimensies te bestuderen: 
behoeften, middelen en diensten, volgens vier niveaus van mogelijke interventie : patiënt, 
personeel, ziekenhuisstructuur en gezondheidszorg.  

  

Tabel 3.1: Analyse van het proces  

  Op niveau van de patiënt  Op het niveau van het 
personeel 

 Op niveau van de  ziekenhuisstructuur  Op niveau van de 
gezondheidszorg 

N
o

d
e

n
 

- Nood aan evaluatie  van 
de voedingstoestand  

- Nood om gevoed te 
worden  

- Nood aan  kennis 
en vaardigheden  

- Nood aan voedingsstrategie  
- Nood aan een definitie van de rollen 

en functies van elke stakeholder  
- Nood om het project te implementeren 

(ondernemen, ontwikkelen, 
aanpassen, integreren) 

- Nood aan informatie overdracht en 
continuïteit van de zorg  

- Nood aan een 
voedingsstrategie 

- Nood aan een definitie 
van de rollen en 
functies van elke 
stakeholder  

- Nood aan informatie 
overdracht en 
continuïteit van de 
zorg 

 M
id

d
e

le
n

  

- Dienst diëtiek  
- Aangepaste maaltijden  
- Goed presterende keuken 
- Evaluatie van het slikken 
- Evaluatie van de 

afhankelijkheid (ergo, kiné)  
- Logistieke ondersteuning  
- Verplegend en verzorgend 

personeel  

- Voedingsteam, 
hoofdverpleegkundi
ge, docenten, 
verpleegkundigen 

- Permanente 
vorming 

- Intranet  
- Info-flash (info 

sessies)  
- Posters, memo's  

-  Subsidies verleend door de FOD 
- Aanstelling van een verantwoordelijke 

en een voedingsteam: RVT/ROB 
- Ondersteuning van de directie  
- Financiële middelen 
- Creatie van een klinisch en een 

organisatorisch voedingsteam uit het 
ziekenhuispersoneel.  

- Organigram en definiëren van de 
functies  

- Toegang en gebruik van evidentie 
(richtlijnen)  

- Uitwisseling van informatie: dossiers, 
intranet  

- Externe geriatrische liaisonfunctie  
- Materiaal (weegschalen, meetlatten)  

- Gezondheidspersoneel 
van buiten het 
ziekenhuis: huisartsen, 
thuiszorg (verpleging, 
thuishulp, maaltijden 
aan huis)  

- Externe geriatrische 
liaisonfunctie  
 

 D
ie

n
st

e
n

 
(D

o
e

le
n

 

va
n

 d
e

 r
e

al
is

at
ie

) 

- Verbetering van de steun, 
nodig voor een adequate 
voeding 

- Verbetering van de 
aangepaste maaltijden en 
hun nutritionele kwaliteit  

- Verbetering van de 
sensibilisering en 
opleiding van het 
personeel  

-  Keuze van instrumenten voor 
screening en nutritionele beoordeling  

- Ontwikkelen en aanreiken van 
protocollen, procedures, 
beslissingsbomen (wie doet wat 
wanneer hoe)  

- Ondersteuning bij besluitvorming, 
begeleiding, ondersteuning, motivatie  

- Ontslagdocument van 
de FOD in Access 

- Ontslagverslag 
- Voedingsdagboek  
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Dit model is een voorwaarde voor de volgende stap die bestaat uit het bekomen van 
maatstaven voor de verschillende dimensies van de werking van de productiesysteem.  

3.1.2. Productiviteit en de algehele kwaliteit van het productieproces  

Na bestudering van de aard en het profiel van de behoeften, middelen en diensten, probeert 
de analyse van de productie de aspecten van de productiviteit, de toegankelijkheid, 
relevantie, volledigheid, continuïteit te meten.  

3.1.2.1. Analyse van de productiviteit of analyse van de relatie tussen middelen 

en resultaten  

De productiviteit meet op een generieke manier de verhouding van inputs / outputs 
(Brousselle et al.).  

De inputs zijn de middelen die door de FOD in functie van het project gegeven zijn en de 

bestaande middelen die beschikbaar zijn in ziekenhuizen:  

 

 FOD  Ziekenhuizen  

- 15000 € / jaar voor de deelnemende 

ziekenhuizen  

-  Het Access instrument  

- Personeel toegewezen aan het project 

- De begroting in verband gebracht met de gestegen 

kosten van voedsel per dag, de nood om maaltijden 

aan te passen, voedingssupplementen 

- Bestaande IT-middelen (en ontwikkeld voor het 

project?)  

-  Eigen fondsen  

 
 De outputs houden verband 

- met de benoeming van een voedingsteam  
- met de interdisciplinaire samenwerking die hierdoor werd gegenereerd  
- met de ontwikkeling van procedures en beslissingsbomen als leidraad voor de 

teams van verplegend en verzorgend personeel 
- met het aantal opgespoorde, ondersteunde en opgevolgde patiënten 
- met de sensibilisering en vorming van het personeel 
- met de ondersteuning van deze teams en de hulp die hen is verleend  
- met de aanpassing van de IT-middelen  
- met de codering van gegevens voor de FOD  

 We kunnen zien dat ondanks de financiële middelen die door de FOD aan het project zijn 
verleend, de toename van de inputs en de productie van de outputs noch evenredig 
noch evenwichtig zijn.  
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 Wanneer subsidies werden gebruikt om personeel aan te werven (¼ tot ½ fte) voor het 
klinisch voedingteam, werden zij een deel ingezet voor de codering van gegevens (in het 
bijzonder tijdrovend) en in mindere mate voor klinische opvolging van patiënten.  

 Het gebrek aan middelen liet zich duidelijk zien in de extra werklast opgelegd aan de 
teams en dit extra werk werd niet gecompenseerd.  

 De productiviteit van de ziekenhuizen in dit project is opmerkelijk, gezien de geringe 
beschikbare middelen om het project mogelijk te maken.  

 De ziekenhuizen gaven opmerkingen aan de overheid met betrekking tot de indirecte 
kosten van dit project die op dit moment dienen voor:  

  kosten (in tijd) voor 
- het ontwerpen en de geven van vorming door het voedingsteam  
- opleiding van het personeel (kennis met betrekking tot het probleem van 

ondervoeding is onvoldoende of het ontbreekt in de opleiding)  
- screening, evaluatie en opvolging van ondervoede patiënten of patiënten 

met een risico om ondervoed te worden  
- ontwikkeling van procedures, protocollen en beslissingsbomen en 

verzendkosten  
- ontwikkeling van een cultuur van interdisciplinair werken (inclusief 

bijeenkomsten, communicatie, ...)  
 kosten voor de ontwikkeling van geïnformatiseerde instrumenten om de 

interdisciplinaire communicatie te vergemakkelijken (vb: elektronische 
communicatie tussen de keuken en de verpleegafdelingen)  

 kosten voor voedingssupplementen en voor de impact in de keuken bij het 
aanpassen van de maaltijden.  

 

3.1.2.2. Analyse van de toegankelijkheid of barrières tussen de behoeften en 

de diensten  

 De aard van de barrières tussen de behoeften en diensten zijn (Brousselle et al.):  
-  tijd  
-  afstand 
-  kosten voor de klant 
-  klassenverschillen, taal, godsdienst, gewoonten, opvattingen, etnische verschillen,… 
-  belemmeringen voor de overdracht van informatie in verband met het voorgaande of 

met de kenmerken van de informatiesystemen en communicatie tussen aanbieders.  
 Eén voedingsteam voor verschillende campussen is door een aantal ziekenhuizen 

opgeworpen als een probleem voor het voedingsteam om ondervoede patiënten op te 
volgen en toezicht te houden op de zorgteams.  

 Het gebrek aan centralisatie van de voedingsgegevens van patiënten belemmert de 
toegankelijkheid voor verschillende zorgverstrekkers.  Er is nagedacht over wat 
noodzakelijke informatie is voor diverse zorgverstrekkers en over de manier om ze 
effectief te delen met elkaar (één dossier? voedingsblad?).  

 De overdracht van informatie wordt vergemakkelijkt door de automatisering van 
gegevens indien het computersysteem toegang voorziet voor multidisciplinaire 
zorgverleners.  
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 Op die afdelingen waar de gegevens niet geautomatiseerd zijn, voeren de zorgteams een 
discussie over welke documenten toereikend zouden zijn om deze uitwisseling van 
informatie mogelijk te maken en waar ze de gegevens moeten in opnemen.  

 Sommige ziekenhuizen hebben de voedingsgegevens geïntegreerd in het verpleegdossier 
om de screening te vergemakkelijken, ze te koppelen aan de anamnese van de patiënt en 
de gegevens van de opvolging van de patiënt te centraliseren (opvolging van de 
voedselinname).  

 De tijdsbesteding van de opvolging  van de ondervoede patiënten of risicopatiënten op 
ondervoeding is weinig geëvalueerd, maar de bijdrage van de geriatrische interne liaison 
is verhoogd (snelle en effectieve ondersteuning van geriatrische patiënten).  

 De ziekenhuizen maken de overheid attent op de explosie van de budgetten voor 
voedingssupplementen en de kosten voor deze patiënten na ontslag uit het ziekenhuis 
(voortzetting van de behandeling).  

3.1.2.3. Analyse van de intensiteit of de balans tussen diensten en de 

behoeften in termen van kwantiteit  

De intensiteit van de diensten wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal diensten / 
aantal behoeften (Brousselle et al.).  

De intensiteit van de aangeboden diensten in dit project hangt af van keuzes die door de 
ziekenhuizen gemaakt worden wat betreft deelnemende verpleegeenheden (één, meerdere 
of alle verpleegeenheden), de prevalentie van ondervoeding in de geselecteerde eenheden 
en de middelen die voor het project worden toegewezen.   

De relevantie van de keuze van de pilooteenheden wordt overgelaten aan de waardering 
van de ziekenhuizen.  
 Het project is door de deelnemende ziekenhuizen op verschillende manieren beperkt, 

hetzij in het aantal betrokken eenheden of de soorten eenheden (van 2 of 3 
verpleegeenheden tot het hele ziekenhuis, uitsluitend geriatrische eenheden of niet ), 
hierdoor wordt de algehele prevalentie van ondervoeding verstoord.  

 Men kan zich afvragen of de financiering van het project voor alle ziekenhuizen hetzelfde 
moet zijn, in het licht van de verschillen in intensiteit van de aangeboden diensten 
(prevalentie, aard van de verpleegeenheden)  

 De grootte van het voedingsteam kan invloed hebben op de intensiteit van de diensten, 
maar het soms aanzienlijk aantal leden alsook de samenstelling ervan roepen vragen op 
over de ideale vorm die eraan dient te worden geven afhankelijk op welke manier het 
project in elk ziekenhuis is opgenomen. 

3.1.2.4. Analyse van de relevantie van de projecten  

Een dienst is relevant indien, gezien de aard van de nood, deze waarschijnlijk efficiënt is.  De 
bron van de gegevens in verband met de relevantie is de evidentie uit de wetenschappelijke 
literatuur (aanbevelingen, richtlijnen), deskundig advies, professionele normen (Brousselle et 
al.).  
 De beslissingsbomen, evidentie, aanbevelingen van professionele verenigingen, hebben 

bijgedragen aan de relevantie van de interventies met betrekking tot voeding ontwikkeld 
door de ziekenhuizen. De aspecten van de meest geschikte, de minst dure, de meest 
voor de patiënt aanvaardbare behandeling werden bestudeerd door de ziekenhuizen.  



Begeleiding Voedingsteams Pagina 70 
 

 De duur van een ziekenhuisopname is kort, de invloed van voedingplannen op de 
gezondheid van de patiënten is niet geobjectiveerd.  Het is een moeilijkheid voor het 
werkveld die niet kan zien wat de gevolgen van hun acties zijn.  

 Een aspect van relevantie (doelmatigheid) kan ook worden beoordeeld door het tarief 
van een voortgezette behandeling van patiënten na hun terugkeer naar huis, maar er zijn 
nog geen gegevens verzameld over dit onderwerp.  
 

3.1.2.5. Analyse van de volledigheid 

De volledigheid van een proces komt overeen met de omvang van de verleende diensten. Een 
programma zal als volledig worden beschouwd als het een uitgebreide reeks diensten 
verleent die overeen komen met een verscheidenheid van behoeften (Brousselle et al.).  
 
 In de deelnemende verpleegeenheden van het project, hebben ondervoede patiënten 

kunnen genieten van een uitgebreide voedingsevaluatie en behandeling, aangepast aan 
hun situatie: het gamma van beschikbare multidisciplinaire expertise laat toe om 
verschillende oorzaken van de vastgestelde ondervoeding te belichten.  

 De rol van de beslissingsbomen is het sturen en standaardiseren van de behandelingen. 
 De meeste instellingen hebben getracht aan patiënten een verscheidenheid aan menu's 

en aanpassingen van voedsel en texturen aan te bieden.  Echter, de omvang van de 
geleverde diensten staat in contrast met de economische behoeften van standaardisatie 
van werk in de keuken en met de kost voor voedsel voor de patiënt per dag, in een 
context waar de kosten voor aanpassing van maaltijden aan culturele of religieuze 
overtuiging van de patiënten ook steeds groter worden. 

 Het project was niet zo uitgebreid als verwacht want het ging, tot nu toe, niet over de 
grenzen van de ziekenhuissector heen. Echter, het beheer van ondervoeding in het 
ziekenhuis is enkel zinvol (duurzaamheid en voordeel voor de patiënt) als het op niveau 
van de artsen, de RVT/ROB verankerd wordt. Momenteel zijn de voedingsgegevens van 
de patiënt, indien ze al aanwezig zijn, niet opgenomen in een gestructureerd document 
dat beschikbaar is voor de ziekenhuizen en de identificatie van de personen die 
extramuraal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de voeding van de patiënten 
ontbreekt.  

 Sommige ziekenhuizen ontwikkelen een preventieprogramma van re-nutritie in het kader 
van invasieve chirurgie.  

3.1.2.6. Analyse van de continuïteit  

De continuïteit bestaat erin de banden tussen de verschillende stadia van het proces te 
optimaliseren om zo de verliezen die van verschillende aard kunnen zijn te vermijden: 
tijdgebonden, ruimtelijke, informatieve, relationele.  

De continuïteit kan worden beïnvloed door veranderingen in de middelen, technologie of 
veranderingen in de zorg omgeving. Een proces is continu als elke fase beschikbaar is 
(Brousselle et al.).  

 
 In een geest van continuïteit van de zorg, heeft het project bijgedragen om voeding terug 

speciale aandacht te geven en het een volwaardige plaats in het zorgplan te geven.  
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 De protocollen en beslissingsbomen, ontwikkeld door de voedingsteams en ter 
beschikking gesteld aan verpleegequipes, bevorderen de continuïteit van de zorg maar 
zorgden voor een belangrijke wijziging op gebied van werken en de wijze waarop 
patiënten opgevolgd worden. Verschillende instellingen hebben gewezen op het belang 
van de tijd die nodig is voor aanpassing in het werkveld (nieuwe documenten, vorming 
van medewerkers, beoordeling van documenten).  

 Interdisciplinariteit maakt de continuïteit van de zorg en de follow-up van gegevens ook 
mogelijk indien men overstapt van solo- werken naar multidisciplinariteit1.  

 Er is nog geen transmurale continuïteit, ondanks de ontwikkeling van 
transferinstrumenten voor informatie, te wijten aan het gebrek aan identificatie van de 
personen die extramuraal verantwoordelijk zijn voor het voedingsbeheer en de 
sensibilisering van beroepsbeoefenaren buiten de ziekenhuissector. Het probleem van 
ondervoeding ontsnapt daar aan de multidisciplinariteit die nochtans wel bestaat in de 
eerste lijn.  

 Sommige ziekenhuizen bestuderen de haalbaarheid van een klinisch pad voor 
ondervoede patiënten.  

 Er werden door de ziekenhuizen opmerkingen gemaakt om ervoor te zorgen dat de 
verzamelde informatie in de Access-tool een continuïteit van de zorg kan garanderen, 
zowel wanneer de patiënt van verpleegeenheid verandert, als wanneer hij het ziekenhuis 
verlaat, maar ook wanneer hij terug wordt opgenomen.  

 

3.1.3. Andere productieonderdelen van Parsons: contextuele elementen 

 

In aanvulling op het productieproces, dienen volgens het model van Parsons contextuele 

elementen overwogen te worden. Deze elementen komen voor in drie functies: de adaptatie 

of aanpassing, het bereiken van doelstellingen en de cultuur. 

Ze stellen ons in staat onderlinge relaties en relaties met het productieproces te analyseren: 

 de functie ‘aanpassing’ is gericht op verwerving en toewijzing van middelen 
alsook op de integratie van het project met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit;  

 de functie ‘bereiken van doelstellingen’ zal organisatorische rationaliteit 
bestuderen en hoe dit tot uiting komt op elk niveau van de hiërarchie; 

 de functie ‘cultuur’ onderzoekt de sociale context van de instelling (human 
resources, zeggenschap, communicatie, stimulansen en tevredenheid van 
medewerkers). 

 

                                                      
1 In multidisciplinariteit behandelen verschillende professionelen zelfstandig of achtereenvolgens 
verschillende behoeften van de patiënt. Interdisciplinariteit daarentegen bevordert de communicatie 
tussen professionelen die informatie over de patiënt met elkaar uitwisselen. 
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3.1.3.1. Adaptatie of aanpassing 

 
a. De invloed van de adaptieve functie 

 

Aanpassing aan de omgeving (organisatorische capaciteit te verwerven middelen en klanten) kunnen 

de productiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloeden door de toewijzing van middelen 

aan de verschillende onderdelen van het productiesysteem. 

De wijze van verwerving (financiering) en de toewijzing (budgettering)van financiële middelen 

beïnvloeden het productiesysteem, hetzij rechtstreeks of door organisatorische rationaliteit 

(Brousselle et al.). 

De verwerving van middelen  

 De ziekenhuizen die deelnamen aan het pilootproject ontvingen 15000€ voor het project 
in 2009. 

 Sommige ziekenhuizen hebben dit geïnvesteerd in eigen middelen, anderen hebben dit 
gebruikt voor het bekostigen van materiaal, opleiding, software-analyse van de 
voedingsbehoeften, didactisch materiaal ... om hun middelen uit te breiden. 

 

Toewijzing van middelen 

 De toegewezen middelen door de FOD hebben een aantal instellingen in staat gesteld 
- Personeel aan te werven in hun nutritieteam (gaande van ¼ tot ½ FTE diëtist of 

referentieverpleegkundige), waarvan een groot deel van de arbeidstijd is toegewezen 
voor het coderen van gegevens voor de FOD;  

- en aanschaf van materiaal 
 Sommige ziekenhuizen hebben, voor het project, hun budget voor voedings-

suplementen verhoogd. 
 Het merendeel van de instellingen geeft te kennen dat het uitvoeren van dit project, met 

zo weinig personele en financiële middelen, zeer moeilijk is. 

 

b. Organisatorisch leer-en innovatievermogen 

De productieanalyse wil ook het gebruik in de instelling  bepalen van onderdelen als "continue 

verbetering van de kwaliteit (CQI) of" beheer van de algemene kwaliteit (TQM) door middel van 

permanente evaluatie van de prestaties en de 'aanpassing van de organisatie aan de resultaten. 

Deze cultuur van evaluatie en het continu meten van prestatieverbetering is een waarborg voor de 

voortzetting van het project, zelfs na stopzetten van middelen die voorzien waren voor het project 

(Brousselle et al .). 

 Sommige ziekenhuizen willen het project opnemen in een cyclus van 
kwaliteitsverbetering, maar beschikken niet over duidelijke indicatoren voor de 
opvolging van ondervoeding. 
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 Om dit project goed uit te voeren, zou het goed geweest zijn mocht het onderdeel 

geweest zijn van een echt proces van projectmanagement. Maar, uit de analyse van de 

gegevens blijkt dat maar weinig ziekenhuizen beschikken over opgeleide project-

managers. 

 Veel ziekenhuizen zijn vragende partij voor feedback en evaluatie door externe 

deskundigen over de projectuitvoering in hun instelling, teneinde hun activiteiten ter 

ondersteuning van ondervoeding, te verbeteren en te steunen. 

 De coaching die sommige ziekenhuizen genoten in voorgaande projecten in verband met 

ondervoeding, heeft een betere verankering teweeg gebracht van een cultuur van 

objectivering, meting en opvolging van ondervoeding, wat een steun betekende voor het 

project.  

 Sommige nutritieteams vragen feed-back over de gegevens die ze verzamelden voor de 

FOD. Dit is een manier om de teams te motiveren hun inspanningen verder te zetten, 

een manier om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen en hun werkwijze aan te 

passen aan de resultaten en eveneens een manier om een benchmarking met andere 

zorginstellingen mogelijk te maken.  

 

c. Invloeden van de functie « het bereiken van doelstellingen »  of invloed van strategie 

De organisatorische rationaliteit heeft een nog veel grotere  invloed op het productiesysteem 

dan dat organisatorische doelen expliciet, consequent, gedeeld door de acteurs, sterk bevorderd 

door het management en duidelijk verdeeld zijn tussen de verschillende hiërarchische niveaus 

van de organisatie ( Brousselle et al.). 

 De duidelijke steun van het management voor het project werd door alle ziekenhuizen 

als positief en noodzakelijk ervaren. Demotivatie voelbaarder in instellingen waar deze 

steun ontbrak. 

 Niet alle ziekenhuizen vonden de opname van dit project in de hiërarchische structuur 

noodzakelijk of een steun, terwijl degenen die dit wel gedaan hebben, het als een 

voordeel ervaren hebben. Door de aanwijzing van de respectievelijke 

hoofdverpleegkundigen als "referentiepersoon in ondervoeding" voor hun eigen 

eenheid, is een ziekenhuis er in geslaagd het project in alle eenheden te ontwikkelen. 

 Verschillende teams hebben vastgesteld dat interdisciplinaire samenwerking een zekere 

flexibiliteit vraagt, maar ook dat ieders rol goed gedefinieerd moet zijn, dat alle 

betrokken partijen een goed inzicht moeten hebben in elkaars rollen en dat iedereen 

zijn deel van de verantwoordelijkheden dient op te nemen. 

 De werkers op het terrein verwachten van het project streefdoelen en richtlijnen om te 

weten hoe ze verder moeten werken. Maar de organisatorische rationaliteit van dit 

project was onduidelijk, zowel op het niveau van de richtlijnen uitgevaardigd door de 

FOD als die welke ontwikkeld werden door de voedingteams in de ziekenhuizen: we 

hebben weinig gegevens gevonden over objectieven en doelstellingen, die geformuleerd 
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werden in het kader van dit project. Dit zijn nochtans relevante elementen in 

projectmanagement, die niet mogen ontbreken.  

Het aan de personeelsleden voorstellen van de huidige situatie in het ziekenhuis en de 

resultaten die verwacht kunnen worden na dit project,  vergroten het bewustzijn over 

de mogelijk haalbare vooruitgang dankzij het project en stimuleren de dynamiek van de 

te leveren inspanningen.   

d. De invloeden van de functie « cultuur »  

Deze as in het model van Parsons neemt de interactie tussen technische aspecten van de 
productie en sociale aspecten van de werkorganisatie in overweging (Brouselle et al.). 
 

 Stimulerende systemen  : compensatie, waardering door de collega’s, 
participatie in het nemen van beslissingen, leermogelijkheden, 
promotiekansen 

 organisatiewaarden : congruentie, of niet, met de productiviteit en de 
kwaliteit 

 human resources management: vormen van samenwerking, participatie 
(actieve teams), manieren van conflicthantering, transparantie en de 
verspreiding van informatie, kwaliteit van de communicatie, leiderschapstijl 

 jobtevredenheid van de werknemers ;  

 socio-politieke aspecten  
 

 Financiële prikkels voor de werkers op het terrein waren in dit project niet voorzien, 
hoewel zij  hierin vaak investeerden bovenop hun functie (functie die ze reeds 
uitoefenden voor de start van dit project).   

 Een diepgaande reflectie van de overheid wordt verwacht om finciële prikkels te 
ontwikkelen ter compensatie van  de behandeling van ondervoeding door professionele 
gezondheidswerkers, intramuraal en extramuraal, voor de tijd die zij er aan besteden en 
voor de duurzaamheid van het project. 

Verschillende ideeën ter financiering werden voorgesteld : 

 Erkenning van ondervoeding als pathologie of ernstscore in het kader van 
MKG, wat kan leiden tot een financiële waardering op het niveau van de 
ziekenhuizen  

 Code van multidisciplinaire zorg (terugvordering van vergoedingen voor de 
multidisciplinaire beoordeling van ondervoeding); 
Item toevoegen in MVG (valorisering van de tijd die verpleegkundigen 
besteden aan screening en monitoring van de voedselinname); 

 Financiering van de nutritieteams naar voorbeeld van de geriatrische liaison, 
of soortgelijke comités zoals het comité hygiëne in ziekenhuizen. 
 

 Een aantal ziekenhuizen waarderen het werk van de verzorgingsassistenten (hulp bij het 
eten, wegen en meten, beoordelen van de voedselinname), waarderen de tandem-
werking zorgassistent/verpleegkundige, zorgassistent/diëtist en de rol van de klinische 
diëtetiek, wat de motivatie van de medewerkers verhoogde (uitbreiding van de 
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diversiteit in taken). Zo ook heeft de creatie van de functie « referentie-
verpleegkundige » de teams op het terrein uitermate aangemoedigd en de 
aanwezigheid van diëtisten in het multidisciplinaire team werkte als een verticale 
stimulerende verrijking.    Waardering ook voor de keukenverantwoordelijke die instaat 
voor de sensibilisering van zijn personeel over het belang van ondervoeding en hen te 
motiveren, maar ook om te participeren in het nutritieteam om de impact en de 
haalbaarheid van de beslissingen aangaande de maaltijden te beoordelen.   

 Deze waardering wordt door de meesten nog positiever ervaren als er ook aangepaste 
vorming voorzien wordt en als ze hierin aangemoedigd worden door hun oversten.  

 Sommige ziekenhuizen konden rekenen op het persoonlijk charisma van een van hun 
medewerkers uit het nutritieteam om het project op een participatieve manier te 
ontwikkelen : dit was bepalend om de weerstand tegen verandering en het gebrek aan 
middelen te overwinnen.  

 In sommige instellingen werd de invoering van het project, verpleegeenheid per 
verpleegeenheid, als beter ervaren omdat het zo beter aansluit bij de realiteit van de 
verpleegeenheid en omdat de aanpassing aan het project delicater verliep dan als het 
« top down » zou worden opgelegd.  Dit heeft de actieve en samenwerkende rol van de 
teams aangemoedigd (eigendom van het project en creatieve vrijheid). 

 Het gebrek aan transparantie bij sommige ziekenhuizen  over het gebruik van de door 
de FOD toegekende subsidies werd door de werkers op het terrein ervaren als een 
gebrek aan erkenning van het geleverde werk en een zekere onverschilligheid ten 
aanzien van het project. 

 Het project hielp alle professionelen in de bewustwording van het belang van de 
behandeling van ondervoeding. Deze sensibilisering ging in de meeste instellingen over 
de grenzen van de aan het project deelnemende verpleegeenheden. Zorg voor voeding 
kreeg opnieuw een plaats in het gehele zorgproces.   

 

3.2. Conclusies 

Om te besluiten stellen we de belangrijkste positieve en negatieve punten voorop die uit de 

analyse van de gegevens naar voren kwamen: 

- Het interdisciplinaire aspect van dit project, en de rol en de plaats van de diëtisten en 
zorgkundigen hierin, genoot grote waardering op het terrein. De ontwikkeling van de 
interdisciplinariteit daarentegen verloopt moeizaam en geniet weinig erkenning. 

- De aanpak van ondervoeding wordt ervaren als beter dan voorheen, alsook de kwaliteit 
van de verleende zorg. 

- Sensibilisering voor de problematiek van ondervoeding heeft bij de verzorgenden geleidt 
tot een andere benadering van de voeding van patiënten: er wordt meer tijd gegeven 
voor een maaltijd, meer rekening gehouden met de patiënt en het contact met hen 
tijdens de maaltijden. 

 

Daartegnover staat,  

- De administratieve belasting en het extra werk dat het project met zich meebracht zijn 
een realiteit voor elke deelnemer: de zorg voor voeding komt extra bovenop het werk 
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van eenieder.  
- Het gebrek aan personeel is algemeen en in het bijzonder voor het geven van eten aan 

patiënten (risico op versnelling van de burn out endemie bij de verzorgende beroepen 
die reeds erg onder druk staan). 

- De nood aan coaching om dit project op poten te zetten en het gebrek aan return door 
de overheid werkten remmend op de goede ontwikkeling van het project.   

 

3.3. Aanbevelingen  

Aan de hand van deze analyse kunnen meerdere aanbevelingen geformuleerd worden. Deze 

zijn enerzijds gericht naar de ziekenhuizen en anderzijds naar de overheid 

3.3.1. Voor de ziekenhuizen 

 

 Steun van de directie is onmisbaar voor het bepalen van een budget, van doelstellingen 
en het stellen van prioriteiten in de acties  

 Inschrijving van het project in een dynamisch projectmanagement, waaronder een 
projectmanager die bevoegd is om initiatieven te ontwikkelen zoals : 

 Een gedetailleerde analyse van het terrein en van de meest aangewezen 
mogelijkheden om dit project te implementeren (progressieve ontwikkeling 
van het project >< ‘top-down’) 

 Interne middelen verhogen voor de ontwikkeling van het project 

 Aanpassing van het aantal en de kwalificaties van de leden van het 
voedingsteam aan het gekozen project 

 Doelstellingen bepalen, met indicatoren die evaluatie toelaten : 
 Op het niveau van de patiënt 
 Op intern niveau (feed-back ter motivatie van de 

verpleegeenheden en ter waardering van de medewerkers) 
 Op extern niveau : benchmarking 

 Integratie van ondervoeding in een globaal project voor de patiënt en in een 
‘kwaliteitsproject’ in het ziekenhuis  

 Interdisciplinariteit promoten met:  

 multidisciplinaire toegang tot, en communicatie van, relevante gegevens 

 duidelijke taakprofielen voor iedereen 
 Informatisering van de communicatie (patiëntendossier, ontslagbrieven, aanpassingen 

aan dieet of maaltijden) 

 

Enkele bijkomende bedenkingen  … 

- Voeding is ook een ethische kwestie:  hoe past het levensverhaal van de patiënt in onze 
aanpak van zijn voedingstoestand? Het is echter ook belangrijk rekening te houden met 
aanbevelingen en richtlijnen van organisaties die expertise hebben in enterale en 
parenterale voeding,  teneinde medisch wetenschappelijk en ethisch verantwoord te 
werken.   
- Het is belangrijk om in gedachten te houden dat voeding ook een sociale en aangename 
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dimentie heeft: aanpassing (of afwijking) van de bezoekuren zodat de familie de patiënt kan 
helpen bij de maaltijd, maaltijden gebruiken in eetzalen of de afschaffing van diëten bij 
patiënten >75 jaar zijn initiatieven die hier rekening mee houden.                              
- De keuze voor een bepaald screeningsinstrument overlaten aan de ziekenhuizen zelf. 
Toch hebben veel ziekenhuizen lokale aanpassingen gemaakt van gevalideerde schalen 
(toevoegen of weglaten van items). We kunnen dus vragen stellen bij het verlies aan 
validiteit van het instrument en over de interpretatieproblemen die hierdoor ontstaan bij de 
transfert van patiënten. 
- Wij zouden ook willen wijzen op het fundamentale aspect van de analyse van oorzaken 
van ondervoeding om efficiënt te kunnen behandelen. 
- Sommige ziekenhuizen zijn een discussie begonnen over ‘preventieve voeding’ bij 
invasieve heelkunde en over de relevantie van klinische paden voor ondervoede patiënten.  
 

3.3.2. Voor de overheid 

 

 Herziening van de samenhang tussen financiering en duurzaamheid van het project en de 
verwachte doelstellingen 

 Ontwikkeling van mogelijke financiële prikkels (MKG, MZG, financiële waardering van 
multidisciplinariteit, financiering van de voedingsteams naar analogie met de geriatrische 
liaison of comite ziekenhuishygiëne) 

 Coaching en regelmatige opvolging verzekeren van de ziekenhuizen zowel voor ondersteuning 
van de werkers op het terrein, de implementatie en verdere ontwikkeling van het project. 

 Enerzijds verbetering van het Access instrument, om overmatig werk te vermijden (dubbele 
codering) en, anderzijds, om te dienen als opvolgingsinstrument en evaluatie van het project 
(scorebord) 

 Herziening van het belang van het geven van nutritionele vorming in de basisopleiding van elke 
interveniant (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, diëtisten, keukenpersoneel) 

 Ontwikkeling van een visie op de voeding van patiënten met slikproblemen, in de context van 
een saturatie van de belasting van verpleegkundigen waarbij zij niet als enigen beschouwd 
worden die hiertoe in staat zijn (relevantie van specifieke vorming voor zorgkundigen en 
mantelzorgers) 

 Tenslotte, een extramurale voedingspolitiek ontwikkelen, omdat de aanpak van ondervoeding 
in het ziekenhuis slechts zinvol is voor de patiënten, en voor de openbare gezondheid in het 
algemeen, als er een verankering bestaat bij opname en ontslag uit een zorginstelling 
(continuïteit van zorg) en daartoe financiële prikkels ontwikkelen (RIZIV-codes voor de evaluatie 
en  opvolging van ondervoeding en patiënteneducatie voor huisartsen, thuisverpleegkundigen 
en diëtisten) 
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4. Algemene conclusie en  aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen naar voor geschoven. 

Deze aanbevelingen zijn enerzijds voor de overheid, anderzijds voor de ziekenhuizen. 

 

4.1. Voor de overheden  

De aandachtspunten voor de overheid concentreren zich op zes punten.  
1. Management en opvolging van het project; 
2. Bepaling van een screeningsinstrument en diagnostisch instrument voor 

ondervoeding; 
3. Opmaken van een minimale dataset die toelaat om de ondervoedingsproblematiek 

te objectiveren (inhoud);  
4. Het op punt stellen van een geïnformatiseerd instrument voor het verzamelen van 

gegevens (ondersteuning);  
5. Beschikbaar stellen van middelen: 

a. Personeel om eten te geven aan de patiënten; 
b. Financiële middelen tot een totaalbedrag van de verwachte doelstellingen en 

de goedgekeurde investeringen; 
c. Opleiding; 

6. Uitbreiding van het beleid naar extramurale omgeving. 

 

4.1.1. Aanpak en opvolging van het project: opvolgen van de ziekenhuizen tijdens 

de implementatie van het project NVGP-B 

Ondanks de voortgezette doelstellingen door het project is het verontrustend om volgende 

punten vast te stellen:  

- Bij meer dan drie patiënten op tien werd de lengte geschat of bevraagd (en niet 

gemeten) en voor één patiënt op vijf werd dit item niet ingevuld. 

- Het systematisch wegen van de patiënt bij opname en het gebruik van een 

screeningsinstrument voor ondervoeding gebeurde slechts op één van de drie 

afdelingen. 

- Zeven van de tien afdelingen beschikten niet over een protocol voor ondervoeding. 

- De ondervonden voedingsproblemen werden vooral aangepakt door de diëtiste en 

niet door het voedingsteam. Dit komt niet overeen met de doelstellingen van het 

project.  

Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk: 

- Het voedingsteam functioneert enkel als een organisatorische eenheid en niet 

als een klinisch voedingsteam. Daarom zijn zij vooral bezig met het 

institutionele managementbeleid in verband met voeding en zijn zij dus 

minder betrokken bij klinische problemen.  

-  Het klinische voedingsteam is niet bekend in het ziekenhuis of is niet 

voldoende beschikbaar (extra belasting in werk).  
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- Het voedingsteam werkt multicentrisch (verschillende sites van hetzelfde 

ziekenhuis), waardoor ze niet voldoende aanwezig zijn om een effectieve 

begeleiding te voorzien. De verpleegequipe wacht hoopvol op een klinisch 

voedingsteam die in de buurt is. 

 

We hebben opgemerkt dat de implementatie, de planning, de ontwikkeling en het 
leiderschap van het project niet eenvoudig was voor de ziekenhuizen. Zowel uit de literatuur 
als eerdere ervaringen in het domein van voeding als het project “Implementatie van een 
mobiele equipe” hebben aangetoond dat de begeleiding door een team die het project 
uitvoert door een externe persoon, bijdraagt tot het bekomen van goede resultaten. 

 

In het project “De implementatie van evidence-based richtlijnen ter optimalisatie van de 
voedingsaanpak bij patiënten opgenomen op een geriatrische ziekenhuisafdeling: een studie 
in en met de praktijk” (Daem, Courtens, van Durme, Bocquaert, Gobert, & Defloor, 2008) 
waar een onderzoeker, aanwezig op de werkvloer, de implementatie van de richtlijnen 
begeleidde. Deze begeleiding wordt sterk aanbevolen. We zien dat in ziekenhuizen die 
participeerden aan dit project de implementatie van deze aanbevelingen vandaag de dag 
volledig geïntegreerd is in de totaalzorg van de patiënt. De aanpak van ondervoeding wordt 
beschouwd als een “routine taak” en het interdisciplinaire werken is geïntegreerd in de 
werkwijze.  
 

Wij bevelen dus aan dat de overheid zich richt op de begeleiding en regelmatigere opvolging 
van de ziekenhuizen om de mensen op de werkvloer veldwerkers bij de implementatie van 
het project en bij de kwaliteit van de ontwikkeling. 

Deze coaching en de analyse van de opgezette projecten zou moeten verzekerd worden 
door universitaire teams die kennis hebben van projectmanagement en die gemakkelijker 
afstand kunnen nemen van de organisatiedynamiek waarbinnen het project zich afspeelt. De 
onderzoekers kunnen helpen bij het opstellen van heldere doelstellingen volgens een 
tijdschema en kunnen ziekenhuizen helpen in het uitschrijven van hun project als een 
dynamisch managementproject (zie aanbevelingen voor de ziekenhuizen). 

 

4.1.2. Bepaling van een gevalideerd screeningsinstrument en een diagnostisch 

instrument 

 

Het screenen van ondervoeding moet gebeuren aan de hand van een instrument waarvan 

de validiteit en de betrouwbaarheid werd aangetoond. De selectiecriteria voor een valide en 

betrouwbaar instrument moeten zich richten op de snelheid in het gebruik, de 

eenvoudigheid en de praktische haalbaarheid van het screeningsinstrument. 

“Zelfontwikkelde” instrumenten moeten geweerd worden. 
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Het is noodzakelijk om niet één enkel screeningsinstrument aan te bevelen, maar volgens 

type afdeling of volgens leeftijdscategorie van de patiënt (kind, volwassen, oudere). Voor de 

patiënten gescreend als ondervoed moet een betrouwbaar en valide diagnostisch 

instrument de beoordeling aanvullen. De wetenschappelijke expertengroep ondervoeding 

binnen het NVGP-B raadt het gebruik van de NRS-2002 en de MUST aan als 

screeningsinstrument in de acute zorg in de ziekenhuizen (Coppens, 2007). Voor de 

geriatrische patiënten moet de MUST worden gebruikt als screeningsinstrument, gevolgd 

door de MNA. Deze drie gevalideerde screeningsinstrumenten waren ook de meest 

gebruikte (of toch de items waaruit ze bestaan) in onze studiepopulatie en beantwoorden 

tevens aan de verwachtingen.  

 

Het gebruik van een enkel instrument, betrouwbaar en valide, heeft een tweeledig doel:  

(1) het kunnen discrimineren tussen ondervoede patiënten (het vermijden van vals 

positieven en vals negatieven) om een behandelingsplan te kunnen opstellen; 

(2) het zowel op ziekenhuisniveau als op nationaal niveau kunnen opvolgen van de 

ondervoedingsproblematiek binnen een epidemiologisch perspectief. De resultaten worden 

doorgegeven aan de overheid en die verwerkt de gegevens verwerken. 

Indien meerdere instrumenten zouden worden gebruikt, dan zou een wetenschappelijke 

studie moeten plaatsvinden, waarin de verschillende schalen met elkaar worden vergeleken. 

Het zou dan mogelijk zijn om de onderzoeksresultaten te vergelijken en te generaliseren. 

 

4.1.3. Definitie en ontwikkeling van een “minimale dataset”  

Alvorens de inhoud van deze minimale dataset te kunnen finaliseren is het noodzakelijk om 

het doel te bepalen. Ligt deze minimale dataset in de lijn van een kwaliteitsontwikkeling of 

van een epidemiologische benaderingswijze? De inhoud van deze minimale dataset is 

inderdaad afhankelijk van het nagestreefde doel van een nationale registratie.  

 

4.1.4. Optimalisatie van het geïnformatiseerd Access instrument 

Het doel van het Access instrument is drieledig en past zowel in een kwaliteitsaanpak als een 

epidemiologische aanpak. We willen opmerken dat dit Access instrument niet meer is dan 

een ondersteuningsmiddel en niet een doel op zich. De eerste doelstelling is om een 

volledige follow up, een evaluatie van de voedingsaanpak op patiëntenniveau en een 

interdisciplinaire toegang tot de patiëntengegevens toe te laten. Daarnaast kan het 

instrument dienen om de gegevens in een registratiesysteem maximaal te centraliseren 

(informatica) om de continuïteit van de zorgen bij een herhaalde ziekenhuisopname te 

garanderen en een overbelasting van werk te vermijden (dubbele codering). Als laatste kan 

het instrument dienen als gegevensverzameling voor de monitoring en de evaluatie van het 

project en van de voedingsaanpak (bijvoorbeeld onder de vorm van een instrumentenbord). 
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De studie heeft aangetoond dat er inderdaad een behoefte is aan een instrument om 

gegevens te verzamelen, maar dat deze in zijn huidige vorm niet voldoet aan de wensen van 

de ziekenhuizen, noch aan de eisen voor epidemiologische doeleinden en kwaliteitsbeleid. 

Het huidig instrument voor gegevensverzameling bestaat in grote mate uit gegevens die 

reeds verzameld worden in het patiëntendossier. Het is daarom aan te bevelen dat de 

gegevens gehaald worden uit het bestaande patiëntendossier en/of dat de ziekenhuizen die 

goed werken met hun geïnformatiseerd patiëntendossier het instrument om de Access-

gegevens te verzamelen kunnen integreren in hun eigen informaticasysteem. 

het huidig Access instrument draagt niet bij tot een betere opvolging van de patiënt 

(bijvoorbeeld bij een heropname) noch voor de intra- en extramurale communicatie tussen 

de zorgverleners. Een studie gericht op de geïnformatiseerde technieken is nodig nadat de 

inhoud van het instrument definitief vastligt. 

 

4.1.5. Beschikbaar stellen van de middelen 

 
 A. Eten geven aan afhankelijke patiënten  

De analyse van de resultaten toont enerzijds aan dat de prevalentie van risico op 

ondervoeding of ondervoed zijn hoger is op de interne en geriatrische afdelingen. Anderzijds 

is er een statistisch significant verband tussen het ondervoed zijn en het hebben van 

slikproblemen of het gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn voor voeding. 

De toename van de bevolking in leeftijd, maar ook afhankelijkheid, vereist de aandacht van 

de overheid te vestigen op het tekort aan beschikbaar verzorgend personeel om patiënten 

eten te geven en op de voedingsproblematiek bij personen met een dysfagie (de 

verpleegkundigen zijn de enig erkende en bevoegde personen om dit type patiënten eten te 

geven). Er is een dringende noodzaak om middelen te vinden en het aanpassen van het 

wettelijk kader. 

 B. Financiële middelen in overeenstemming met verwachte doelstellingen en 
verwachte investeringen  

Het is wenselijk om de overeenkomst tussen financiering, duurzaamheid van het project en 
verwachte doelstellingen te herzien. Eén van de belangrijkste moeilijkheden, aangehaald 
door de actoren op het veld, is de verhoogde werkbelasting door het project. 

Vanuit dit perspectief is een studie naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van mogelijke 
financiële stimulatie ter motivatie van de ziekenhuizen om ondervoeding aan te pakken te 
overwegen (DRG, VG-MZG, de financiële waarde van de multidisciplinariteit, de financiering 
van de voedingsteam naar het voorbeeld van de geriatrische liaisonverpleegkundigen of de 
comités voor ziekenhuishygiëne,…). 
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 C. De opleiding  

Te weinig zorgverleners zijn zich bewust van het ondervoedingsprobleem. Daarom is er 
enerzijds nood aan het herwaarderen van een opleiding over voeding in de basisopleiding 
van elke zorgverlener (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, diëtisten, keukenpersoneel) 
en anderzijds aan het gebruiken van betrouwbare en valide instrumenten in de 
dagdagelijkse zorg. Dit vereist, ongeacht de opleiding, een financiering van trainers en 
vormingstijd. 

 

4.1.6. Ontwikkelen van een extramuraal voedingsbeleid  

De aanpak van ondervoeding in het ziekenhuis heeft geen zin voor de patiënt en voor de 
volksgezondheid als zij niet verankerd is in alle gezondheidszorginstellingen (algemeenheid 
en continuïteit van zorg). Het is daarom aan te bevelen dat er financiële incentives worden 
ontwikkeld (RIZIV tarificatiecodes voor de evaluatie, de opvolging van ondervoeding en de 
patiënteneducatie voor huisartsen, thuisverpleegkundigen en diëtisten). Parallel met de 
financiering raden we aan om een behoefteanalyse op het vlak van continuïteit va 
voedingszorg tussen het ziekenhuis en de extramurale sector uit te voeren om in tweede 
fase een voedingsproject voor de extramurale sector op te zetten. 
 

4.2. Voor de ziekenhuizen: 

De belangrijkste aanbeveling voor de ziekenhuizen is het projectmanagement op zichzelf. 

De kenmerken van een project zijn: 

 Originele situatie vertrekkende vanuit de routine; 

 Duidelijke omschrijving van het doel en de verantwoordelijkheden in het licht van 

een globaal resultaat (welke geëvalueerd moet worden); 

 Vastleggen van een termijn; 

 Verschillende gedeeltelijke taken die onderling afhankelijk zijn; 

 Beperkte middelen; 

 Een voor elk project specifieke werkwijze.  

 

Op basis van onze resultaten zijn de volgende elementen van belang bij een voedingsproject 

in het ziekenhuis:  

 Ondersteuning van de directie is van essentieel belang voor de bepaling, de 
doelstellingen en van de acties en het toekennen van de middelen inclusief de begroting.  

 Omschrijven van de taken van de verantwoordelijke van het project:  
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 Zorgen voor de effectiviteit van het project;  

 Bereiken van de doelstellingen; 

 Zorgen voor de efficiëntie van het project; 

 Optimaliseren van de middelen.  

De verantwoordelijke van het project stuurt het project, coördineert het team,  pakt de 
raakvlakken aan en houdt rekening met de uitvoering en het beleid van het project. 
 
 Het project bouwt voort op: 

- Een gedetailleerde analyse van het terrein en van de meest relevante 
middelen om het project te implementeren (progressieve ontwikkeling van het 
project >< top down);  

- Het vrijmaken van interne middelen om het project te laten verlopen;  
- Adequaatheid van het aantal en van de kwalificaties van de leden van het 

voedingsteam voor het gekozen project;  
- Ontwikkeling en ter beschikking stellen van protocollen voor de aanpak van 

ondervoeding gebaseerd op evidence based aanbevelingen aan de personen op de 
werkvloer. Dit in samenwerking met het organisatorisch voedingsteam;  

- De bepaling van doelstellingen, tijdsplanning en indicatoren om een evaluatie 
toe te laten:  

 Op patiëntenniveau;  
 Op intern niveau interne (terugkoppeling naar de verpleegafdelingen 

ter motivatie en waardering);  
 Op extern niveau: benchmarking 

 Bevordering van de interdisciplinariteit door: 
- Duidelijke afbakening van de rol van elkeen;  
- Onderzoek naar een toegang voor multidisciplinaire communicatie. 

 Informatisering van de communicatie (dossiers, ontslagbrieven, wijziging van de 
diëten of maaltijden).  

 

In kader van de aanpak van voedingszorg is het noodzakelijk om de consequentie van de 
organisatorische en klinische voedingsteam te bekijken, de interdisciplinaire aanpak te 
bevorderen en het project te baseren op bewijzen en evidence based aanbevelingen. 
Dergelijke projecten moeten aansluiten op de kwaliteitsontwikkeling binnen het ziekenhuis. 

 

4.2.1. Voorstelling van een stramien voor het tussentijds rapport 

 

Een stramien voor de rapporten zou bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van de 

aanpak van het project en zijn kenmerken. 

De belangrijkste fasen van een project zijn: 
- Beslissing tot bekendmaking van het project:  

o Wanneer?  
o Wie is de opdrachtgever ?  



Begeleiding Voedingsteams Pagina 84 
 

o Wie is de projectverantwoordelijke? 
o Wie zijn de medewerkers?  
o Bewustmaking van de medewerkers 

- Haalbaarheidsstudie 
o Opmaken van een inventaris; 
o Opsommen van gunstige en ongunstige factoren bij aanpak van het project, 

veranderingsbereidheid, voorgeschiedenis; 
o Selecteren van de medewerkers met een actieve rol in het project en het 

identificeren van hun positieve inbreng en weerstanden, identificeren van 
anderen die het project positief of negatief kunnen beïnvloeden; 

o Betrekken van lijnmanagement en werkgroep. 
- Bepalen van de doelstellingen 

o Identificatie van de verschillende problemen, hun oorzaken, hun gevolgen en 
het logische ‘probleem→oorzaak→doelstelling→gevolg’ en de manier waarop 
de problemen verband houden met hen; 

o Drie soorten doelstellingen:  
 Technische doelstellingen: wat wordt gepland en verwacht? Welke 

functies moeten worden voldaan? Welk kwaliteitsniveau wil men 
bereiken? (WAT?);  

 Doelstelling van middelen en kosten: wat is het maximaal beschikbare 
budget? (WAARMEE?);  

 Tijdsdoelstelling: over hoeveel tijd beschikt men? VOOR HOELANG?)  
- Planning 

o Plannen van het verloop op een systematische wijze met een structuur in 
fasen en vertrekkende vanuit een globale visie tegenover een gedetailleerde 
visie;  

o De planning moet systematisch worden opgesteld gericht op het uiteindelijke 
doel op basis van het uitvoeringsplan en aanpasbaar volgens de 
omstandigheden;  

o Concreet moet de planning de selectie en de benoeming van de deelnemers 
aan het project bepalen na overleg met de projectverantwoordelijke en moet 
de planning gestructureerd zijn in gecontroleerde en duidelijk afgebakende 
taken.  

- Sturing: als de planning het resultaat is van de theoretische benadering van het 
project, zal de sturing bestaan uit een praktische toepassing van de planning wat een 
aantal aanpassingen met zich meebrengt.  

- Evaluatie/beoordeling: deze evaluatie bestaat uit het verifiëren, het behalen van de 
doelstellingen, de tijdsplanning, de kosten en middelen op basis van vooraf bepaalde 
criteria, bestaande of geconstrueerde normen om de kloof tussen verwachte en 
gewenste situatie te beoordelen. Deze evaluatie zal voor ogen gehouden worden, 
alsook de uitgewerkte criteria bij de opbouw van het project. Deze evaluatie zal 
enerzijds voorwerp uitmaken van het rapport en anderzijds als terugkoppeling naar 
de betrokken medewerkers van het project. 
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Bijzondere aandacht moet besteed worden aan:  

 
- Identificatie van algemene en tussentijdse doelstellingen voor het ziekenhuis en voor 

de verpleegafdeling (om deze van bij het begin te implementeren) en indicatoren die 

toelaten om de mate waarin deze bereikt zijn te beoordelen; 

- Evaluatie van de verwachte doelstellingen en terugkoppeling naar de medewerkers 

op de werkvloer; 

- Bekendmaking van de bestemmingsmodaliteiten van het toegewezen budget; 

- Omschrijving van de taken van de leden van het voedingsteam en het personeel 

betrokken bij de aanpak van ondervoeding (dit verplicht de ziekenhuizen om deze 

voor zichzelf uit te schrijven of op z’n minst de vraag doet rijzen van wie doet wat?); 

- Voorstelling van ontwikkelde en toegepaste evidence based protocollen. 

 

Het is essentieel dat er feedback wordt gegeven op de aan de overheid ingediende 

tussentijdse rapporten. De methode die het meest constructief lijkt, is om deze toe te 

vertrouwen aan een extern wetenschappelijk onderzoeksteam. 

 

Het blijkt noodzakelijk om te voorzien in een informatie, zelfs opleiding over het verloop van 

het project voor het ganse ziekenhuis en projectverantwoordelijke welke in de lijn ligt van 

een zelfde dynamiek. 
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Bijlage 1.1: Selectiecriteria Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid  

                     van de Voedselketen en Leefmilieu 

 

1. De projectvoorstellen dienen minstens de volgende zaken te omvatten (verplicht 
criterium): 

a. Erkenningsnummer; 
b. naam van het ziekenhuis; 
c. adres; 
d. contactpersoon; 
e. functie van de contactpersoon; 
f. e-mail van de contactpersoon; 
g. telefoonnummer van de contactpersoon; 
h. gewest; 
i. provincie; 
j. type (algemeen, algemeen met universitair karakter, geriatrisch, gespecialiseerd, 

universitair, psychiatrisch); 
k. statuut (openbaar of privaat); 
l. totaal aantal erkende bedden en totaal aantal verantwoorde bedden; 
m. aantal erkende bedden en aantal verantwoorde bedden per kenletter; 
n. handtekening van de Directeur; 
o. handtekening van het Hoofd van het verpleegkundig departement; 
p. handtekening van de Hoofdgeneesheer; 
q. de eventuele aanwezigheid van een voedingsverantwoordelijke en een 

voedingsteam; 
r. uw implementatieproject van een voedingsteam volgens het gevraagde kader; 
s. de huidige of voorziene modaliteiten inzake samenstelling, beheer, beleid en 

werking van het voedingsteam; 
t. de huidige of voorziene wijze waarop informatie wordt of zal worden 

uitgewisseld tussen het voedingsteam en de directie; 
u. de lijst van medewerkers die zullen toegewezen worden aan het project en hun 

kwalificatie (curriculum vitae); 
v. de tijdsplanning. 

2. Relevantie van de voorstellen tot het implementeren van het voedingsteam volgens het 
gevraagde kader. Getuigt het voorstel van een goede beheersing van het onderwerp en 
laat de wijze waarop het project benaderd wordt toe te denken dat dit op een optimale 
manier zal kunnen uitgevoerd worden? (45%). 

3. Beschikbaarheid en competentie van de medewerkers. Welke medewerkers zullen 
toegewezen worden aan het project? Wat is hun  expertise in het domein? Zullen ze 
andere activiteiten hebben tijdens het project en welke? (45%) 

4. Aanwezigheid van een voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam voor dit piloot 
project. (10%) 
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Bijlage 1.2a: Flowchart geïncludeerde afdelingen 2008 

 

Voor analyse van de gegevens werden de volgende inclusiecriteria gehanteerd: 

 Pre of postgegevens van afdelingskenmerken beschikbaar; 

 Per afdeling meer dan 10 patiëntenvragenlijsten; 

 Kenletter C (chirurgie), D (interne), G (geriatrie), intensieve zorgen,                                 
S (gespecialiseerde diensten) of A & T (psychiatrie). 

 

In totaal voldeden 97 afdelingen aan deze inclusiecriteria (zie figuur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97 afdelingen 

100 afdelingen 

117 afdelingen 

Exclusie afdelingen < 10  patiëntenvragenlijsten  

Exclusie afdelingen geen kenletter beschikbaar of 

kenletter ‘CD’ Chirurgie en Interne  
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Bijlage 1.2c: Flowchart geïncludeerde hulpverleners 2008 

 

Voor analyse van de gegevens zullen de volgende inclusiecriteria gehanteerd worden,: 

 Kenletter C (Chirurgie), D (Interne), G (Geriatrie), Intensieve Zorgen, S en  A & T 
(Psychiatrie); 

 Per afdeling > 5 vragenlijsten (SANN) beschikbaar (pre of post); 

 Hulpverleners behorend tot afdeling met beschikbare afdelingskarakteristieken; 

 Per afdeling meer dan 10 patiëntenvragenlijsten; 

 Hulpverleners ouder dan 20 jaar en jonger dan 65 jaar. 

In totaal voldeden 1258  hulpverleners  aan deze inclusiecriteria (zie figuur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusie afdelingen geen kenletter beschikbaar of  

kenletter CD (Chirurgie en Interne)  
1526 pre/ 870 post 

Exclusie hulpverleners behorende tot afdeling  

waarvan< 5 SANN vragenlijsten beschikbaar 

1509 pre/ 836 post 

Exclusie afdelingen waarvan geen afdelingkarakteristieken beschikbaar  

 
1371 pre/ 720 post 

Geen mogelijkheid tot pre-post vergelijking,  

samenbrengen tot 1 databank 

1418 hulpverleners 

Exclusie hulpverleners waarvan afdeling <10 patiëntenvragenlijsten beschikbaar 

1262 hulpverleners 

Exclusie hulpverleners <20 jaar en >65 jaar 

1258 hulpverleners 

1587 pre/ 932 post 
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Bijlage 1.3: Geselecteerde ziekenhuizen, participerende afdelingen en  

                     ingestuurde patiëntenvragenlijsten 2008 

 

code ZH N bedden type afdeling N participerende 
afdelingen 

N patiëntenvragenlijsten 

1 481 C 4 519 

2 200 Geen gegevens  Geen gegevens 475 

3 266 G 1 61 

4 268 SP 1 90 

5 805 D 2 488 

6 1062 C, D 2 317 

7 526 G 1 66 

8 441 G, SP 4 594 

9 822 D, G 2 312 

10 191 G 1 38 

11 2144 Geen gegevens Geen gegevens Geen gevens 

12 610 D 1 125 

13 239 G 2 293 

14 44 Geen gegevens Geen gegevens 245 

15 230 Geen gegevens Geen gegevens 8 

16 288 A/T 1 681 

17 229 G 2 470 

18 310 C, D, G, SP 9 1205 

19 355 G 1 152 

20 814 D, G, IZ 6 353 

21 213 C, D, G, IZ 6 1295 

22 339 SP, A/T 8 1061 

23 639 D, IZ 2 520 

24 160 C, D 2 326 

25 385 G, SP 2 244 

26 462 G 1 259 

27 717 D, G 2 648 

28 925 D 1 221 

29 288 C, D, IZ 8 448 

30 329 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens 

31 805 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens 

32 604 D, G 4 1494 
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Bijlage 1.4a: Vragenlijsten afdelingskenmerken 
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Bijlage 1.4b: Vragenlijsten patiëntenkenmerken 
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Bijlage 1.4c: Vragenlijsten hulpverlenerskenmerken 
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Bijlage 1.5: Afdelingskenmerken 2008 

Structuurindicatoren 
 Chirurgie (C) Interne (D) Geriatrie (G) Intensieve zorgen (IZ) SP Psychiatrie (A&T) Totaal 

 N (%) N % N % N % N % N % N % 

Gewest 

 Vlaams Gewest 

 Waals Gewest 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
8 
5 
0 

 
(61,5) 
(38,5) 

(0) 

 
15 
13 
5 

 
45,5 
39,4 
15,2 

 
18 
7 
2 

 
66,7 
25,5 
7,4 

 
3 
1 
2 

 
50 

16,7 
33,3 

 
5 
3 
0 

 
62,5 
37,5 

0 

 
7 
1 
2 

 
70 
10 
20 

 
56 
30 
11 

 
57,7 
30,9 
11,3 

Type ziekenhuis 

 Algemeen ziekenhuis (ZH) 

 Algemeen ZH met universitair karakter 

 Universitair ziekenhuis 

 Geriatrisch ziekenhuis 

 Psychiatrisch ziekenhuis  

 
11 
1 
1 
0 
0 

 
(84,6) 
(7,7) 
(7,7) 
(0) 
(0) 

 
22 
6 
5 
0 
0 

 
66,7 
18,2 
15,2 

0 
0 

 
20 
4 
1 
1 
1 

 
74,1 
14,8 
3,7 
3,7 
3,7 

 
3 
3 
0 
0 
0 

 
50 
50 
0 
0 
0 

 
3 
2 
0 
1 
2 

 
37,5 
25 
0 

12,5 
25 

 
0 
0 
0 
0 

10 

 
0 
0 
0 
0 

100 

 
59 
16 
7 
2 

13 

 
60,8 
16,5 
7,2 
2,1 

13,4 

 

 Totaal (N=97)  
 Min Max Gemiddelde Mediaan SD 

N bedden per afdeling 6 43 26,38 27,00 6,47 

      
A1 FTE (full time equivalent) 1,00 28,50 6,83 5,30 4,74 
A2 FTE 0,00 20,00 6,11 5,75 3,06 
zorgkundigen (ZK) FTE 0,00 7,30 1,75 1,28 1,61 
Ziekenhuisassistenten (ZA) FTE 0,00 5,82 0,85 0,50 1,16 
Totaal FTE verpleegequipe 8,10 31,25 15,48 14,30 4,02 

      

FTE verpleegkundige (vpk) /bed 0,34 2,60 0,66 0,55 0,42 
FTE A1/bed 0,04 2,38 0,32 0,20 0,41 
FTE A2-ZK-ZA /bed 0,05 1,14 0,35 0,35 0,14 
A1 FTE/A2-ZK-ZA FTE 0,11 20,00 1,36 0,61 2,72  
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 C (N=13)  D (N=33)  G (N=27)  
 Min Max Gemiddelde Mediaan SD Min Max Gemiddelde Mediaan SD Min Max Gemiddelde Mediaan SD 

N bedden per afdeling 28 35 31,62 31 2,22 16 43 28,91 28,5 5,44 20 32 25,7 24 3,01 

                

A1 FTE 4,5 10,7 7,19 7,14 1,91 1,5 23,15 6,92 5,3 4,58 2 13 4,94 4,65 2,33 
A2 FTE 3 13 6,16 5,07 2,97 1,5 10,25 6,21 6 2,31 0,5 20 7,21 7,48 3,82 
zorgkundigen FTE 0 3,74 1,75 1,89 1,34 0 7,3 1,73 1,07 1,78 0 6 1,69 1,25 1,45 
ZHassistenten FTE 0 2,62 0,79 0,75 0,85 0 3,25 0,65 0,5 0,86 0 5,82 1,29 0,93 1,55 
Totaal FTE verpleegequipe 11,5 22 15,69 14,77 2,86 10,1 26,65 15,49 14,44 3,82 10,32 25,3 15,06 14,23 3,31 
                

FTE vpk /bed 0,36 0,63 0,49 0,48 0,07 0,34 0,76 0,54 0,52 0,1 0,35 1,27 0,6 0,58 0,16 
FTE A1/bed 0,13 0,38 0,23 0,233 0,07 0,06 0,55 0,23 0,2 0,11 0,08 0,45 0,19 0,16 0,08 
FTE A2-ZK-ZA/bed 0,14 0,46 0,28 0,28 0,08 0,05 0,56 0,31 0,32 0,11 0,15 1,14 0,4 0,38 0,18 
A1 FTE/A2-ZK-ZA FTE 0,38 2,71 0,96 0,88 0,69 0,11 10,29 1,15 0,62 1,82 0,11 1,86 0,56 0,54 0,43 

 

 IZ (N=6)  SP (N=8)  A&T (N=10)  
 Min Max Gemiddelde Mediaan SD Min Max Gemiddelde Mediaan SD Min Max Gemiddelde Mediaan SD 

N bedden per afdeling 6 12 10 10 2,19 15 31 22,13 20 5 20 39 26,5 26 5,15 

                
A1 FTE 9,39 28,5 17,16 17,04 7,13 3 7,5 4,56 3,98 1,59 1 9,91 5,35 5,25 3,69 
A2 FTE 0 6,15 2,76 2,84 2,01 3 7,7 5,52 5,57 1,92 3 5,8 3,89 3,38 1,29 
zorgkundigen FTE 0 1,9 0,65 0,5 0,78 0 3,2 2,03 2,47 1,29 1 6,4 3,48 3,25 2,44 
ZHassistenten FTE 0 0 0 0 0 0 3 0,92 0,65 1,14 0 1,8 0,7 0,5 0,87 
Totaal FTE verpleegequipe 13,9 31,25 20,57 18,88 6,61 8,1 18,5 13,04 13,06 3,39 8,8 19,77 13,42 12,55 4,76 

                

FTE vpk /bed 1,55 2,6 2,06 2,09 0,39 0,41 0,67 0,57 0,59 0,1 0,34 0,71 0,53 0,54 0,19 
FTE A1/bed 0,94 2,38 1,7 1,75 0,49 0,11 0,26 0,2 0,2 0,05 0,04 0,34 0,2 0,22 0,13 
FTE A2-ZK-ZA/bed 0,1 0,62 0,35 0,34 0,19 0,2 0,44 0,37 0,4 0,09 0,18 0,48 0,32 0,32 0,12 
A1 FTE/A2-ZK-ZA FTE 1,53 20 7,48 4,68 6,81 0,28 1 0,58 0,55 0,25 0,13 1,2 0,7 0,74 0,49 
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Procesindicatoren 

 

  C (N=13) D (N= 33) G (N=27) IZ (N= 6) SP (N= 8) A&T(N= 10) Totaal (N= 97) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 BMI                            

 Routinematig wegen bij opname                            

 neen 8 (61,5) 8 (24,2) 6 (22,2) 5 (83,3) 3 (37,5) 1 (10) 31 (32) 

 minderheid ptn (<50%) 2 (15,4) 8 (24,2) 4 (14,8) 1 (16,7) 1 (12,5) 0 (0) 16 (16,5) 

 meerderheid ptn (≥50%) 3 (23,1) 17 (51,5) 17 (63) 0 (0) 4 (50) 9 (90) 50 (51,5) 

 Gewicht in verpleegdossier noteren                            

 neen 4 (30,8) 0 (0) 2 (7,4) 2 (33,3) 0 (0) 1 (10) 9 (9,3) 

 minderheid ptn (<50%) 2 (15,4) 8 (24,2) 2 (7,4) 1 (16,7) 1 (12,5) 0 (0) 14 (14,4) 

 meerderheid ptn (≥50%) 7 (53,8) 25 (75,8) 23 (85,2) 3 (50) 7 (87,5) 9 (90) 74 (76,3) 

 BMI berekenen                          

 neen 8 (61,5) 20 (60,6) 15 (55,6) 5 (83,3) 5 (62,5) 6 (60) 59 (60,8) 

 minderheid ptn (<50%) 1 (7,7) 3 (9,1) 2 (7,4) 0 (0) 2 (25) 2 (20) 10 (10,3) 

 meerderheid ptn (≥50%) 4 (30,8) 10 (30,3) 10 (37) 1 (16,7) 1 (12,5) 2 (20) 28 (28,9) 

 BMI noteren                            

 neen 10 (76,9) 23 (69,7) 17 (63) 5 (83,4) 6 (75) 6 (60) 67 (69,1) 

 minderheid ptn (<50%) 0 (0) 0 (0) 2 (7,4) 0 (0) 1 (12,5) 2 (20) 5 (5,2) 

 meerderheid ptn (≥50%) 3 (23,1) 10 (30,3) 8 (29,6) 1 (16,7) 1 (12,5) 2 (20) 25 (25,8) 

                              

 Voedingsanamnese                            

 Bij opname                            

 neen 8 (61,5) 16 (48,5) 10 (37) 4 (66,7) 4 (50) 4 (40) 46 (47,4) 

 minderheid ptn (<50%) 3 (23,1) 8 (24,2) 3 (11,1) 1 (16,7) 0 (0) 1 (10) 16 (16,5) 

 meerderheid ptn (≥50%) 1 (7,7) 7 (21,2) 12 (44,4) 1 (16,7) 4 (50) 5 (50) 30 (30,9) 

 Ander moment                             

 neen 8 (100) 9 (56,3) 8 (80) 3 (75) 3 (75) 4 (100) 35 (76,1) 

 minderheid ptn (<50%) 0 (0) 4 (25) 2 (20) 1 (25) 0 (0) 0 (0) 7 (15,2) 

 meerderheid ptn (≥50%) 0 (0) 3 (18,8) 0 (0) 0 (0) 1 (25) 0 (0) 4 (8,6)  
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  C (N=13) D (N= 33) G (N=27) IZ (N= 6) SP (N= 8) A&T(N= 10) Totaal (N= 97) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Beslist door               

 verpleegkundige/zorgkundige 3 (75) 7 (31,8) 7 (41,2) 1 (33,3) 2 (40) 5 (83,3) 25 (43,9) 

 diëtiste 1 (25) 8 (36,4) 7 (41,2) 0 (0) 1 (20) 1 (14,7) 18 (31,6) 

 arts 0 (0) 3 (13,6) 1 (5,9) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 5 (8,8) 

 andere 0 (0) 2 (9,1) 1 (5,9) 0 (0) 2 (40) 0 (0) 5 (8,8) 

 Afgenomen door               

 verpleegkundige/zorgkundige 2 (50) 5 (22,7) 6 (35,3) 1 (33,3) 4 (80) 5 (83,3) 23 (40,4) 

 diëtiste 1 (25) 13 (59,1) 9 (52,9) 0 (0) 1 (20) 1 (16,7) 25 (43,9) 

 arts 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 1 (1,8) 

 andere 0 (0) 2 (9,1) 1 (5,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (5,3) 

               

 gebruik screeningsinstrument               

 geen 7 (53,8) 13 (39,4) 4 (14,8) 3 (50) 1 (12,5) 9 (90) 37 (38,1) 

 MNA-SF 0 (0) 2 (6,1) 1 (3,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3,1) 

 MNA 2 (15,4) 1 (3) 5 (18,5) 0 (0) 2 (25) 1 (10) 11 (11,3) 

 MUST 1 (7,7) 2 (6,1) 3 (11,1) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 7 (7,2) 

 NRS 2002 2 (0) 10 (30,3) 8 (29,6) 2 (33,3) 2 (25) 0 (0) 24 (24,7) 

 SNAQ 0 (0) 0 (0) 1 (3,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

 zelf ontwikkelde 0 (0) 1 (3) 1 (3,7) 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) 3 (3,1) 

 ander 0 (0) 2 (6,1) 1 (3,7) 0 (0) 2 (25) 0 (0) 5 (5,2) 

 protocol voor ondervoeding (ja) 3 (23,1) 13 (39,4) 11 (40,7) 3 (40) 4 (50) 1 (10) 35 (28,9) 

 aanwezigheid voedingsteam (ja) 4 (30,8) 17 (51,5) 11 (40,7) 2 (33,3) 2 (25) 1 (10) 37 (38,1) 

 bij problemen beroep doen op:               

 collega zorgverlener 0 (0) 10 (30,3) 6 (22,2) 0 (0) 5 (62,5) 3 (30) 24 (24,7) 

 diëtiste 8 (61,5) 15 (45,5) 16 (59,3) 3 (50) 3 (37,5) 4 (40) 49 (50,5) 

 arts 1 (7,7) 0 (0) 2 (7,4) 2 (33,3) 0 (0) 2 (20) 7 (7,2) 

 voedingsteam 3 (23,1) 7 (21,2) 2 (7,4) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 13 (13,4) 

 andere 0 (0) 0 (0) 1 (3,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 
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  C (N=13) D (N= 33) G (N=27) IZ (N= 6) SP (N= 8) A & T(N= 10) Totaal (N= 97) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Voedselinname               

 formulier (ja) 8 (61,5) 21 (63,6) 22 (81,5) 1 (16,7) 7 (87,5) 4 (40) 63 (64,9) 

 beslist door:               

 verpleegkundige 7 (87,5) 14 (66,7) 12 (54,5) 1 (100) 5 (71,4) 2 (50) 41 (65,1) 

 diëtiste 1 (12,5) 5 (23,8) 3 (13,6) 0 (0) 2 (28,6) 1 (25) 12 (19) 

 arts 0 (0) 1 (4,8) 5 (22,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (9,5) 

 andere 0 (0) 0 (0) 1 (4,5) 0 (0) 0 (0) 1 (25) 2 (3,2) 

 ingevuld door:               

 verpleegkundige 7 (87,5) 14 (66,7) 14 (63,6) 1 (100) 7 (100) 3 (75) 46 (73) 

 diëtiste 0 (0) 1 (4,8) 2 (9,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (4,8) 

 andere 1 (12,5) 5 (23,8) 5 (22,7) 0 (0) 0 (0) 1 (25) 12 (19) 

 op patiëntenbespreking               

 nee 3 (23,1) 1 (3) 4 (14,8) 0 (0) 0 (0) 2 (20) 10 (10,3) 

 alle patiënten 1 (7,7) 6 (18,2) 7 (25,9) 2 (33,3) 0 (0) 2 (20) 18 (18,6) 

 bij problemen of op vraag 8 (61,5) 24 (72,7) 14 (51,9) 4 (66,6) 8 (100) 6 (60) 64 (66) 

                

 Slikproblemen               

 bevraagd (ja) 3 (23,1) 19 (57,6) 15 (55,6) 4 (66,7) 5 (62,5) 5 (50) 51 (52,6) 

 getest               

 nee 8 (61,5) 8 (24,2) 3 (11,1) 2 (33,3) 2 (25) 8 (80) 31 (32) 

 alle patiënten 0 (0) 1 (3) 1 (3,7) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 3 (3,1) 

 op vraag 3 (23,1) 22 (66,7) 20 (74,1) 3 (50) 6 (75) 2 (20) 56 (57,7) 
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  C (N=13) D (N= 33) G (N=27) IZ (N= 6) SP (N= 8) A&T (N= 10) Totaal (N= 97) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Hulp bij maaltijd               

 openen verpakkingen               

 minderheid (<50%) 8 (61,5) 22 (66,7) 13 (48,1) 1 (16,7) 3 (37,5) 5 (50) 52 (53,6) 

 meerderheid (≥50%) 5 (38,5) 8 (24,2) 13 (48,1) 5 (83,3) 5 (62,5) 5 (50) 41 (42,3) 

 voorbereidende hulp                

 minderheid (<50%) 11 (84,6) 22 (66,7) 7 (25,9) 3 (50) 2 (25) 7 (70) 52 (53,6) 

 meerderheid (≥50%) 2 (15,4) 10 (30,3) 19 (70,4) 3 (50) 6 (75) 3 (30) 43 (44,3) 

 gedeeltelijke hulp               

 minderheid (<50%) 13 (100) 27 (81,8) 18 (66,7) 5 (83,3) 6 (75) 7 (70) 76 (53,6) 

 meerderheid (≥50%) 0 (0) 5 (15,2) 8 (29,6) 1 (16,7) 2 (25) 3 (30) 19 (44,3) 

 volledige hulp               

 minderheid (<50%) 12 (92,3) 32 (97) 24 (88,9) 5 (83,3) 7 (87,5) 8 (80) 88 (90,7) 

 meerderheid (≥50%) 0 (0) 1 (3) 2 (7,4) 1 (16,7) 1 (12,5) 1 (10) 5 (5,2) 

 gebeurt door               

 verpleegkundige 3 (23,1) 13 (39,4) 15 (55,6) 5 (83,3) 5 (62,5) 7 (70) 48 (49,5) 

 zorgkundige 8 (61,5) 17 (51,5) 10 (37) 1 (16,7) 2 (25) 3 (30) 41 (42,3) 

 logopediste 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) 1 (1) 

 andere 2 (15,4) 2 (6,1) 1 (3,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5,2) 
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Bijlage 1.6: Patiëntenkenmerken 2008 

  
Chirurgie (C) 

(N=1131) 
Interne (D) 
(N=4413) 

Geriatrie (G) 
(N=4375) 

Intensieve 
zorgen (IZ) 

(N=623) 

SP 
(N=553) 

Psychiatrie (A&T) 
(N=1622) 

Totaal 
(N=12717) 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Gewest               

 Vlaams Gewest 923 (81,6) 1951 (44,2) 2571 (58,8) 406 (65,2) 414 (74,9) 1439 (88,7) 7704 (60,6) 

 Waals Gewest 208 (18,4) 1809 (41) 1553 (35,5) 84 (13,5) 139 (25,1) 113 (7) 3906 (30,7) 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 (0) 653 (14,8) 251 (5,7) 133 (21,3) 0 (0) 70 (4,3) 1107 (8,7) 

 Soort ziekenhuis               

 Algemeen ziekenhuis 972 (85,9) 3059 (69,3) 3610 (82,5) 452 (72,6) 119 (21,5) 0 (0) 8212 (64,6) 

 Alg ZH met universitair karakter 62 (5,5) 688 (15,6) 348 (8) 171 (27,4) 43 (7,8) 0 (0) 1312 (10,3) 

 Universitair ziekenhuis 97 (8,6) 666 (15,1) 232 (5,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 995 (7,8) 

 Geriatrisch ziekenhuis 0 (0) 0 (0) 147 (3,4) 0 (0) 96 (17,4) 0 (0) 243 (1,9) 

 Psychiatrisch ziekenhuis  0 (0) 0 (0) 38 (0,9) 0 (0) 295 (53,3) 1622 (100) 1955 (15,4) 

  
  Totaal (N=12717)  

  Min Max Gemiddelde 
(gem) 

Mediaan SD 

Leeftijd 17 102 73,34 78 14,91 
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  Chirurgie (N=1131)  Interne (N=4413)  Geriatrie (N=4375)  

  Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD 

Leeftijd 18 99 74,06 78 15,29 17 102 67,4 72 17,19 18 102 81,83 83 8,07 

  
  Intensieve Zorgen (N=623)  SP (N=553)  Psychiatrie (N=1622)  

  Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD 

Leeftijd 17 96 66,16 70 16,98 26 99 75,64 78 9,39 22 99 68,11 69 10,92 
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  Chirurgie Interne Geriatrie Intensieve Zorgen SP Psychiatrie Totaal 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Geslacht               

 Man 431 (38,1) 2056 (46,6) 1401 (32) 323 (51,9) 212 (38,3) 725 (44,7) 5148 (40,5) 

 Vrouw 691 (61,1) 2330 (52,8) 2952 (67,5) 297 (47,7) 337 (60,9) 893 (55,1) 7500 (59) 

 Missings 9 (0,8) 27 (0,3) 22 (0,5) 3 (0,5) 4 (0,7) 4 (0,2) 69 (0,5) 

  
 Pathologie               

 COPD 16 (1,4) 341 (7,3) 382 (8,7) 74 (11,9) 23 (4,2) 130 (8 966 (7,6) 

 Levercirrhose 4 (0,4) 151 (3,4) 42 (1) 17 (2,7) 3 (0,5) 66 (4,1) 283 (2,2) 

 Chronische hemodialyse 10 (0,9) 67 (1,5) 70 (1,6) 16 (2,6) 7 (1,3) 0 (0) 170 (1,3) 

 Diabetes 84 (7,4) 688 (15,6) 821 (18,8) 79 (12,7) 98 (17,7) 227 (14) 1997 (15,7) 

 Oncologische problemen 99 (8,8) 991 (22,5) 361 (8,3) 44 (7,1) 40 (7,2) 52 (3,2) 1587 (12,5) 

 Majeure abdominale HK 86 (7,6) 193 (4,4) 53 (1,2) 43 (6,9) 4 (0,7) 45 (2,8) 424 (3,3) 

 CVA 14 (1,2) 244 (5,5) 449 (10,6) 40 (6,4) 62 (11,2) 82 (5,1) 891 (7) 

 Ernstige pneumonie 17 (1,5) 288 (6,5) 475 (10,9) 76 (12,2) 4 (0,7) 61 (3,8) 921 (7,2) 

 Hematologische maligniteit 4 (0,4) 108 (2,5) 44 (1) 8 (1,3) 4 (0,7) 99 (6,1) 267 (2,1) 

 Schedeltrauma 3 (0,3) 3 (0,1) 22 (0,5) 17 (2,7) 22 (4) 17 (1,1) 84 (0,7) 

 Beenmergtransplantatie 0 (0) 4 (0,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0,1) 6 (0) 

 Urineweginfectie 38 (3,4) 164 (3,7) 369 (8,4) 14 (2,3) 7 (1,3) 93 (5,7) 685 (5,4) 

 Hartdecompensatie 37 (3,3) 407 (9,2) 541 (12,4) 69 (11,1) 21 (3,8) 239 (14,7) 1314 (10,3) 

 Delier 17 (1,5) 218 (4,9) 554 (12,7) 29 (4,7) 56 (10,1) 149 (9,2) 1023 (8) 

 Dementie 47 (4,2) 244 (5,5) 947 (22,3) 17 (2,7) 219 (39,6) 161 (9,9) 1662 (13,1) 

 Reumatoïde artritis 14 (1,2) 74 (1,7) 91 (2,1) 0 (0) 5 (0,9) 31 (1,9) 215 (1,7) 

 Depressie 30 (2,7) 239 (5,4) 322 (7,4) 24 (3,9) 25 (4,5) 357 (22) 997 (7,8) 

 Heupfractuur 196 (17,3) 50 (1,1) 267 (6,1) 20 (3,2) 80 (14,5) 66 (4,1) 679 (5,3) 

 
 Afkomst               

 Huis 939 (83) 3398 (77) 2606 (59,6) 281 (45,1) 97 (17,5) 254 (15,7) 7575 (59,6) 

 Serviceflat 12 (1,1) 25 (0,6) 111 (2,5) 5 (0,8) 0 (0) 4 (0,3) 157 (1,2) 

 Rusthuis 91 (8,1) 201 (4,6) 541 (12,4) 18 (2,9) 11 (2) 17 (1,1) 879 (6,9) 

 RVT 21 (1,9) 137 (3,1) 302 (6,9) 16 (2,6) 17 (3,1) 32 (2) 525 (4,1) 

 Andere afdeling 12 (1,1) 351 (8) 468 (10,7) 246 (39,5) 334 (60,4) 1062 (65,5) 2473 (19,4) 

 Ander ziekenhuis 5 (0,4) 58 (1,3) 203 (4,6) 22 (3,5) 80 (14,5) 245 (15,1) 613 (4,8) 
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 Chirurgie Interne Geriatrie Intensieve Zorgen SP Psychiatrie Totaal 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Problemen in de mond                

 Smaakproblemen 18 (1,6) 171 (3,9) 130 (3) 3 (0,5) 0 (0) 31 (1,9) 353 (2,8) 

 Ontstekingen in de mond 46 (4,1) 171 (3,9) 219 (5) 3 (0,5) 0 (0) 36 (2,2) 475 (3,7) 

 Verteringsproblemen 101 (8,9) 1034 (23,4) 939 (21,5) 56 (9) 24 (4,3) 275 (17) 2429 (19,1) 

 Pijn 111 (9,8) 1245 (28,2) 1115 (25,5) 23 (3,7) 48 (8,7) 259 (16) 2801 (22) 

 Slikproblemen 60 (5,3) 436 (9,9) 657 (15) 93 (14,9) 42 (7,6) 276 (17) 1564 (12,3) 

 Geen 685 (60,6) 1883 (42,7) 2188 (50) 298 (47,8) 447 (80,8) 982 (60,5) 6483 (51) 

                              

 Oedeem                            

 Nee 813 (71,9) 3478 (78,8) 3638 (83) 326 (52,3) 490 (88,6) 1324 (81,6) 10069 (79,2) 

 Lokaal 88 (7,8) 353 (8) 392 (9) 83 (13,3) 36 (6,5) 247 (15,2) 1199 (9,4) 

 veralgemeend 18 (1,6) 182 (4,1) 272 (6,2) 40 (6,4) 26 (4,7) 50 (3,1) 588 (4,6) 

                             

 Dieet (ja) 222 (19,6) 1713 (38,8) 1511 (34,5) 218 (35) 186 (33,6) 729 (44,9) 4579 (36) 

                            

 Kauwen (geen problemen) 203 (17,9) 798 (18,1) 1832 (41,9) 139 (22,3) 136 (24,6) 532 (32,8) 3640 (28,6) 

                              

 Desoriëntatie                            

 nee 762 (67,4) 3130 (70,9) 2250 (51,4) 326 (52,3) 198 (35,8) 908 (56) 7574 (59,6) 

 zelden 52 (4,6) 362 (8,2) 619 (14,2) 23 (3,7) 55 (10) 284 (17,5) 1395 (11) 

 nu en dan 52 (4,6) 290 (6,6) 735 (16,8) 43 (6,9) 86 (15,6) 195 (12) 1401 (11) 

 bijna ganse dag 23 (2) 122 (2,8) 375 (8,6) 9 (1,4) 67 (12,1) 157 (9,7) 753 (5,9) 

 volledig 21 (1,9) 105 (2,4) 313 (7,2) 37 (5,9) 142 (25,7) 72 (4,4) 690 (5,4) 

               

 Hulp bij maaltijd                

 geen hulp 556 (49,2) 2392 (54,2) 1410 (32,2) 230 (36,9) 145 (26,2) 795 (49) 5528 (43,5) 

 voorbereidende hulp 264 (23,3) 1114 (25,2) 1820 (41,6) 78 (12,5) 248 (44,9) 644 (39,7) 4168 (32,8) 

 gedeeltelijke hulp 41 (3,6) 259 (5,9) 536 (12,3) 21 (3,4) 96 (17,4) 113 (7) 1066 (8,4) 

 volledige hulp 50 (4,4) 236 (5,4) 536 (12,3) 106 (17) 58 (10,5) 66 (4,1) 1052 (8,3) 

 missings 220 (19,5) 412 (9,3) 73 (1,7) 188 (30,2) 6 (1,1) 4 (0,2) 903 (7,1) 
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 Chirurgie Interne Geriatrie Intensieve Zorgen SP Psychiatrie Totaal 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Hulp familie                

 geen hulp 645 (57) 2925 (66,3) 3125 (71,4) 396 (63,6) 424 (76,7) 1495 (92,2) 9010 (70,9) 

 zelden 123 (10,9) 452 (10,2) 554 (12,7) 13 (2,1) 57 (10,3) 73 (4,5) 1272 (10) 

 regelmatig 45 (4) 215 (4,9) 408 (9,3) 4 (0,6) 65 (11,8) 42 (2,6) 779 (6,1) 

 systematisch 15 (1,3) 56 (1,3) 108 (2,5) 4 (0,6) 2 (0,4) 7 (0,4) 192 (1,5) 

 missings 303 (26,8) 765 (17,3) 180 (4,1) 206 (33,1) 5 (0,9) 5 (0,3) 1464 (11,5) 

               

 Voedingstoestand               

 geen problemen 505 (44,7) 750 (17) 805 (18,4) 152 (24,4) 245 (44,3) 601 (37,1) 3058 (24) 

 risico op ondervoeding/ 
ondervoed 

577 (51) 3288 (74,5) 3130 (71,5) 412 (66,1) 301 (54,4) 1012 (62,4) 8720 (68,6) 

 ik weet het niet 48 (4,2) 188 (4,3) 142 (3,3) 56 (9) 6 (1,1) 9 (0,6) 449 (3,5) 

 missings 1 (0,1) 187 (4,2) 298 (6,8) 3 (0,5) 1 (0,2) 0 (0) 490 (3,9) 

                

 Evaluatie 
voedingstoestand 

              

 MNA-SF 696 (61,5) 292 (6,6) 1065 (24,3) 0 (0) 21 (3,8) 660 (40,7) 2734 (21,5) 

 MUST 26 (2,3) 104 (2,4) 236 (5,4) 30 (4,8) 296 (53,5) 459 (46,8) 1451 (11,4) 

 NRS 2002 278 (24,6) 2474 (56,1) 1584 (36,2) 157 (25,2) 221 (40) 121 (7,5) 4835 (38) 

 andere 68 (6) 199 (4,5) 289 (6,6) 156 (25) 0 (0) 70 (4,3) 782 (6,1) 

 missings 63 (5,6) 1344 (30,5) 1201 (27,5) 280 (44,9) 15 (2,7) 12 (0,7) 2915 (22,9) 
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Bijlage 1.7: Hulpverlenerskenmerken 2008 

  
Chirurgie Interne Geriatrie Intensieve zorgen SP Psychiatrie Totaal 

N=142 N=431 N=363 N=97 N=103 N=122 N=1258 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Gewest                            

 Vlaams Gewest 93 (65,5) 220 (51) 250 (68,9) 56 (57,7) 64 (62,1) 82 (67,2) 765 (60,8) 

 Waals Gewest 49 (34,5) 153 (35,5) 95 (26,2) 20 (20,6) 39 (37,9) 23 (18,9) 379 (30,1) 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 (0) 58 (13,5) 18 (5) 21 (21,6) 0 (0) 17 (13,9) 114 (9,1) 

 Soort ziekenhuis                            

 Algemeen ziekenhuis 113 (79,6) 283 (65,7) 278 (76,6) 55 (56,7) 37 (35,9) 0 (0) 766 (60,9) 

 Alg ZH met universitair karakter 9 (6,3) 84 (19,5) 44 (12,1) 42 (43,3) 18 (17,5) 0 (0) 197 (15,7) 

 Universitair ziekenhuis 20 (14,1) 64 (14,8) 18 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 102 (8,1) 

 Geriatrisch ziekenhuis 0 (0) 0 (0) 14 (3,9) 0 (0) 21 (20,4) 0 (0) 35 (2,8) 

 Psychiatrisch ziekenhuis  0 (0) 0 (0) 9 (2,5) 0 (0) 27 (26,6) 122 (100) 158 (12,6) 

  

 Chirurgie Interne Geriatrie Intensieve Zorgen SP Psychiatrie Totaal 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 Geslacht               

 Man 8 (5,6) 34 (7,9) 41 (11,3) 22 (22,7) 9 (8,7) 11 (9) 125 (9,9) 

 Vrouw 134 (94,4) 394 (91,4) 317 (87,3) 74 (76,3) 92 (89,3) 108 (88,5) 1119 (89) 

                

 Diploma               

 Bachelor (A1) 60 (42,3) 181 (42) 122 (33,6) 81 (83,5) 28 (27,2) 30 (24,6) 502 (39,9) 

 Gebrevetteerd (A2) 60 (42,3) 169 (39,2) 166 (45,7) 12 (12,4) 40 (38,8) 37 (30,3) 484 (38,5) 

 Verpleegassistente 4 (2,8) 28 (6,5) 22 (6,1) 0 (0) 12 (11,7) 10 (8,2) 76 (6) 

 Zorgkundige 15 (10,6) 48 (11,1) 46 (12,7) 3 (3,1) 20 (19,4) 41 (33,6) 173 (13,8) 
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 Chirurgie Interne Geriatrie Intensieve Zorgen SP Psychiatrie Totaal 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (% 

Bijkomende opleiding  6 (4,2) 26 (6) 52 (14,3) 5 (5,2) 10 (9,7) 7 (5,7) 106 (8,4) 

 Ouderenzorg 3 (50) 10 (38,5) 46 (88,5) 3 (60) 7 (70) 5 (71,4) 74 (69,8) 

 Nutritie 2 (33,3) 16 (61,5) 15 (61,5) 1 (20) 5 (50) 1 (14,3) 40 (37,7) 

                

SANNcategorie               

 Negatieve houding 30 (21,1) 53 (12,3) 73 (20,1) 11 (11,3) 18 (17,5) 7 (5,7) 192 (15,3) 

 Gematigde houding 108 (76,1) 339 (78,7) 265 (73) 69 (71,1) 79 (76,7) 103 (84,4) 963 (76,6) 

 Positieve houding 4 (2,8) 39 (9,1) 25 (6,9) 17 (17,5) 6 (5,8) 12 (9,8) 103 (8,2) 

  

  Totaal (N=1258)   

  

Min Max Gemiddelde 
(gem) 

Mediaan SD 

Leeftijd 20 65 38,47 39 10,51 

       

Werkervaring 1 49 15,73 15 10,98 

Anciënniteit in ZH 0 42 13,49 10 10,81 

       

SANNscore (op 95) 20 94 64,42 64 7,96 

Vermogen (op 10) 2 10 6,06 6 1,29 

Individualisering (op 10) 2 10 5,1 5 1,42 

Belang(op 10) 2 10 8,32 8,5 1,14 

Beoordeling (op 10) 2 10 6,94 7,33 1,85 

Verzekeren voedselinname (op 10) 2 10 8,09 8 1,21 
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  Chirurgie (N=142)   Interne (N=431)   Geriatrie (N=363)   

  
Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD 

Leeftijd 22 59 39,83 40 9,94 20 65 37,94 38 10,7 20 59 38,08 38 10,5 

                 

Werkervaring 1 38 16,92 16,5 10,36 1 49 15,12 13 11,19 1 40 15,42 14 11,01 

Anciënniteit in ZH 1 38 15,6 15 10,72 1 42 13,11 8 10,78 0 40 12,69 9 11,05 

                 

SANNscore (op 95) 45 86 62,34 61 7,51 20 94 64,83 65 8,08 40 85 63,4 64 7,88 

Thema’s op 10                

 Vermogen 2,8 10 5,95 6 1,32 2 10 6 6 1,28 2,4 9,6 5,98 6 1,24 

 Individualisering 2 10 5,06 5 1,48 2 10 5,13 5 1,51 2 9 4,98 5 1,29 

 Belang 4,5 10 8,06 8 1,18 2 10 8,45 8,5 1,09 4 10 8,28 8,5 1,11 

 Beoordeling 2 10 6,13 6 1,84 2 10 6,96 7,33 1,86 2 10 6,82 6,67 1,9 

 Verzekeren voedselinname 2,67 10 8,01 8 1,18 2 10 8,23 8 1,19 2 10 7,97 8 1,24 

                

  Intensieve Zorgen (N=97)   SP (N=103)   Psychiatrie (N=122)   

  Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD Min Max Gem Mediaan SD 

Leeftijd 20 57 34,64 34 8,17 22 61 42,07 44 10,18 22 62 39,98 42 11,31 

                 

Werkervaring 1 30 11,95 10 7,49 1 37 19,57 22 11,09 1 40 17,13 13,5 11,89 

Anciënniteit in ZH 1 29 10,24 9 6,85 0 35 15,83 16 10,31 1 40 15,34 11,5 12,3 

                 

SANNscore (op 95) 48 89 68,15 68 8,1 44 83 63,47 64 8,01 49 87 66,3 66 6,67 

Thema’s op 10                

 Vermogen 2,8 9,6 6,55 6,4 1,19 2 10 5,98 6 1,4 2,4 10 6,32 6,4 1,3 

 Individualisering 2 9,5 5,93 6 1,39 2 9 4,74 5 1,11 2 9 5,02 5 1,41 

 Belang 4,5 10 8,4 8,5 1,14 5 10 8,3 8,5 1,28 3,5 10 8,26 8,25 1,15 

 Beoordeling 3,33 10 6,82 7,07 1,62 2,67 10 7,06 7,33 1,8 4 10 7,92 8 1,33 

 Verzekeren voedselinname 3,33 10 8,34 8 1,19 4 10 7,9 8 1,27 4,67 10 8,03 8 1,15 
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Bijlage 1.8: Univariate logistische binaire regressie analyse met risico op ondervoeding  

                     en ondervoeding als afhankelijke variabele en afdelingskenmerken 

                     als  onafhankelijke variabelen 

Risicofactoren % ROV/OV  (n/N) OR (95% BI) P-

waarde 

Kenletter     ≤0,001 

 Chirurgie* 53,3 (577/1082) 1 - - 

 Interne 81,4 (3288/4038) 3,84 (3,32-4,43) ≤0,001 

 Geriatrie 79,5 (3130/3935) 3,40 (2,95-3,92) ≤0,001 

 IZ 73,0 (412/564) 2,37 (1,90-2,96) ≤0,001 

 SP 55,1 (301/546) 1,08 (0,88-1,32) 0,49 

 Psychiatrie 62,7 (1012/1613) 1,47 (1,26-1,72) ≤0,001 

Type ziekenhuis     ≤0,001 

 Algemeen Ziekenhuis (AZ)* 77,2 (5857/7585) 1 - - 

 AZ met universitair karakter 85,3 (888/1041) 1,71 (1,43-2,05) ≤0,001 

 Universitair Ziekenhuis 66,5 (650/978) 0,59 (0,51-0,68) ≤0,001 

 Geriatrisch Ziekenhuis 79,0 (181/229) 1,11 (0,81-1,54) 0,52 

 Psychiatrisch Ziekenhuis 58,8 (1144/1945) 0,42 (0,38-0,47) ≤0,001 

Gewest     ≤0,001 

 Vlaams Gewest* 68,6 (4909/7161) 1 - - 

 Waals Gewest 83,8 (2945/3513) 2,38 (2,15-2,64) ≤0,001 

 Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

78,4 (866/1104) 1,67 (1,43-1,94) ≤0,001 

Bedden (categorieën)     ≤0,001 

 ≤23 bedden* 81,4 (1510/1855) 1 - - 

 >23 en ≤29 bedden 69,3 (3782/5454) 0,52 (0,45-0,59) ≤0,001 

 ≥30 bedden 76,6 (3415/4459) 0,75 (0,65-0,86) ≤0,001 

Aantal FTE hulpverleners/bed   0,78 (0,68-0,88) ≤0,001 
Aantal FTE A1/bed   0,67 (0,59-0,76) ≤0,001 
Aantal FTE A2,VZ,VAS/bed   4,10 (2,70-6,13) ≤0,001 
Aantal A1/A2,VZ,VAS   1,00 (0,98-1,03) 0,75 
Routinematig wegen     ≤0,001 

 Nee* 73,1 (2261/3094) 1 - - 

 < 50% 69,1 (1308/1894) 0,82 (0,73-0,93) 0,002 

 ≥50% 75,9 (5151/6790) 1,16 (1,05-1,28) 0,003 

BMI berekenen     ≤0,001 

 Nee* 70,3 (4629/6588) 1 - - 

 <50% 61,9 (788/1274) 0,69 (0,61-0,78) ≤0,001 

 ≥50% 84,3 (3303/3916) 2,28 (2,06-2,52) ≤0,001 

Voedingsanamnese bij opname     ≤0,001 

 Nee* 74,2 (3301/4448) 1 - - 

 <50% 78,6 (1866/2374) 1,28 (1,13-1,44) ≤0,001 

 ≥50% 66,3 (2319/3496) 0,69 (0,62-0,75) ≤0,001 

Gebruik screeningsinstrument     ≤0,001 

 Nee* 66,7 (2882/4322) 1 - - 
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 MNA-SF 92,5 (1683/1820) 6,14 (5,10-7,39) ≤0,001 

 MUST 52,5 (640/1219) 0,55 (0,49-0,63) ≤0,001 

 NRS 2002 80,4 (1662/2067) 2,05 (1,81-2,33) ≤0,001 

 andere 68,2 (581/852) 1,07 (0,92-1,25) 0,39 

Protocol voor ondervoeding     ≤0,001 

 nee* 70,8 (4472/6313) 1 - - 

 op ziekenhuisniveau 68,5 (2053/2996) 0,90 (0,82-0,99) 0,02 

 op afdelingsniveau 95,2 (961/1009) 8,24 (6,14-11,07) ≤0,001 

Beroep op voedingsteam      

 nee* 71,8 (4282/5967) 1 - - 

 ja 73,6 (3027/4113) 1,10 (1,00-1,20) 0,04 

Formulier voor voedselinname      

 nee* 73,5 (2038/2773) 1 - - 

 ja 71,8 (5345/7441) 0,92 (0,83-1,02) 0,10 

Bespreken voedselinname     ≤0,001 

 nee* 76,3 (779/1021) 1 - - 

 alle patiënten 69,7 (1800/2581) 0,72 (0,61-0,85) ≤0,001 

 patiënten met problemen of 
op vraag 

73,1 (4907-6716) 0,84 (0,72-0,98) 0,03 

Bevragen naar slikproblemen      

 nee* 70,2 (3303/4708) 1 - - 

 ja 74,4 (4142/5567) 1,24 (1,13-1,35) ≤0,001 

Test op slikstoornissen     ≤0,001 

 nee* 59,9 (2105/3516) 1 - - 

 alle patiënten 73,6 (173/235) 1,87 (1,39-2,52) ≤0,001 

 op vraag 79,7 (5115/6418) 2,63 (2,40-2,88) ≤0,001 

 

* Referentie categorie 
ROV/OV = risico op ondervoeding of ondervoeding 
OR = odds ratio 
BI = betrouwbaarheidsinterval 
FTE = full time equivalenten 
VZ= verzorgenden 
VAS= verpleegassistenten 
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Bijlage 1.9: Univariate logistische binaire regressie analyse met risico op ondervoeding  

                       en ondervoeding als afhankelijke variabele en patiëntkenmerken als  

                       onafhankelijke variabele 

Risicofactoren % ROV/OV  (n/N) OR (95% BI) P-waarde 

Geslacht       

 Man* 74,7 (3582/4798) 1 - - 

 Vrouw 73,5 (5083/6915) 0,94 (0,87-1,03) 0,16 
Leeftijdscategorieën     ≤0,001 

 ≥ 17 jaar en < 60 jaar* 67,7 (1389/2052) 1 - - 

 ≥ 60 jaar en < 80 jaar 71,3 (3375/4736) 1,18 (1,06-1,32) 0,003 

 ≥ 80 jaar 79,3 (3937/4966) 1,83 (1,63-2,05) ≤0,001 
Afkomst     ≤0,001 

 Huis* 72,2 (5023/6959) 1 - - 

 Woon- en zorgcentrum 83,5 (1183/1416) 1,96 (1,68-2,27) ≤0,001 

 Andere afdeling of  
ziekenhuis  

72,9 (2180/2991) 1,04 (0,94-1,14) 0,47 

Pathologie      

 COPD 87,5 (784/896) 2,60 (2,12-3,18) ≤0,001 

 Levercirrhose 85,8 (223/260) 2,14 (1,51-3,04) ≤0,001 

 Chronische hemodialyse 86,5 (141/163) 2,27 (1,44-3,57) ≤0,001 

 Diabetes 77,5 (1456/1879) 1,25 (1,11-1,40) ≤0,001 

 Oncologische problemen 81,8 (1229/1502) 1,67 (1,46-1,92) ≤0,001 

 Majeure abdominale HK 82,8 (336/406) 1,71 (1,32-2,22) ≤0,001 

 CVA 86,1 (716/832) 2,27 (1,86-2,77) ≤0,001 

 Ernstige pneumonie 88,5 (747/844) 2,86 (2,31-3,55) ≤0,001 

 Hematologische maligniteit 90,8 (227/250) 3,53 (2,29-5,43) ≤0,001 

 Schedeltrauma 85,2 (69/81) 2,03 (1,10-3,74) 0,02 

 Beenmergtransplantatie 50 (3/6) 0,35 (0,07-1,74) 0,20 

 Urineweginfectie 79,6 (483/607) 1,39 (1,13-1,70) 0,001 

 Hartdecompensatie 88,9 (1053/1184) 3,07 (2,55-3,70) ≤0,001 

 Delier 89 (807/907) 3,02 (2,44-3,73) ≤0,001 

 Dementie 75,4 (1140/1511) 1,09 (0,96-1,23) 0,18 

 Reumatoïde artritis 72,4 (147/203) 0,92 (0,67-1,25) 0,60 

 Depressie 79,8 (732/917) 1,42 (1,20-1,68) ≤0,001 

 Heupfactuur 77,9 (507/651) 1,25 (1,03-1,51) 0,02 
Pathologie      

 Nee* 58,3 (2039/3496) 1 - - 

 Ja 80,7 (6681/8282) 2,98 (2,74-3,25) ≤0,001 
Problemen in de mond      

 Smaakproblemen 94,7 (269/284) 6,46 (3,83-10,88) ≤0,001 

 Ontstekingen 95,1 (347/365) 7,00 (4,35-11,26) ≤0,001 

 Verteringsproblemen 85,1 (1846/2170) 2,27 (2,00-2,57) ≤0,001 

 Pijn 85,2 (2140/2511) 2,36 (2,09-2,65) ≤0,001 

 Slikproblemen 88,7 (1307/1473) 3,07 (2,60-3,63) ≤0,001 
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Problemen 

 Nee* 68,4 (4116/6017) 1 - - 

 Ja 85,7 (4401/5136) 2,77 (2,51-3,04) ≤0,001 

Oedeem     ≤0,001 

 Nee* 76 (7194/9463) 1 - - 

 Lokaal 82,4 (901/1094) 1,47 (1,25-1,73) ≤0,001 

 Veralgemeend 69,9 (386/552) 0,73 (0,61-0,89) 0,001 
Dieet      

 Nee* 74,2 (5069/6828) 1 - - 

 Ja 79,8 (3463/4337) 1,38 (1,25-1,51) ≤0,001 
Kauwen      

 Ja* 72,9 (5662/7766)  1 - - 

 Geen problemen 84,5 (2845/3366) 2,03 (1,83-2,26) ≤0,001 
Desoriëntatie     0,587 

 Nee* 76,1 (5449/7161) 1 - - 

 Af en toe 76,3 (1974/2587) 1,01 (0,91-1,12) 0,83 

 Volledig 77,4 (1021/1319) 1,08 (0,94-1,24) 0,30 
Hulp bij maaltijd     ≤0,001 

 Geen hulp* 71,8 (3741/5213) 1 - - 

 Voorbereidende hulp 76 (2971/3908) 1,25 (1,14-1,37) ≤0,001 

 Gedeeltelijke of volledige 
hulp 

88,9 (1730/1947) 3,14 (2,69-3,66) ≤0,001 

Hulp familie     ≤0,001 

 Geen hulp* 73,9 (6248/8454) 1 - - 

 Zelden 83,7 (1009/1205) 1,82 (1,55-2,13) ≤0,001 

 Regelmatig tot systematisch 85,1 (736/865) 2,01 (1,66-2,44) ≤0,001 

 

* Referentie categorie 
ROV/OV = risico op ondervoeding of ondervoeding 
OR = odds ratio 
BI = betrouwbaarheidsinterval 
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Bijlage 1.10: Multivariate binaire logistische regressie met risico op ondervoeding  

                       en ondervoeding als afhankelijke variabele en patiënt- en afdelings-  

                       kenmerken als onafhankelijke variabelen 

Risicofactoren B (SE) Wald (Chi2) p-waarde OR (95% BI) 

Leeftijdscategorieën     

 ≥ 17 jaar en < 60 jaar* - 26,44 ≤ 0,001 - 

 ≥ 60 jaar en < 80 jaar 0,35 (0,12) 8,52 0,004 1,42 (1,21-1,79) 

 ≥ 80 jaar 0,64 (0,13) 24,66 ≤ 0,001 1,90 (1,47-2,44) 

Afkomst     

 Huis* - 37,05 ≤ 0,001 - 

 Woon- en zorgcentrum 0,14 (0,14) 1,11 0,293 1,15 (0,89-1,50) 

 Andere afdeling of ZH 0,71 (0,12) 37,05 ≤ 0,001 2,04 (1,62-2,57) 

Pathologie 0,74 (0,09) 74,81 ≤ 0,001 2,10 (1,77-2,48) 
Problemen in de mond 0,62 (0,09) 51,20 ≤ 0,001 1,85 (1,56-2,19) 
Oedeem -0,21 (0,11) 3,97 0,046 0,81 (0,66-1,00) 
Dieet 0,04 (0,08) 0,19 0,667 1,04 (0,88-1,22) 
Kauwen 0,37 (0,11) 11,67 0,001 1,45 (1,17-1,80) 
Hulp bij maaltijda 0,48 (0,15) 10,46 0,001 1,61 (1,21-2,14) 
Hulp familieb 0,63 (0,19) 11,40 0,001 1,88 (1,30-2,70) 
Kenletter     

 Chirurgie* - 88,45 ≤ 0,001 - 

 Interne 1,00 (0,24) 18,27 ≤ 0,001 2,73 (1,72-4,32) 

 Geriatrie 0,07 (0,255) 0,09 0,767 1,08 (0,67-1,74) 

 IZ -1,32 (0,65) 4,17 0,041 0,27 (0,08-0,95) 

 SP -0,37 (0,38) 0,97 0,324 0,69 (0,34-1,44) 

 Psychiatrie 4,14 (0,75) 30,55 ≤ 0,001 62,86 (14,48-
272,97) 

Type ziekenhuis     

 Algemeen Ziekenhuis (AZ)* - 26,08 ≤ 0,001 - 

 AZ met universitair karakter -0,61 (0,21) 8,05 0,005 0,55 (0,36-0,83) 

 Universitair Ziekenhuis -0,21 (0,25) 0,71 0,399 0,81 (0,50-1,32) 

 Geriatrisch Ziekenhuis -1,66 (0,35) 22,26 ≤ 0,001 0,19 (0,10-0,38) 

 Psychiatrisch Ziekenhuis -0,66 (0,53) 1,55 0,212 0,52 (0,19-1,46) 

Gewest     

 Vlaams Gewest* - 31,16 ≤ 0,001 - 

 Waals Gewest 0,80 (0,16) 24,41 ≤ 0,001 2,24 (1,63-3,08) 

 Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

1,25 (0,28) 19,43 ≤ 0,001 3,51 (2,01-6,12) 

Aantal FTE hulpverleners/bed 0,91 (0,72) 1,61 0,205 2,49 (0,61-10,17) 
Aantal FTE A1/bed 1,41 (0,63) 4,95 0,026 4,09 (1,18-14,14) 
Routinematig wegenc -0,56 (0,14) 16,02 ≤ 0,001 0,57 (0,43-0,75) 
Voedingsanamnese bij opnamec -1,55 (0,16) 95,28 ≤ 0,001 0,21 (0,16-0,29) 
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Gebruik screeningsinstrument 

 Nee* - 44,57 ≤ 0,001 - 

 Gevalideerd instrument  
(MNA-SF, NRS 2002, MUST) 

1,13 (0,17) 44,20 ≤ 0,001 3,10 (2,22-4,32) 

 andere 0,81 (0,18) 21,15 ≤ 0,001 2,25 (1,59-3,19) 

Protocol voor ondervoeding -0,20 (0,11) 3,48 0,062 0,82 (0,66-1,01) 
Beroep op voedingsteam 0,84 (0,14) 35,30 ≤ 0,001 2,32 (1,76-3,07) 
Bespreken voedselinname 0,26 (0,24) 1,27 0,260 1,30 (0,82-2,06) 
Bevragen naar slikproblemen 0,11 (0,11) 0,93 0,336 1,11 (0,90-1,38) 
Test op slikstoornissen 1,04 (0,18) 34,91 ≤ 0,001 2,82 (2,00-3,97) 

 

* Referentie categorie 
ROV/OV= risico op ondervoeding of ondervoeding 
OR= odds ratio 
BI= betrouwbaarheidsinterval 
FTE= full time equivalenten 
ZH= ziekenhuis  
VZ= verzorgenden 
VAS= verpleegassistenten 
aReferentie categorie “geen of voorbereidende hulp” 
b Referentie categorie “geen tot zelden hulp” 
c Referentie categorie “≤ 50% van de patiënten” 
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Bijlage 1.11: Geselecteerde ziekenhuizen 2009 

Ziekenhuis Totaal aantal doorgestuurde records 

1 572 
2 135 
3 94 
4 241 
5 350 
6 Geen data 
7 Geen data 
8 1579 
9 579 
10 Geen data 
11 Geen data 
12 502 
13 264 
14 Geen data 
15 140 
16 34 
17 563 
18 264 
19 364 
20 Geen data 
21 119 
22 563 
23 203 
24 1724 
25 227 
26 469 
27 Geen data 
28 159 
29 69 
30 Geen data 
31 Geen data 
32 223 
33 377 
34 653 
35 Geen data 
36 626 
37 555 
38 Geen data 
39 299 
40 344 
41 Geen data 
42 88 
43 Geen data 
44 876 
45 2432 
46 242 
47 398 
48 Geen data 
49 126 
50 311 
51 402 
52 63 
53 474 
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Ziekenhuis Totaal aantal doorgestuurde records 

54 105 
55 251 
56 339 
57 32 
58 403 
59 89 
60 81 
61 229 
62 Geen data 
63 407 
64 405 (identieke databank als ZH 65) 
65 405 (identieke databank als ZH 64) 
66 491 
67 Geen data 
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Bijlage 1.12: Flowchart geïncludeerde patiënten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ste evaluatie 

N= 76 

9de evaluatie 

N= 39 

10de evaluatie 

N= 25 

11de evaluatie 

N= 14 

13de evaluatie 

N= 6 

12de evaluatie 

N= 12 

7de evaluatie 

N= 127 

14de evaluatie 

N= 2 

Totale databank  
N= 20638 

1ste evaluatie 

N= 14272 

5de evaluatie 

N= 368 

6de evaluatie 

N= 209 

2de evaluatie 

N= 3324

  

3de evaluatie 

N= 1447 

4de evaluatie 

N= 716 

Opsplitsen per 
evaluatiemoment 

1ste evaluatie 

N= 12332 

2de evaluatie 

N= 2353

  

* 30kg≤ gewicht ≤ 200kg 
* 120cm≤ lengte ≤ 200cm 
* leeftijd ≥ 16 jaar 
* -15 kg≤ G-verlies ≤ 15kg 
 
 

* 30kg≤ gewicht ≤ 200kg 
* 120cm≤ lengte ≤ 200cm 
* leeftijd ≥ 16 jaar 
* -15 kg< G-verlies < 15kg 
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Bijlage 1.13: Access module 
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Bijlage 1.14: Patiëntenkenmerken 2009 

 

geslacht N (%) 

man 4979 (40,4) 

vrouw 6842 (55,5) 

missings 511 (4,1) 

   

  gemiddeld SD mediaan min max 

leeftijd 71,7 16,4 77 17 105 
lengte 165,3 9,6 165 130 199 
gewicht 69,1 16,9 67 31 181 
BMI 25,26 5,7 24,61 11,12 66,6 

lengtemeting N (%) 

geschat 1091 (8,8) 
bevraagd 3383 (27,4) 
gemeten 5209 (42,2) 
missings 2649 (21,5) 
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Komt van n (%)  gaat naar n (%) 

thuis 8384 (68)  huis 5631 (67,2) 
    serviceflat 135 (1,6) 
    rusthuis 267 (3,2) 
    RVT 239 (2,9) 
    andere afdeling 447 (5,3) 
    ander ziekenhuis 61 (0,7) 
    RC, SP 11 (0,1) 
    overleden 39 (0,5) 

    missings 1554 (18,5) 

serviceflat 102 (0,8) 
rusthuis 573 (4,6) 
RVT 410 (3,3) 
andere afdeling 863 (7) 
ander ziekenhuis 598 (4,8) 
missing 1402 (11,4) 

 

gewichtsverlies n (%) 

 

hoeveel gemiddeld SD 

mi

n 

ma

x 

ja 3016 (24,5)    5,2 5,3 -13 50 

nee 8843 (71,7)  

verminderde eetlust n (%)  

ja 2650 (21,5)  

nee 9209 (74,7)  
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evaluatie voedingstoestand n (%)  meetschaal n (%) 

loopt risico 3803 (30,8)  NRS 2002 7671 (62,2) 
ondervoed 1821 (14,8)  MUST 655 (5,3) 
geen risico 4003 (32,5)  MNA 1253 (10,2) 
overgewicht 1560 (12,7)  MNA-SF 403 (3,3) 
missing 1145 (9,3)  SNAQ 28 (0,2) 

    SGA 39 (0,3) 
    missing 2283 (18,5) 

hulp n (%)  

geen 5518 (44,7)  

toezicht 737 (6)  

gedeeltelijk 1333 (10,8)  

volledig 486 (3,9)  

missing 4258 (34,5)  

normale voeding n (%)  

ja 5875 (47,6)  

nee 5984 (48,5)  dieet  (N=5984) n (%) 

    nee 1421 (23,7) 

    ja 4563 (76,3) 

       

    bijlage dieet n (%) 

    
ja 181 (3) 

    
nee 5713 (95,5) 
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dieet  n (%)  vochtbeperking n (%)  extra vocht n (%) 

nee 7296 (59,2)  ja 164 (1,3)  ja 115 (0,9) 

ja 4563 (37) 
 

nee 
116
95 (94,8) 

 
nee 11744 (95,2) 

           

bijvoeding n (%)  

nee 8092 (65,6)  

ja 3767 (30,5)  type n (%) 

    energierijk 2202 (58,5) 
    ziektespecifiek 446 (11,8) 
    melkbasis 943 (25) 
    fruitbasis 240 (6,4) 
    drinkvoeding 1526 (40,5) 
    lepelvoeding 1312 (34,8) 

bijvoeding (pt krijgt normale voeding) (N=5875) n (%)  

nee 3856 (65,6)  

ja 2019 (34,4)  type n (%) 

    energierijk 1188 (58,8) 
    ziektespecifiek 98 (4,9) 
    melkbasis 432 (21,4) 

    
fruitbasis 120 (5,9) 

    
drinkvoeding 778 (38,5) 

    
lepelvoeding 732 (36,3) 
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bijvoeding (pt krijgt geen normale voeding ) (N= 
5984) n (%) 

 

nee 4236 (70,8)  

ja 1748 (29,2)  type n (%) 

    energierijk 1014 (58) 
    ziektespecifiek 348 (19,9) 
    melkbasis 511 (29,2) 
    fruitbasis 120 (6,9) 
    drinkvoeding 748 (42,8) 
    lepelvoeding 580 (33,2) 

    

slikproblemen n (%)  

nee 11412 (92,5)  

voor vaste stoffen 105 (0,9)  

voor vloeistoffen 114 (0,9)  ingedikt n (%) 

    ja 67 (58,8) 

    nee 47 (41,2) 

voor vaste en vloeistoffen 139 (1,1)  ingedikt   

    ja 71 (51,1) 
    nee 68 (48,9) 
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sondevoeding (werd niet expliciet gevraagd) n (%)  

nee 12088 (98)  

ja 244 (2)  type n (%) 

    polymeer 231 (94,7) 

   
 semi-

elementair 11 (4,5) 
    monomeer 2 (0,8) 

    wijze   

    pomp 184 (75,4) 

    zwaartekracht 24 (9,8) 
    bolus 7 (2,9) 

    bijlage SV   

    ja 122 (50) 
    nee 122 (50) 

   
 bijlage 

nazorgblad   

    ja 6 (2,5) 

    nee 238 (97,5) 

    

parenterale voeding n (%)  

nee 11606 (94,1)  

ja 142 (1,2)  

  n (%)  

opvolging gewicht    

dag 47 (0,4)  

week 6721 (54,5)  

maand 1815 (14,7)  

jaar 7 (0,1)  

missing 3742 (30,3)  
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opvolging diëtist    

nee 508 (4,1)  

aanbevolen 3818 (31)  

sterk aanbevolen 901 (7,3)  

    

opvolging logo    

nee 11617 (94,2)  

ja 242 (2)  

 473 (3,8)  

opvolgen voedselinname    

nee 1981 (16,1)  

aanbevolen 3513 (28,5)  

sterk aanbevolen 835 (6,8)  

missing 6000 (48,7)  
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Bijlage 1.15: Factoren geassocieerd met voedingstoestand 

 

  Evaluatie voedingstoestand 
  Is ondervoed Loopt risico Loopt geen risico Overgewicht    
  N (%) N (%) N (%) N (%) Pearson Df p-waarde 

Verminderde eetlust          2168,005 3 ≤0,001 

 Nee 862 (10,1) 2448 (28,6) 3789 (44,3) 1463 (17,1)    
 Ja 959 (36,) 1355 (51,6) 214 (8,2) 97 (3,7)    
Normale voeding          115,711 3 ≤0,001 

 Nee 855 (15,5) 1887 (34,3) 1810 (32,9) 951 (17,3)    
 Ja 966 (17) 1916 (33,7) 2193 (38,6) 609 (10,7)    
Dieet          227,582 3 ≤0,001 

 Nee 1080 (15,9) 2177 (32) 2771 (40,8) 769 (11,3)    
 Ja 741 (16,9) 1626 (37) 1232 (28,1) 791 (18)    
Bijvoeding          3605,605 3 ≤0,001 

 Nee 534 (7,1) 1801 (23,9) 3705 (49,2) 1490 (19,8)    
 Ja 1287 (35,2) 2002 (54,7) 298 (8,1) 70 (1,9)    
Slikproblemen          194,07 9 ≤0,001 

 Nee 1676 (15,5) 3626 (33,6) 3958 (36,6) 1542 (14,3)    
 Voor vloeistoffen 39 (36,8) 51 (48,1) 12 (11,3) 4 (3,8)    
 Voor vaste stoffen 33 (32,7) 49 (48,5) 14 (13,9) 5 (5)    
 Vast en vloeibaar 56 (42,4) 53 (40,2) 15 (11,4) 8 (6,1)    
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Bijlagen hoofdstuk 2 

 

Bijlage 2.1: Vragenlijst. 

Bijlage 2.2: Figuur, indeling van de stellingen uit de vragenlijst  in het schema volgens 

DeLone & McLean. 

Bijlage 2.3: Nederlandstalig scenario van de focusgroep. 

Bijlage 2.4: Overzicht opmerkingen over vergelijking access instrument met eigen            

voedingsinstrument in de vragenlijst.  

Bijlage 2.5: De antwoorden op de stellingen van de vragenlijst weergegeven in 

percentages. 

Bijlage 2.6: Een overzicht van de opmerkingen en voorstellen van de ziekenhuizen. 

Bijlage 2.7: Volledige tabel en grafiek met resultaten van de scores op de inhoudsitems. 
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Bijlage 2.1: Vragenlijst evaluatie Access-instrument 
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Bijlage 2.2: Figuur, indeling van de stellingen uit de vragenlijst  in het schema  

                     volgens DeLone & McLean.  

 

 

 

Information Quality 

6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 

7.5; 7.6; 7.9; 9.1; 9.2; 

9.6; 9.7 

System Quality 

5.2; 5.4; 7.7; 7.8; 8.1; 

8.2; 8.5; 8.8; 8.9; 10.1; 

10.10 

Service Quality 

5.1; 5.3 

Use 

6.1; 6.2; 

9.3; 9.4 

11.1; 11.2 

 

Net Benefits 

8.3; 8.4; 8.6; 8.7; 9.5; 

10.2; 10.4; 10.8; 10.9 
User Satisfaction 

10.5; 10.6; 10.7 

Intention 

to Use 

10.3 

 

6.4 (pc beschikbaar) = randvoorwaarde 
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Bijlage 2.3: Nederlandstalig scenario van de focusgroep. 

 

Scenario 

 

In het kader van het Nationaal Voedings- en GezondheidsPlan (NVGP) beslist de directie van het 

ziekenhuis samen met het voedingsteam om, ziekenhuisbreed, een project te starten rond de aanpak 

van ondervoeding. De grote lijnen van dit project zijn: 

 

1. Vorming 

Voorafgaand wordt op elke dienst een vorming van het verplegend en verzorgend personeel 

georganiseerd door het voedingsteam met als doel: 

 Hen te sensibiliseren voor de problematiek van ondervoeding en de oorzaken hiervan. 

 Hen te informeren over de verschillende modaliteiten van de aanpak van ondervoeding 
en hen de beslissingsboom voor te stellen, ontwikkeld voor het ziekenhuis. 

 Hen het gebruik van de NRS-2002 aan te leren. 

 

2. Acties voor de aanpak 
a. Screening 

Op alle verpleegeenheden zal iedere patiënt systematisch bij opname gescreend worden door een 

zorgkundige die de patiënt de 4 vragen uit het eerste deel van de NRS-2002 stelt (aangevuld met wegen 

en meten om een precieze BMI te bekomen). 

 

b. Oorzaken zoeken 

Wanneer een patiënt gescreend wordt als ‘ondervoed’ of ‘risico op ondervoeding’ ziet de 

verpleegkundige er op toe dat de oorzaken van de ondervoeding worden uitgezocht. 

 

c. Voedingsevaluatie 

Vervolgens krijgen alle ondervoede patiënten en de risicopatiënten een voedingsevaluatie, uitgevoerd 

door de diëtist of de referentieverpleegkundige voor voeding. (vervolg van de NRS-2002, evaluatie van 

wat en hoeveel de patiënt eet, evaluatie van de nutritionele behoeften, calorieën en proteïnen) 
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d. Voedingsstrategie 

Daarna stelt de diëtist, volgens de beslissingsboom van het ziekenhuis, een voedingsstrategie op 

(gevarieerde maaltijden, snacks, verrijkte diëten, aangepaste consistentie, voedingssuplementen,…). Of 

de diëtist verwijst de patiënt door naar de arts die een bijkomende evaluatie (biologie, dysfagie, 

psychologie,…) doet of over de noodzaak voor enterale of parenterale voeding beslist. 

 

e. Opvolging van de patiënt 

Tenslotte zullen alle ondervoede patiënten of risicopatiënten 1 maal per week en/of bij hun ontslag 

gewogen worden door de zorgkundige. Ze zullen ook terug gezien worden door de diëtist om de acties 

en de tevredenheid van de patiënt te evalueren. 

 

3. Registratie van gegevens 

Alle verzamelde gegevens over de voedingstoestand zullen in het multidisciplinaire elektronische dossier 

worden geregistreerd om: 

5. De opvolging van de patiënt te garanderen. 
6. Een interne evaluatie van het project te kunnen doen en feedback te kunnen geven aan 

de verpleegeenheden. 
7. Een externe evaluatie van het project te kunnen doen (zich vergelijken met andere 

ziekenhuizen). 
8. De gegevens te kunnen rapporteren aan de overheid. 
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Bijlage 2.4: Overzicht opmerkingen over vergelijking access instrument met  

                     eigen voedingsinstrument in de vragenlijst.  

 

Op welke punten is het eigen voedingsinstrument beter dan het access instrument? 

 Integriteit van data, toegankelijker, accurater. 
 Automatische berekening risicoscores + conclusie na input data. 
 Automatische quotatie stressmetabolisme via keuzelijst.  

 Bijhouden van registraties in elektronisch patiëntendossier.  
 Risicoscores zijn op afstand opvraagbaar door voedingsdeskundigen in afdelingslijst. 
 Gekoppeld aan verpleegdossier.  

 Eenvoudig door alle medewerkers te raadplegen en in te vullen.  
 Datacollectie: ingebrachte gegevens worden weerhouden voor nieuwe metingen (vb 

lengte). 

 In één oogopslag zichtbaar of de patiënt al gescreend is. Zo ja, of de patiënt geen risico, 
risico of ondervoede patiënt is. 

 Geïntegreerd in bestaande werking. 
 In ons eigen instrument zit een onderdeel nutritieschema waar we de toestand van de 

patiënt kunnen bepalen (gewicht, lengte, BMI, NRS, energiebehoefte, ev. Eet de patiënt niet 
voldoende is er met een simpele handeling bijvoeding bijgeteld worden) en iedereen kan 
het raadplegen. Het access-instrument wordt enkel door mij ingevuld en afgedrukt om mee 
te geven bij ontslag. 

 Minder complexe registratie.  
 Duidelijk overzicht tussen verschillende opnames.  
 Diagnose. 
 Plus simple d'utilisation, plus rapide et plus complet. 
 Importe les données du patient (y compris administratives) mais de recopiages.  

 Permet l'edition d'une lettre de sortie destinée au médecin traitant et comprenant 
l'evolution du patient.  

 Certains calculs sont automatisés: besoins protéines et energie + apports + déficit. 
 Pathologies, autonomie du patient, déglutition, mastication, albumine et préalbumine, 

plusieurs possibilités de prise en charge suggérées, 4 suivis possibles. 

 Possibilité d'inclure une description (notations). 
 Regroupement d'information au niveau du dossier informatisé de patient au sein d'un 

encart nutritionnel.  

 Coordination entre la gestion des repas et le dossier nutritionnel.  
 Outil utilisé dans tout l'hôpital sauf USI, maternité et pédiatrie. 
 Een link tussen access en magister zou eenvoudiger werken zijn. 
 Outil simple déjà implémenté (Omnipro). 

 Accès facile pour tous les intervenants. 
 Ecrit en Français 
 Plus complet. Adapté à notre prise en charge. Mais il est « papier ». Nous en ayons pas le 

moment de faire nos rapports, courriers et feuilles de liaison par omnipro. 

 Notre hôpital a integré l’outil access dans le dossier médical informatisé Omnipro. Nous 
n’utilisons pas l’outil access. 



Begeleiding Voedingsteams Pagina 148 
 

 

Bijlage 2.5: De antwoorden op de stellingen van de vragenlijst weergegeven  

                     in percentages.  

 

 

5. 

 

Gelieve voor de volgende 4 stellingen aan te geven of u akkoord gaat met 

de stelling. 

 

J
a
 

N
e

e
 

5.1 Ik heb uitleg / les gekregen over het gebruik van het instrument. 58,3 41,7 

5.2 Er is een handleiding / extra informatie beschikbaar. 60,9 39,1 

5.3 Wanneer ik iets niet weet, kan ik een helpdesk raadplegen. 44,2 55,8 

5.4 Ik ben in staat dit access-instrument te gebruiken zonder hulp. 87,2 12,8 

 

 

6. 

 

Gelieve voor de volgende 4 stellingen aan te geven in 

welke mate de situatie zich voordoet. 

 

A
lt

ij
d
 

M
e

e
s

ta
l 

S
o

m
s
 

Z
e
ld

e
n
 

N
o

o
it

 

6.1 Elke persoon die de screening doet bij de patiënt, is dezelfde 

persoon die deze gegevens invoert in het access-instrument. 

39,1 19,6 15,2 4,3 21,7 

6.2 Het invullen van de gegevens gebeurt aan bed van de 

patiënt. 

0 6,5 4,3 0 89,1 

6.3 Vergissingen bij het inbrengen van gegevens worden door 

het gebruik van dit instrument uitgesloten. 

4,4 15,6 40,0 22,2 17,8 

6.4 Er is een pc beschikbaar om het access-instrument te 

gebruiken. 

71,7 15,2 4,3 6,5 2,2 
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7. 

 

Gelieve voor de volgende 9 stellingen aan te geven in 

welke mate u akkoord gaat met de stelling. 

V
o

ll
e

d
ig

 e
e
n

s
 

E
e

n
s
 

O
n

e
e

n
s
 

V
o

ll
e

d
ig

 o
n

e
e
n

s
 

G
e

e
n

 m
e

n
in

g
 

7.1 Het startscherm geeft duidelijk aan waar ik op moet klikken 

om gegevens in te kunnen voeren. 

42,2 53,3 4,4 0 0 

7.2 De lay-out van het startscherm is overzichtelijk. 28,9 57,8 8,9 2,2 2,2 

7.3 De structuur van het startscherm is logisch. 26,7 55,6 8,9 2,2 6,7 

7.4 Het invulscherm geeft duidelijk weer van welke patiënt de 

gegevens zijn. 

28,9 46,7 17,8 4,4 2,2 

7.5 De lay-out van het invulscherm is overzichtelijk. 15,6 55,6 17,8 8,9 2,2 

7.6 De structuur van het invulscherm is logisch. 11,1 60,0 20,0 4,4 4,4 

7.7 Het inbrengen van de gegevens gaat meestal vrij eenvoudig. 20,5 63,6 11,4 4,5 0 

7.8 Het inbrengen van de gegevens gaat meestal vrij vlot. 15,9 59,1 18,2 6,8 0 

7.9 Het is duidelijk (ondubbelzinnig) welke informatie waar moet 

ingevuld worden. 

15,6 51,1 31,1 2,2 0 

 

 

8. 

 

Gelieve voor de volgende 9 stellingen aan te geven in 

welke mate u akkoord gaat met de stelling. 

V
o

ll
e

d
ig

 e
e
n

s
 

E
e

n
s
 

O
n

e
e

n
s
 

V
o
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e

d
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n

e
e
n

s
 

G
e

e
n

 m
e

n
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g
 

8.1 Gegevens kunnen in zo weinig mogelijk stappen ingevoerd 

worden. 

20,5 34,1 38,6 6,8 0 

8.2 Het gebruik van het instrument zorgt voor extra werk. 64,4 26,7 6,7 0 2,2 

8.3 Het instrument laat mij toe mijn dagelijkse taken sneller uit te 

voeren. 

2,2 8,9 46,7 37,8 4,4 



Begeleiding Voedingsteams Pagina 150 
 

8.4 Het instrument vergemakkelijkt mijn werk. 4,5 15,9 43,2 29,5 6,8 

8.5 Een elektronisch dossier is gemakkelijker dan een papieren 

versie. 

34,1 45,5 13,6 2,3 4,5 

8.6 Het instrument bevordert de multidisciplinaire communicatie in 

het eigen ziekenhuis. 

8,9 15,6 37,8 33,3 4,4 

8.7 Het instrument bevordert de multidisciplinaire communicatie 

met andere instellingen buiten het ziekenhuis. 

6,7 26,7 31,1 24,4 11,1 

8.8 Tijdens eenzelfde opnameperiode zijn gegevens gemakkelijk 

terug op te roepen. 

11,1 51,1 22,2 8,9 6,7 

8.9 Bij een heropname zijn gegevens van tijdens de vorige 

opnameperiode gemakkelijk terug op te roepen. 

8,9 31,1 26,7 24,4 8,9 

 

 

9. 

 

Gelieve voor de volgende 7 stellingen aan te geven in 

welke mate de situatie zich voordoet. 

 
A

lt
ij
d
 

M
e

e
s

ta
l 

S
o

m
s
 

Z
e
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e
n
 

N
o

o
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9.1 De gegevens die ik in het instrument wil invoeren, kan ik ook 

invoeren. 

20,0 40,0 28,9 8,9 2,2 

9.2 De gegevens die in het instrument gevraagd worden, kan ik 

allemaal invullen. 

18,2 38,6 15,9 25,0 2,3 

9.3 Bij interne mutaties van patiënten worden rapporten 

meegegeven 

20,5 11,4 6,8 22,7 38,6 

9.4 Bij externe mutaties van patiënten worden rapporten 

meegegeven 

11,6 18,6 18,6 18,6 32,6 

9.5 Op basis van deze rapporten is een individuele opvolging van 

de voedingstoestand van elke patiënt mogelijk. 

14,3 35,7 26,2 9,5 14,3 

9.6 De gegevens die ik wens te hebben, kunnen opgevraagd 

worden. 

28,6 33,3 28,6 7,1 2,4 
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9.7 De gegevens die ik wens te hebben, kunnen afgeprint worden 

in een rapport. 

22,0 22,0 31,7 12,2 12,2 

 

 

10. 

 

Gelieve voor de volgende 10 stellingen aan te geven of u akkoord 

gaat met de stelling. 

 

J
a
 

N
e

e
 

n
.v

.t
 

10.1 Het instrument staat in verbinding met een elektronisch patiëntendossier. 11,1 71,1 17,8 

10.2 Door het instrument wordt de voedingstoestand van de patiënt nu beter 

gedocumenteerd dan vroeger. 

55,6 42,2 2,2 

10.3 Na afloop van het project wil ik dit instrument verder kunnen blijven 

gebruiken. 

44,4 48,9 6,7 

10.4 Het instrument verbetert de kwaliteit van mijn rechtstreekse 

patiëntenzorg. 

40,0 53,3 6,7 

10.5 Ik vind het instrument nuttig. 55,6 40,0 4,4 

10.6 Ik vind dat het instrument voldoet aan mijn noden. 26,7 62,2 11,1 

10.7 Ik sta positief ten opzichte van het instrument. 54,5 45,5 0 

10.8 Het instrument heeft een positief effect op de kwaliteit van de 

patiëntenzorg. 

47,7 45,5 6,8 

10.9 Het instrument is een meerwaarde voor de aanpak van malnutritie in het 

ziekenhuis. 

52,3 43,2 4,5 

10.10 Gegevens moeten dankzij dit instrument nergens anders meer ingebracht 

worden. 

11,4 81,8 6,8 

  Indien nee: Waar worden de gegevens dan nog ingevoerd? 

………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2.6: Een overzicht van de opmerkingen en voorstellen van de ziekenhuizen. 

 

Opmerkingen en voorstellen met betrekking tot het access instrument. 

Dubbele registratie 

- De NRS-gegevens worden door de diëtisten geregistreerd in een Excel-file. Op dit 
moment worden de gegevens ook overgebracht in Access (pilootproject overheid). 

- Dubbel werk met bestaande systemen. 
- Het voorgesteld document van de FOD : de implementatie leek ons wat ongelukkig daar 

we moesten overstappen en het eigen document hierdoor niet kon vervangen worden. 
Dit betekent dat we tijdens het project dit dubbel moeten doen. 

- Doch enkel werken met deze databank zou voor de diëtisten te weinig informatie 
geven. De diëtisten hebben daarom ook nog de reeds bestaande databank (ontwikkeld 
door het ziekenhuis) behouden. Dit leidt wel tot dubbele registratie. 

- Verder kan het probleem rond de dubbele registratie aangehaald worden. Dit gezien de 
gegevens zowel in het patiëntendossier dienen weergegeven te worden als in het 
registratiepakket van de overheid. Dit kost veel tijd aan zowel de verpleegkundigen als 
de diëtisten. 

- Het transferdocument wordt niet gebruikt daar we over een uitgebreid en vernieuwd 
ontslagdocument beschikken waarin het item voeding gedetailleerd aan bod komt. 
Vandaar dat wij nog steeds onze eigen voedingsbladen analyseren. 

- Het voedingsblad wordt wel ingevuld bij alle 75-plussers in het ziekenhuis, maar de 
gegevens ervan worden niet in het computerprogramma gestopt. 

- Van het transferdocument dat we ontvangen hebben van de FOD, hebben we geen 
gebruik gemaakt, daar het al in de ontslagbrief van de dokter wordt vermeld. Maar in de 
toekomst willen we daar een persoonlijk document van maken voor de dokter, 
verpleegkundige, …. Maar daar hebben we wel verandering in gebracht, we beschikken 
nu ook over een speciaal transferdocument 

- Electronisch gegevensblad is meest zinvol voor ziekenhuizen zonder electronisch 
patiëntendossier. 

 

Koppeling/transfer gegevens 

- Kwaliteitscoördinator bezorgt het gestandaardiseerd “acces” programma aan de IT 
dienst.  De IT manager krijgt de opdracht het programma  in te voegen in het 
elektronisch verpleegdossier, zodat alle verpleegkundigen de gegevens kunnen 
inbrengen.  Een externe firma zorgt voor een koppeling aan het programma van de 
overheid. (voorzien duur: 14 dagen). 

- Binnen ons ziekenhuis hebben wij ervoor gekozen om het document voorgesteld door 
de FOD als papieren versie te gebruiken tot we zelf een digitaal document hebben 
uitgewerkt. (IT werkt aan het digitaliseren van het FOD document mits een aantal 
aanpassingen).  

- Alle handelingen en observaties inzake voedingszorg horen eigenlijk thuis binnen het 
individuele en geïntegreerde (electronische) patiëntendossier en niet op afzonderlijke 
bladen waarvan het gevaar bestaat dat ze verloren gaan of niet bekeken worden. 
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- Zo kan op een relatief eenvoudige manier van een patiënt een gewichtscurve bekomen 
worden of het % gewichtsverlies over een bepaalde tijdspanne automatisch berekend 
worden (evt. met alarmsignaal). Ook hebben alle betrokken zorgverleners bij een 
geïntegreerd systeem toegang en mogelijks extra input of correctie van informatie. 

- Nog geen gebruik van het document in RVT’s (transfer = éénrichtingsverkeer) 
- Het transferdocument wordt bij ons vervangen door een vak in de ontslagbrief. (C2M, 

digitaal dossier) Deze centralisatie van gegevens is voor ons efficiënter. 

Inhoud (ontbreken, onduidelijk, onvolledig, overbodig,...) 

- Er wordt niet gevraagd naar parenterale voedingssupplementen. 
- Om snel en efficiënt te werken moet er ook dagelijks voldoende ruimte voorzien worden 

voor observaties (zoals in een verpleegdossier). 
- Ook het parenterale luik (wat zeldzaam is in de thuissituatie) maar vrij frequent in het 

hospitaal is niet uitgewerkt. Het zijn vaak de meest ernstig ondervoede en zieke patiënten 
die deze voeding krijgen. 

- Leeftijd laten berekenen aan de hand van geboortedatum. Met namen en leeftijden bestaat 
er veel meer kans op vergissingen (zelfde naam, zelfde leeftijd). 

- Geen vermelding: NPO (niets per os) (evt. in keuzelijst dieet). 
- Gegevens als de diagnose, het al dan niet palliatief zijn, aanwezig zijn van wonden, het 

gebruiken van TPN, het aantal bijvoedingen, voorkeur bijvoeding, etc. ontbreken. Deze 
kunnen enkel bij aandachtspunten worden ingegeven, wat de databank dan niet 
overzichtelijk maakt. 

- Er is te weinig plaats om het dieet te schrijven. 
- In het computerprogramma staat er geen mogelijkheid om meetbare parameters in te 

geven die peilen naar ondervoeding (zoals de NRS-score). Op die manier kan er uit deze 
gegevens niet objectief nagegaan worden wie risicopatiënt is en wie ondervoed is.  

- Onvoldoende parameters om, na verwerking, te kunnen nagaan of de screening en de 
daaropvolgende interventie zinvol of effectief geweest zijn. 

- Er is geen ruimte om melding te maken van een voedingsaanpassing (bv halve porties, extra 
fruit, enz.). 

- Er is geen ruimte om andere interventies te vermelden bv. het opvolgen van een 
voedingsbalans of een dagelijkse opvolging en bevraging van de diëtisten. 

- De pathologielijst bevat bv. geen maagdarmpathologie, over het algemeen wordt er te 
weinig rekening gehouden met de pathologie in een acuut ziekenhuis 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dagopnames en verblijvende patiënten (hetgeen 
in screening en opvolging een andere aanpak vereist). Dit kan bv. een reden zijn waarom de 
patiënt niet gewogen werd. 

- Wat met opklimmende sondevoeding? (opklimschema’s) 
- Evaluatie voedingstoestand: geeft een keuze tussen: loopt risico, is ondervoed, geen risico 

en obesitas. 

Deze keuze laat niet toe te stellen dat een obese ook ondervoed kan zijn. 

o Obesitas: BMI > 30 

o Overgewicht: BMI tussen 25-30  

Beter zou zijn: 

o Evaluatie nutritiescreening: risico op ondervoeding of geen risico 
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o Evaluatie nutritioneel assessment (ondervoeding) 

 Goed gevoed 
 Matig ondervoed 

 Ernstig ondervoed 

o Evaluatie nutritioneel assessment (overvoeding) 

 Overgewicht 

 Obesitas 
 Morbide obesitas 

Door de items op te splitsen kan men vanuit Excel veel beter conclusies trekken. Ook schept 

dit de mogelijkheid om aan te duiden dat ondanks overgewicht of obesitas patiënt risico 

loopt of ondervoed is. 

- Gewichtsverlies of toename: 

o Registratie huidig gewicht 

o Registratie gewicht 3 tot 6 maanden geleden 

o Verschil tussen beide laat toe % gewichtsverlies (of toename) te berekenen. Nu zeggen de 

kilo’s niet veel (5 kg gewichtsverlies voor iemand van 40 kg of voor iemand van 100 kg is een 

zeer groot verschil wanneer je dit uitdrukt in %). Accor-deert met parameters uit de 

literatuur en MKG waar % gewichtsverlies wordt ge-hanteerd. 

- Gewicht: in kg en grammen (niet afronden naar boven of beneden). 
- Is BMR zinvol? (trouwens Harris Benedict is eerder een maat voor RM of rustmetabolisme). 
- Als het transferblad wordt meegestuurd zou dit apart in een excel kolom moeten. Zo weet je 

welke en hoeveel transferbladen je doorstuurt). 
- Fout in MNA optelling van het elektronisch document: De hoofdgeneesheer zal dit aan de 

FOD melden. 
- De data die nodig zijn om de doelstellingen te meten kunnen niet uit de databank van het 

FOD geëxtraheerd worden. 
- Het transferdocument omvat een heleboel informatie. Voor sommige patiënten is deze 

informatie te uitgebreid. 
- Les dates d’entrée et de sortie des patients sont manquants (évoqué 2fois) 
- La ou les pathologies principales (ce que vous avez déjà pointé dans votre questionnaire)  
- Le recours à l’alimentation parentérale(idem) 
- Le poids de sortie 
- Il n’est pas alors prévu notamment d’encoder un nouveau lieu de résidence. 
- Pouvoir insérer le besoin énergétique total, le taux de cholestérol et de triglycérides 

sanguins. 
- Manque d’espace pour noter nos remarques et explications : ce qui induit une utilisation 

des abréviations qui ne sont pas toujours compréhensibles pour tous les responsables du 
projet (ED, SDM,…) et limite le nombre de caractères et les différents sujets à aborder. 

- Il faudrait prévoir un espace réservé à l’unité où le patient se trouve ainsi que le numéro de 
sa chambre et envisager la possibilité de le faire voyager dans une autre unité qu’un même 
site   
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- Dans « va à », nous n’avons pas le choix de cocher « décédé » (évoqué 2fois) 
- Au même titre que la case « perte de poids », peut-être mettre une case « reprise de poids » 

et « poids stable ».      
- Lorsque nous indiquons le poids du patient, ce serait bien de pouvoir laisser les décimales et 

ne pas arrondir. 
- Lorsqu’un patient quitte le service pour retourner chez lui ou en MR,… et revient  à l’hôpital, 

il n’y a pas de case pour y indiquer que c’est une deuxième hospitalisation. 

 

Gebruik (moeilijkheden, technische problemen,...) 

- De invoering en het gebruik ervan verliep moeizaam. Vandaar dat pas in maart gestart werd 
met de registratie van patiënten. Pas in april was ook duidelijk dat alle gescreende patiënten 
in de registratie konden opgenomen worden en niet enkel die patiënten waarvoor een 
nutritioneel plan opgesteld was. 

- Nog niet gelukt om alle gescreende patiënten in te voeren in Access/ voeding gezien 
technisch probleem ICT. 

- Er zijn geregistreerde gegevens van een aantal patiënten (75) uit de access databank 
verloren gegaan na uitvallen informaticanetwerk. 

- Het gegevensdocument is initieel ontwikkeld als transferdocument maar is veel minder tot 
ongeschikt als follow-up document. Om telkens bij een zelfde patiënt wijzigingen te 
registeren (soms dagelijks) is het om een totaalbeeld (vb. weekoverzicht) te bekomen niet 
handig om verschillende aparte (sub)formulieren in te vullen. 

- Hoe meer ‘vaste keuzelijsten’ hoe gemakkelijker de verwerking van gegevens na export naar 
Excel (vb. keuzelijst belangrijkste diëten). 

- Tijdens het project in 2007-2008 dienen uitgebreide vragenlijsten ingevuld te worden. 
Tijdens het jaar 2009 diende we te werken met de databank. Volgens de diëtisten is dit wel 
evidenter. 

- De diëtiste moet verschillende bronnen raadplegen vooraleer het acces formulier kan 
ingevuld worden. Het screeningsformulier wordt geraadpleegd op dienst en de 
voedingsgegevens worden afgedrukt per patiënt uit het keukenprogramma Magister. 

- Na herhaaldelijk aandringen bij de externe IT firma om de accestool te implementeren in 
het elektronisch verpleegdossier blijkt dit nog steeds niet te zijn uitgevoerd.  De beveiliging 
van het programma dient aangepast te worden en er kan geen realisatiedatum worden 
medegedeeld (wat er op wijst dat dit nog enige tijd zal in beslag nemen.) Er wordt een  
vergadering belegd met de directie 27/2/09.  Hier wordt beslist om de accestool van de FOD 
op proef te installeren op een PC van één afdeling en in het bureel van diëtisten.   

- De IT manager past de acces tool aan op volgende domeinen: 
o telkens er een nieuwe patiënt wordt ingebracht of er nieuwe gegevens worden 

ingebracht bij een reeds opgenomen patiënt worden de verantwoordelijke diëtisten 
elektronisch verwittigd.  

o in de zoekrubriek worden de patiënten alfabetisch gerangschikt, zodat de gegevens 
vlug worden teruggevonden. 

- Als grote beperkende factor zien we toch wel de moeilijke aanpasbaarheid van het 
registratiesysteem. Het systeem registreert een heleboel gegevens maar kan dit niet steeds 
in eenduidige grafieken weergeven. Het ziekenhuis dient zelf te voorzien in deze verwerking 
en kan moeilijk zijn resultaten vergelijken met deze van andere ziekenhuizen. Deze 
omzetting neemt heel wat tijd in beslag en zal wellicht in ieder ziekenhuis afzonderlijk 
gebeuren. 
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- Lorsque qu’un patient est réhospitalisé, on le réencode à la suite des encodages précédents, 
ces réencodages ne nous semblent pas bien identifiables. 

- Réaliser un classement automatique des données par ordre alphabétique ou de prévoir un 
système pour organiser un classement des patients selon leur unité. 
 

- Lors de l’impression, tout ce qu’on a indiqué ne s’imprime pas si les phrases sont trop 
longue 

- Comme nous avons deux unités différentes prises en compte pour l’étude au sein des deux 
sites, nous avons difficile à retrouver les patient par unité. Ceci rend donc l’interprétation 
des statistiques plus difficile. 

- Si le patient retournait au domicile la première hospitalisation et qu’à la deuxième 
hospitalisation celui-ci doit aller en MR, nous devons changer les données de la première 
hospitalisation si nous voulons cocher MR dans la case « va à » pour être complet. 

- Dans un même hôpital, si un patient était hospitalisé dans le premier service participant à 
l’étude et qu’à sa deuxième hospitalisation, celui-ci est admis dans le deuxième service, 
nous devons considérer que c’est un nouveau patient mais alors nous ne savons plus suivre 
son évolution. 

- Lors de l’impression du dossier voeding, le numéro d’identification du patient ne s’imprime 
pas. 

 

Positieve punten 

- Algemene sensibilisering van gezondheidsmedewerkers voor ondervoeding. 
- Belangrijke incentive voor ziekenhuizen die tot nu toe nog weinig ondernomen hadden op 

het vlak van ondervoeding en voedingszorg. 
- Gemakkelijke en éénduidige transfer van voedingsgegevens extra en intra muros. 
- Electronische registratie van gegevens in plaats van op papier. 
- Massale datacollectie voor benchmarking en als mogelijke ‘tool’ voor het bekomen van een 

basisfinanciering voor NST’s in België. 

 

Voorstellen verbetering 

- Het zou heel nuttig geweest zijn om over de elektronische Nubelplanner te beschikken. Dit 
is een zeer handig hulpmiddel, nu gebeurt echter alles manueel. 

- Verwacht wordt dat het registratiesysteem verder zal aangepast worden. 
- Verdere ontwikkeling of aanpassing eerst doornemen of voorleggen met opinion leaders of 

experts op het werkveld (voldoende tijd en ruimte laten om dit te doen, evt. ad hoc 
werkgroep) 

- Hulp bij voeding: -> gebruikte hulpmiddelen?  
- Titel ‘transfer document’ zou eventueel ‘voedingsstatus document’ of dergelijke kunnen 

noemen, zodat meteen duidelijk is dat het een document betreft rond voeding. 
- Het zou sneller gaan om gegevens te verwerken moest de lengte automatisch overgenomen 

worden in het MUST formulier. 
- Er zou een mogelijkheid moeten gecreëerd worden om een selectie te maken tussen de 

weergave van enterale voeding, bijvoeding, sondevoeding. Eventueel zou de weergave van 
de scores op de screeningstools (MNA, MUST, NRS) in het algemene venster per patiënt ook 
nuttig zijn. 
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Bijlage 2.7: Tabel en grafiek met resultaten van de scores op de inhoudsitems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsitem N Gem. SD Med. Min. Max. Mod. 
BMI 45 9,82 0,68 10 6 10 10 

Gewicht 45 9,80 0,69 10 6 10 10 
Lengte 45 9,80 0,69 10 6 10 10 
Leeftijd 45 9,69 0,92 10 5 10 10 
Nood aan bijvoeding 45 9,67 0,74 10 7 10 10 
Ongewild gewichtverlies 45 9,64 0,96 10 5 10 10 
Evaluatie eetlust 45 9,40 1,54 10 2 10 10 
Aanpassing consistentie 44 9,32 1,43 10 4 10 10 
Dieet of normale voeding 45 9,31 1,39 10 5 10 10 
Slikproblemen 45 9,29 1,47 10 4 10 10 
Nood aan opvolging voedselinname 45 9,09 1,65 10 2 10 10 
Hoofddiagnose 45 9,07 1,39 10 5 10 10 
Geslacht 45 9,04 2,32 10 0 10 10 
Aandachtspunten bij opvolging 45 8,98 1,79 10 2 10 10 
Aantal calorieën in sondevoeding 42 8,95 2,42 10 0 10 10 
Hoeveelheid sondevoeding 42 8,93 2,38 10 0 10 10 
Soort sondevoeding 41 8,88 2,41 10 0 10 10 
Vochtbeperking of extra vocht 45 8,84 1,81 10 4 10 10 
Caloriebehoefte 45 8,80 2,07 10 0 10 10 
Nood aan hulp bij voeding 45 8,69 1,70 10 2 10 10 
Nood aan opvolging door diëtist 45 8,58 2,56 10 0 10 10 
Actuele calorie inname 45 8,38 2,66 10 0 10 10 
Frequentie opvolging gewicht 45 8,33 2,78 10 0 10 10 
Eiwitbehoefte 45 8,29 2,26 9 0 10 10 
Acute ziektetoestand 44 8,07 2,73 10 0 10 10 
Soort voedingssonde 42 8,05 2,80 10 0 10 10 
Verpleegeenheid 45 8,04 2,96 10 0 10 10 
Woonsituatie na ontslag 45 8,04 2,46 8 0 10 10 
Actuele eiwit inname 45 7,98 2,62 9 0 10 10 
Datum plaatsing sonde 42 7,79 2,75 9 0 10 10 
TPN 44 7,75 3,23 9,5 0 10 10 
Loopsnelheid sondevoeding 42 7,71 2,88 9,5 0 10 10 
Nood aan extra water 42 7,62 3,05 9 0 10 10 
Labo waarden 45 7,62 2,67 8 0 10 10 
Woonsituatie voor opname 45 7,53 2,73 8 0 10 10 
Looptijd sondevoeding 42 7,40 3,13 9 0 10 10 
2 laatst gebruikte producten 42 7,14 3,32 9 0 10 10 
BMR 44 6,84 3,28 7,5 0 10 10 
Aandachtspunten sociale problematiek 45 6,64 3,03 7 0 10 10 
Mobiliteit 45 6,42 2,97 7 0 10 10 
Buikomtrek 42 4,33 3,20 4,5 0 10 0 
Heupomtrek 41 3,71 2,93 4 0 10 0 
Gem.: gemiddelde 
SD: standaarddeviatie 

 Med.: mediaan 
Min.: minimumscore 

Max.: maximumscore 
Mod.: modus 
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Bijlage 2.7: (vervolg) 
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Bijlagen hoofdstuk 3 

 

Bijlage 3.1: Indicateurs récoltés 

Bijlage 3.2: Codage pour l’analyse des rapports intermédiaires 

Bijlage 3.3: Guide d’entretien – Acteurs priviligiés 

Bijlage 3.4: Présentation du focus groupe et scénario 

Bijlage 3.5: Guide d’entretien – Focus groupe 
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Annexe 3.1.: Indicateurs récoltés 
 

Indicateurs Objectifs des indicateurs Experts 
privilégiés 

Analyse des 
rapports 

Focus 
groupe 

Problématique de la dénutrition  - Percevoir les connaissances et les représentations des 
acteurs de terrain sur la dénutrition, sa problématique 
en termes de santé publique et sur le projet dans son 
ensemble 

- Elaborer le modèle logique théorique 

x  x 

Acteurs-clés dans le domaine de la dénutrition  au sein de l’hôpital et des unités de soins  
 

- Fonction du responsable nutritionnel 
- Participation volontaire  

- Identifier les différents acteurs, leur rôle, leurs enjeux, 
leurs activités, leurs ressources et la manière dont ils 
fonctionnent  

 

x x  

- Composition de l’équipe nutritionnelle  
- Fonctions 
- Formation ou connaissances spécifiques dans le 

champ de la nutrition 
- Participation volontaire  

x x  

- Acteurs concernés par le projet (au sein des US, 
nutritionnistes, diététiciens, cuisine, cadres, 
médecins, pharmaciens, patients, familles, personnes 
de liaison avec les soins à domicile, MR/MRS, …) 

x x  

- Rôles des différents acteurs (dépistage, prise en 
charge nutritionnelle, suivi des patients, encodage … 
) 

x x  

- Commanditaires du programme x   

- Bénéficiaires du programme x x x 

- Place du patient x  x 

- Fonctionnement de l’interdisciplinarité (travail 
ensemble, relations, imbrication des professions) 

- Analyser les relations interpersonnelles et 
d’interdépendance entre les acteurs 

 

  x 
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Ressources  
 Disponibles 

- Ressources humaines  
- Ressources financières 
- Ressources matérielles: outils disponibles et utilisés 

pour le dépistage de la dénutrition (comment ont-ils 
été sélectionnés ?) 

- Connaissances de recommandations disponibles sur 
la malnutrition (lesquelles ? qui ? comment ?) 

- Ressources temporelles  
 

 Nécessaires 

- Ressources humaines 
- Ressources financières 
- Ressources matérielles  
- Connaissances à améliorer 
- Ressources temporelles nécessaires 

- Elaborer le modèle logique d’intervention 
 + réaliser l’analyse de production  
- Mesurer l’écart entre  

 les ressources disponibles et nécessaires 
 les coûts prévus et nécessaires 

 
 analyser ce qui est mis en place et ce qui est souhaité 
 

- comment quantifier le besoin, le manque 
-  vs comment faciliter le travail 

x x x 

Services, activités 
- Actions mises en place dans les hôpitaux 
- Modalités de réalisation du dépistage 
 qui, quand, chez quels patients 

- Prise en charge des patients dénutris 
 qui, quand ? 

- Suivi des patients à risque 
 qui, quand ? 

- séances d’informations ou des formations données  
- Modes de diffusion de l’information 
- Mises à disposition des ressources  

- Elaborer le modèle logique d’intervention + réaliser 
l’analyse de production 
- Analyser l’écart entre  

 les ressources disponibles et nécessaires 
 les coûts prévus et nécessaires 

 

x x x 

Finalités de l’intervention 
- Objectifs du projet définis par le SPF (sont-ils 

réalistes et réalisables au sein des institutions ?) 
- Objectifs spécifiques développés par les hôpitaux ou 

les US  
  

- Elaborer le modèle logique théorique + réaliser 
l’analyse de production 
- Analyser l’écart entre  

 objectifs définis et perçus 
 

x x x 
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Freins et difficultés rencontrés 
- Difficultés rencontrées par l’équipe nutritionnelle 

et par les unités de soins 
- Ex. : difficultés matérielles (humaines, financières), 

manque de formation, difficultés pour l’évaluation 
des patients, leur suivi, l’encodage des données? 

 

Effets et bénéfices de l’intervention 
- Bénéfices perçus de l’intervention pour les patients et 
pour l’hôpital 

- Percevoir le vécu des acteurs de terrain  
- Analyser les chainons manquants, les stratégies 
contre-productives (« parasites » 
- Pouvoir recommander des modalités de 
fonctionnement  

x x x 
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Annexe 3.2: Codage pour l’analyse des rapports intermédiaires 

 
Thème Variables Libellé Indicateurs 

Général US Unités participant au projet gériatrie, oncologie, chirurgie 

Nbre ptt Nombre de patients  Combien de patients ont-ils été dépistés, pris en charge? 

Ress mat Ressources matérielles De quelle ressources matérielles disposent l'EN et les US? 
--> balances, toises, feuille de suivi, matériel d'encodage des données, 
matériel de diffusion d'information, matériel de formation, … 

Ress financ Ressources financières Quelles sont les ressources financières disponibles pour le projet? 
--> financement SPF, fonds propres de l'hôpital, sponsors, … 

Ress hum Ressources humaines Quelles sont les ressources humaines déployées pour le projet? Qui et quel 
temps de travail 

Ress temp Ressources temporelles Depuis quand est mis en place le projet Malnutrition? 

Équipe nutritionnelle Resp EN Fonction du responsable de l'équipe 
nutritionnelle 

gériatre, diététicien, pharmacien, logopède, infirmier-chef, cadre infirmier 

Membres de 
l'équipe 
nutritionnelle 

Fonction des membres de l'équipe 
nutritionnelle 

gériatre, diététicien, pharmacien, logopède, infirmier-chef, cadre infirmier 

Rôles mbres Rôles des membres de l'équipe 
nutritionnelle 

quel est le rôle de chaque membre de l'EN? 

Org EN Organisation de l'équipe nutritionnelle comment est fonctionne l'EN? De qui et de quel service dépend-elle? 
Comment fonctionne l'interdisciplinarité? 
--> réunions d'équipe, répartition des tâches, des US, temps de travail, sous 
la responsabilité du département infirmier, médical 
Et le service diététique?  

Missions Missions de l'EN Quelles sont les missions de l'équipe nutritionnelle? 

Stratégies Stratégies de l'EN Quelles stratégies, activités l'EN met-elle en place pour réaliser ses 
missions? En quoi consiste l'intervention de l'EN? Comment se passe la 
prise en charge nutritionnelle du patient? 
l'EN participe aux tours médicaux? Infirmiers? Elle fait ses propres tours des 
patients? 
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Collabo Collaboration au sein du projet malnutrition Comment s'effectue la collaboration avec les US? La cuisine? La 
pharmacie? 
--séances d'informations, aide sur place, transmission d'informations, prise 
de décision, implication des différentes personnes … 

Protocoles   Comment sont développés les protocoles en matière de nutrition? en 
concertation au sein de l'EN? Comment sont-ils mis à disposition des US? 

Screening/Nutritional 
Assessement 

Outil Outil(s) d'évaluation choisi(s) pour le 
screening et le nutritional assessement  

MNA, NRS, MUST, SGA 

Pq outil Raison du choix de l'outil Y a-t-il une justification du choix des outils? 
--> recommandé par le PNNS, par ESPEN 

Qd screening Quand est réalisé le screening? --> systématique, chez tous les patients des US participantes, à l'arrivée du 
patient, toutes les semaines 

Qui screening Qui réalise le screening? Diététicienne, infirmier, infirmier-chef 

Résult screening Comment le résultat du screening arrive 
chez l'EN? 

Existe-t-il un arbre décisionnel? Si screening positif, comment se passe le 
nutritional assessment? Y a-t-il un relai vers la diététicienne? Qui la 
contacte?  

Prise en charge 
nutritionnelle 

Qui prise ch nut Quels acteurs assument en charge 
nutritionnelle? 

--> infirmiers, aides-soignantes, aides-logisitiques, médecin, nutritionnistes, 
diététiciens, ergo, cuisine, pharmacie 

  Aliment Type d'alimentation  quel type d'alimentation est proposé? Compléments nutritionnels? 

  Actions/org  Autres actions menées / Organisation autres actions menées ou adaptation de l'organisation  

  Suivi patient Suivi du patient/évaluation Quelle est la régularité du suivi du patient? Qui l'assure? Y a-t-il des réunions 
pluridisciplinaires? 

  Sortie ptt Organisation de la sortie du patient Comment s'organise la sortie du patient? Existe-t-il des feuilles/carnets de 
liaison? Y a-t-il une éducation de famille qui est organisée? Des feuilles de 
conseils remises? Prise de contact avec le médecin généraliste, maison de 
repos, infirmiers à domicile? 

Autre Difficultés quels sont les difficultés rencontrées par 
l'EN? 

  

Effets + quelles sont les effets positifs, bénéfices 
résultant du projet? 

  

Sentiments sentiments par rapport au projet : favorable, 
déçu? 
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Autres projets participation de l'EN à d'autres projets 
malnutrition? 

  

Autres object autres objectifs Autres objectifs que l'institution voudrait réaliser 

Outils Access Access? Est-ce que l'hopital utilise l'instrument Acces, 
oui ou non?  

  

Pq pas Le cas échéant, pourquoi ne l'utilisent-ils 
pas? 

  

Outil_difficultés En cas d'utilisation, quelless sont leur 
expérience, les problèmes qu'ils rencontrent 
au niveau de l'utilisation et du contenu? 

  

Propositions 
amélioration 

Et ont-ils des propositions pour améliorer 
l'instrument? 

  

Doc tsft Propositions 
amélioration 

Par rapport au document de transfert 
proposé par le SPF quelles sont les 
remarques, propositions?   
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Annexe 3.3: Guide d’entretien – Acteurs privilégiés 

Thèmes Questions ouvertes Eléments-clés à récolter Questions de relance, de précision 

 Intro Sur base de ce que vous avez réalisé et de 
l’expérience que vous en avez retiré, quels 
conseils donneriez-vous pour la mise en place 
du projet dénutrition au sein d’une 
institution hospitalière ? 
 
Sur base de quelles recommandations est-il 
utile de s’appuyer pour développer un tel 
projet ? 

- problème de la dénutrition au sein de 
l’institution 
- équipe nutritionnelle : mise en place, 
organisation 
- prise en charge de la dénutrition : 
dépistage, prise en charge nutritionnelle 

- Comment s’est mise en place l’équipe 
nutritionnelle au sein de votre institution ?  
- sur base volontaire/ imposée ? 
- Qui fait partie de l’équipe nutritionnelle ? 
- Comment se déroule le dépistage de la 
dénutrition (qui, chez qui, quand, …) 
- Comment s’organise la prise en charge 
nutritionnelle ? 

Acteurs 
 

Quels sont les acteurs-clés dans le domaine 
de la dénutrition ? 
 
Comment envisager le travail en 
multidisciplinarité ? 
 

- acteurs au sein de l’équipe nutritionnelle 
- acteurs au sein de l’hôpital 
- acteurs « experts scientifiques» 
- acteurs au niveau santé publique 

-  Comment s’est constituée l’équipe 
nutritionnelle ? 
- Quels sont les ressources et les difficultés 
du travail en interdisciplinarité ? 
 

Ressources  
- humaines 
- matérielles 
- financières 
- temporelles 

De quelles ressources est-il nécessaire de 
disposer pour le projet « mise en place d’un 
responsable et d’une équipe 
nutritionnelle » ? 

1. Ressources financières 
- montants alloués par le SPF 
- fonds propres/extérieur de l’hôpital 

2. Ressources matérielles 
- outils 
- protocoles 
- document, feuille de suivi, liaison 

3. Ressources humaines 
- fonctions et ETP pour le projet 
- fonctions et ETP nécessaires 

 

 

Freins et 
difficultés 
rencontrés 

Quels sont les freins ou les difficultés les plus 
fréquents ? 
Quelles solutions avez-vous trouvées ? 

-   acteurs 
-   patients 
-   institution au plan organisation 
-   lien avec le secteur extra-hospitalier 

- Qu’est-ce qui devrait être amélioré ? 
- Comment ? 
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Effets et 
bénéfices de 
l’intervention 
 

Quels bénéfices ou effets positifs peut-on 
espérer ? 

-  acteurs 
-  patient 
-  institution au plan organisation 
-   lien avec le secteur extra-hospitalier 

- Qu’est-ce qui fonctionne bien ? 
- Pourquoi, en quoi ? 

Evaluation 
 

- Quels résultats attendez-vous d’un tel 
projet ? 
- Quels délais vous êtes-vous impartis pour y 
parvenir ? 
- Que pointez-vous comme étant le plus 
saillant dans ce projet ? 3 points positifs, 3 
points négatifs 

- objectifs du ministère 
- objectifs institutionnels 
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Annexe 3.4: Présentation du focus groupe et scénario 

1. Objectif du focus groupe 

- analyser l’aspect interdisciplinaire d’un tel projet (les interactions qui auront lieu entre les 
différents participants) « déinstitutionnalisé » càd sorti de son contexte institutionnel. 

- évaluer la faisabilité de la mise en place d’un projet malnutrition 

 

2. Introduction du focus groupe 

En collaboration avec les universités d’Anvers et de Gand, nous sommes chargés par le 

Ministère de la Santé Publique d’évaluer le projet « Désignation d’un responsable et d’une 

équipe nutritionnelle » qui s’inscrit dans le cadre du Plan National Nutrition Santé. 

Les universités d’Anvers et de Gand sont responsables de l’analyse statistique des données 

nutritionnelles envoyées au SPF et de l’amélioration de l’outil d’encodage Access. 

Notre part consiste à relever les difficultés, les freins et les forces qui ont été rencontrées 

lors de la mise en place de ce projet sur le terrain. 

Nous avons invité un représentant de chaque discipline intervenant dans la prise en charge 

de la dénutrition, pour partager les points de vue de chacun sur le sujet (nous n’aborderons 

donc pas la problématique de l’obésité). Il s’agit bien de représenter votre fonction et non 

l’institution à laquelle vous appartenez.  

Un rapport synthétique de cette séance sera rédigé et vous sera transmis fin de la semaine 

prochaine. Vous aurez la possibilité de donner votre avis sur ce rapport. Le cas échéant, vos 

remarques seront intégrées au rapport, qui sera anonyme. 

Pour ne pas déformer vos paroles, la séance de discussion sera enregistrée. Est-ce que tout 

le monde est d’accord ? 

 

Tour de table de présentation  

 

Présentation du scénario et de ses objectifs : 

Nous avons créé, sur base de l’analyse des rapports intermédiaires que les hôpitaux ont 

envoyé au SPF et sur base des entretiens que nous avons réalisé auprès d’une dizaine 

d’intervenants, un scénario,  sur lequel nous vous proposons de réagir.  
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3. Scénario  

Dans le cadre du PNNS, la direction de l’hôpital décide avec l’équipe nutritionnelle de mettre en place un 

projet de prise en charge de la dénutrition à l’échelle institutionnelle dont voici les grandes lignes : 

1. Formation 

Dans chaque service, une formation du personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) est 

préalablement organisée par l’équipe nutritionnelle afin de : 

 les sensibiliser à la problématique de la dénutrition et à ses causes ; 
 les informer sur les différentes modalités de prise en charge de la dénutrition, et présentation de 

l’arbre décisionnel élaboré pour l’hôpital ; 
 les former à l’utilisation du NRS-2002. 

2. Actions mises en place 

a) Dépistage 

Dans toutes les unités de soins, chaque patient sera dépisté systématiquement à l’admission par une aide 

soignante qui lui posera les 4 questions de la première partie du NRS-2002 (avec pesée et mesure de la 

taille de façon à disposer d’un BMI précis). 

b) Recherche des causes 

Si un patient est détecté dénutri ou à risque de dénutrition, l’infirmière vérifiera que les causes de la 

dénutrition soient recherchées.  

c) Évaluation nutritionnelle 

Ensuite, tous les patients dénutris ou à risque de dénutrition bénéficieront d’une évaluation nutritionnelle 

réalisée par la diététicienne ou une infirmière référente en nutrition (suite du NRS, évaluation des 

ingestas, évaluation des besoins nutritionnels, caloriques et protéiques).  

d) Stratégie nutritionnelle 

Enfin, selon l’arbre décisionnel de l’institution, la diététicienne mettra en place une stratégie 

nutritionnelle (repas variés, collations, régimes enrichis, textures modifiées, compléments nutritionnels), 

ou réfèrera le patient au médecin soit pour une évaluation complémentaire (biologie, dysphagie, 

psychologie, …) soit pour décider de la nécessité d’une alimentation entérale ou parentérale. 

e) Suivi du patient 

En outre, tous les patients dénutris ou à risque de dénutrition seront pesés 1 fois par semaine et/ou à leur 

sortie par l’aide soignante et revus par une diététicienne pour évaluer les actions et la satisfaction du 

patient. 

 

3. Encodage des données 

Toutes les données nutritionnelles recueillies seront encodées dans le dossier informatique 
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multidisciplinaire pour pouvoir : 

 assurer le suivi nutritionnel du patient 
 réaliser une évaluation interne du projet et faire un feed-back aux unités de soins 
 faire une évaluation externe (se comparer aux autres institutions) 
 transmettre au SPF les données institutionnelles. 

Remarque  

La plupart des rapports intermédiaires des hôpitaux et des entretiens que nous avons menés mentionnent 

la nécessité fondamentale d’une prise en charge extra-hospitalière de la dénutrition. De nombreuses 

initiatives sont prises par les hôpitaux pour assurer un suivi extra-hospitalier des patients dénutris via des 

lettres de sortie ou l’utilisation de carnets alimentaires à l’attention des médecins traitants et des maisons 

de repos. 

Nous vous proposons néanmoins de nous concentrer sur les problématiques intra-hospitalières et donc de 

ne pas aborder la question du suivi extra-hospitalier, même si nous sommes bien conscients de sa place 

primordiale dans la prise en charge de la dénutrition. 

 

 

4. Thèmes (détaillés dans le guide d’entretien) : 

1. Formation 
2. Prise en charge clinique de la dénutrition : 

a. Dépistage 
b. Évaluation nutritionnelle 
c. Stratégie nutritionnelle 
d. Suivi du patient 

3. Ressources (humaines, matérielles, financières)  
4. Interdisciplinarité et communication 
5. Encodage des données 

 

5. Trous (thèmes non-abordés) 

- budget alloué 
- qui nourrit les patients 
- évaluation des actions : interne (pour le feed-back aux unités de soin et l’évaluation intra-

institutionnelle) et externe (benchmarking) 
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Annexe 3.5: Guide d’entretien – Focus groupe 

Thèmes Questions ouvertes Eléments-clés à récolter Questions de relance, de précision 

1. INTRODUCTION 
Prise en charge clinique 
de la dénutrition  
 

- Comment s’intègre la prise en 
charge de la dénutrition dans le 
cadre de votre fonction ? 

 

Apports de chaque discipline dans la prise en 
charge de la dénutrition  

 

2. PRESENTATION DU 
SCENARIO 

- Quelles sont vos premières 
impressions par rapport à ce 
scénario ? 

points sensibles (positifs et négatifs)  

Formation - Pensez-vous que les acteurs soient 
formés pour ce qui est décrit dans 
le scénario ? 

 - En quoi le sont-ils ? 
- D’autres personnes devraient-elles être 

formées ? 
Prise en charge clinique - Comment la prise en charge de la 

dénutrition proposée dans le 
scénario vous parait-elle pouvoir 
s’intégrer dans le cadre de votre 
fonction ? 

Dépistage  
- Maniabilité de l’outil (facilité d’utilisation) 
- Qui pourrait ou doit l’utiliser ? 
- Quand 
- Chez quels patients ? 
(pas quel outil est le plus pertinent) 

- Comment le dépistage des patients dans le 
scénario peut-il s’intégrer dans votre 
quotidien professionnel ? 

  Evaluation nutritionnelle  
- suite NRS 
- ingestas 
- évaluation besoins caloriques et protéiques, 
- déshydratation 
+ Evaluation des causes 
  qui, quand, chez qui, comment ? 

- Pensez-vous qu’une recherche des causes de la 
dénutrition soit nécessaire ? 

- Comment et par qui cette recherche de causes 
doit-elle être réalisée ? 

  Stratégie nutritionnelle 
- Arbre décisionnel ou protocole 
- Adaptation des repas : ≠ menus, textures, 

collations, CN 
- Coût alimentaire journalier 

- Quel serait l’intérêt d’un arbre décisionnel ou 
protocole commun à toute l’institution ? 

- Comment pensez vous qu’il doive être réalisé 
(qui et sur base de quoi) ? 

- De qui est-ce le rôle de nourrir les patients ? 
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- Préparation en cuisine ou non - Comment s’intègrent les demandes 
d’adaptations des repas au travail en cuisine ? 

  Suivi du patient et évaluation des actions 
- Quels paramètres : menu proposé convient-

il (goûts du ptt, est-ce qu’il mange ?) + 
répercussions cliniques (pesée, bio, amélioration 
état nutritionnel) 

- Qui 
- Quand 
- Chez qui 
- Comment 

- Comment pensez-vous que doive se passer le 
suivi des patients ? 

- quelle forme doit-il prendre?  

Ressources (humaines, 
matérielles, 
financières) 

- Quelles ressources un tel scénario 
nécessite-t-il ? 

  

Interdisciplinarité - Quelles seraient les avantages en 
termes d’interdisciplinarité d’un tel 
scénario ? 

- Quelles seraient les inconvénients 
en termes d’interdisciplinarité d’un 
tel scénario ? 

- Comment l’opérationnaliser ? 

- Réunions interdisciplinaires 
- Formations interdisciplinaires 
- Communication, prise de décisions 
- Collaboration, partenariat  
- Qualité et efficacité de la prise en charge 
- Travail en binôme 

 

Encodage des données 
 

- Comment « objectiver », rendre 
visibles toutes les mesures 
proposées par le scénario ? 

 

- Données de suivi clinique 
- Indicateurs et statistiques pour évaluation : 

o inter-hospitalière et feed-back aux US  
o intra-hospitalière benchmarking 
o épidémiologique - SPF 

- Dossier informatisé 
- Dossier multidisciplinaire  unique 

- Quelle sont les données qui permettent un suivi 
clinique du patient ? 

- Quelle sont les données qui permettent une 
évaluation du projet en inter-hospitalier et en 
intra-hospitalier ? 

- Quelle sont les données qui permettent un suivi 
épidémiologique ? 

3. CONCLUSION - Y a-t-il des thèmes qui n’ont, selon 
vous, pas encore été abordés ? 

  

 


