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Voorwoord 
 

Met trots presenteren wij u het onderzoeksverslag. Voor u ligt de uitwerking van een onderzoek in het kader 
van de opleiding HBO Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen. Dit 
onderzoeksverslag is voortgekomen uit een opdracht vanuit Thuiszorg West Brabant (TWB) Roosendaal. 
De basis van de opdracht was het verbeteren van de screening op ondervoeding bij ouderen in de thuiszorg. 
Wij hebben ons gericht op de huidige werkwijze rondom het screenen op ondervoeding en onderzocht  waar 
eventuele verbeterpunten liggen. Tevens bevat de scriptie aanbevelingen voor de wijkverpleegkundigen en 
de diëtisten binnen TWB. Deze scriptie kan een bijdrage leveren aan de preventie van ondervoeding bij 
zelfstandig thuiswonende ouderen.  

 
Zonder de begeleiding van een aantal personen hadden wij dit onderzoek niet kunnen realiseren. Daarom 
willen wij allereerst Hanneke Ligtenberg en Marjolein van den Diepstraten bedanken, zij hebben ons de 
kans gegeven om dit onderzoeksverslag te schrijven. Tevens willen wij Babette Kuijpers en Annemarie 
Nijhof, onze docentbegeleiders, bedanken voor alle tips, feedback en fijne begeleiding. Tot slot willen wij 
Carola van der Velden en alle wijkverpleegkundigen binnen TWB bedanken voor hun medewerking  aan 
het onderzoek.  

 
Lisa Nijhof & Jessie Kuijpers 

 
Nijmegen, februari 2020 
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Samenvatting  
 

Doel: Ondervoeding is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Met name ouderen en chronisch 

zieke mensen hebben met ondervoeding te maken. Van de zelfstandig 

thuiswonende ouderen met thuiszorg heeft 30-40% te maken met ondervoeding. Nederlanders worden 

steeds ouder en het kabinetsbeleid is erop gericht dat ouderen steeds langer thuis wonen. Hoe eerder 

ondervoeding gesignaleerd wordt, hoe beter het behandelbaar is. Het doel van dit onderzoek is om inzicht 

te verkrijgen in de manier waarop de huidige screening op ondervoeding wordt gedaan en vervolgens te 

achterhalen op welke manier het proces rondom screening op ondervoeding binnen TWB eventueel 

verbeterd kan worden.  

 

Methode: Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Met fieldresearch is achterhaald wat 

de  werkwijze rondom de screening op ondervoeding binnen TWB behoort te zijn. Ook is er gekeken naar 

de huidige werkwijze rondom de screening op ondervoeding en de verbeterpunten hiervoor. Dit is gedaan 

door middel van een interview met een beleidsadviseur zorg van TWB  en een enquête die is afgenomen 

bij de wijkverpleegkundigen. Via deskresearch is informatie verzameld over mogelijke succesfactoren 

rondom het screenen op ondervoeding binnen vergelijkbare organisaties.  

 

Resultaten en conclusie: Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat de wijkverpleegkundigen van 

TWB werken volgens de NANDA. Er worden hierbij 13 domeinen uitgevraagd tijdens het eerste gesprek 

met een nieuwe cliënt. Het onderdeel ondervoeding  wordt uitgevraagd door middel van de SNAQ65+. Aan 

het eind van de intake krijgt de wijkverpleegkundige een beeld van op welk gebied een cliënt zorg nodig 

heeft. Maar 10 van de 26 wijkverpleegkundigen werken met de SNAQ65+. De wijkverpleegkundigen die 

niet werken met de SNAQ65+ geven aan dat het niet in hun ‘systeem’ zit om hiermee te werken of niet 

bekend zijn met dit meetinstrument.    

 

Van de 26 geënquêteerde wijkverpleegkundigen geven er 22 aan dat er verbeterpunten zijn rondom het 

screenen op ondervoeding. 16  van de 26 wijkverpleegkundigen ervaren problemen waardoor de screening 

en/of terugkoppeling niet optimaal wordt uitgevoerd. De problemen die hierbij veelvuldig genoemd worden 

zijn dat de wijkverpleegkundigen vinden dat er een kennistekort is rondom het probleem ondervoeding en 

ook op het screenen en het terugkoppelen hiervan. Ook wordt er aangegeven dat er weinig wordt 

gecommuniceerd tussen diëtisten en wijkverpleegkundigen waardoor er minder gemakkelijk informatie 

wordt uitgewisseld met elkaar. 

 

Mogelijke succesfactoren binnen de zorgsector zijn: het hanteren van een protocol, kennis bijbrengen over 

(onder)voeding aan de wijkverpleegkundigen, het gebruik maken van een meetinstrument om te screenen 

op ondervoeding en het vastleggen van samenwerkingsafspraken.  

 

Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de screening rondom ondervoeding binnen TWB voor 

verbetering vatbaar is.  
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Begrippenlijst  

Begrip Definitie 

TWB  Organisatie: Thuiszorg West-Brabant. 

Rondom  Alle fases van het screenen. Voor en tijdens de 

screening maar ook de terugkoppeling van en 

naar  andere disciplines.  

De NANDA Classificatie van wetenschappelijk onderbouwde 
verpleegkundige diagnoses.  

Ouderen Mensen ouder dan 65 jaar. 

Kwetsbare ouderen / kwetsbaarheid Kwetsbaarheid kan zich op allerlei manieren 

uiten. De ene oudere heeft bijvoorbeeld moeite 

met boodschappen doen terwijl de andere oudere 

last heeft van vergeetachtigheid. Er wordt  

daarom ook onderscheid gemaakt in vier 

verschillende gebieden waarop ouderen 

kwetsbaar kunnen zijn:  

1. fysieke kwetsbaarheid (belemmeringen in hun 

fysieke functioneren door bijvoorbeeld 

gewichtsverlies, evenwichtsproblemen, 

vermoeidheid),         

2. cognitieve kwetsbaarheid (belemmeringen  in 

cognitie zoals geheugen en flexibiliteit),  

3. sociale kwetsbaarheid (belemmeringen door 

eenzaamheid of verlies van sociale steun)  

4. psychische kwetsbaarheid (belemmeringen 

door psychische aandoeningen zoals een 

depressie) (1).  

Ondervoeding Een acute of chronische toestand waarbij een 

tekort of disbalans van energie, eiwit en andere 

voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige 

effecten op lichaamssamenstelling, functioneren 

en klinische resultaten (2). 

Wijkverpleegkundigen HBO-verpleegkundigen (kwalificatieniveau vijf) 

werkzaam in de thuiszorg, die hoogwaardige 

verpleegkundige zorg bieden aan thuiswonende 

zorgvragers. De wijkverpleegkundige neemt 

inhoudelijke verantwoordelijkheid op zich voor de 

professionele kwaliteit van de verpleging en 

verzorging van mensen thuis (3). 

Thuiszorg  Verzorging en verpleging die bij 

cliënten/patiënten thuis wordt geleverd met als 

doel om ze zodanig te begeleiden in hun 

thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, 

verzorgingshuis of verpleeghuis niet nodig is (4). 
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Body Mass Index (BMI) Verhouding tussen lengte en gewicht. BMI geeft 

een schatting van het gezondheidsrisico van je 

lichaamsgewicht.  

SNAQ65+ Een snel en makkelijk te gebruiken methode  om 

te screenen op ondervoeding. De SNAQ65+  is 

speciaal ontwikkeld voor de groep zelfstandig 

thuiswonende 65-plussers die eventueel gebruik 

maken van de thuiszorg. 

Survio Online enquête systeem voor het opstellen van 

vragenlijsten, gegevensverzameling en –analyse 

en het delen van de resultaten. 

Inclusiecriteria Kenmerken die potentiële deelnemers moeten 

hebben om in aanmerking te komen voor 

deelname aan een onderzoek. 

Exclusiecriteria  Kenmerken die mensen uitsluiten van deelname 

aan een onderzoek.  
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1. Introductie onderzoek 

Ondervoeding is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Met name ouderen en chronisch zieke 

mensen hebben met ondervoeding te maken (5).  

 

Ondervoeding bij ouderen uit zich in functieverlies, ongewenst gewichtsverlies en/of chronische disbalans 

tussen inname en verbruik (6). Er is sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index (BMI) van minder 

dan 20 (<70 jaar) en minder dan 22 (>70 jaar), bij onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 5% in de laatste 

6 maanden of meer dan 10% in een langere periode (> 6 maanden). De ernst van ondervoeding wordt 

bepaald door BMI van minder dan 18,5 (<70 jaar) en minder dan 20 (>70 jaar) of meer dan 10% onbedoeld 

gewichtsverlies in de afgelopen 6 maanden of meer dan 20% in langere periode (> 6 maanden). Mensen 

met overgewicht kunnen ook ondervoed zijn (2). Ondervoeding leidt tot een langzamer herstel bij ziekte. 

Als een patiënt ziek is of niet actief, kan ondervoeding leiden tot afname van gewicht- en spiermassa. Ook 

zorgt ondervoeding voor een verminderde afweer en een vertraagde wondgenezing. Dit kan leiden tot 

decubitus. Daarnaast kan ondervoeding ook leiden tot depressiviteit (2).  

 

Er zijn drie verschillende vormen van ondervoeding namelijk: cachexie, sarcopenie en ‘wasting’. Er wordt 

gesproken over cachexie wanneer er sprake is van ziekte gerelateerde ondervoeding met inflammatie. 

Cachexie kenmerkt zich door een ernstige metabole ontregeling met gevolgen voor onder andere het 

gewicht, de spiermassa, het energieverbruik, de functionaliteit en de eetlust. Ziektebeelden waarbij dit 

optreedt zijn kanker, COPD, hartfalen en andere chronische inflammatoire aandoeningen (2). Bij sarcopenie 

is er verlies van spiermassa door door het ouder worden, waarbij veranderingen in de hormoonhuishouding, 

ontstekingsprocessen en afname van functionaliteit een rol spelen. Bij ‘wasting’ is er door tekort aan 

voedselinname verlies van zowel spier- als de vetmassa (bij <1500 kilocalorieën per dag). Bij ondervoede 

ouderen spelen vaak verschillende factoren tegelijkertijd. Een verminderde eetlust kan ontstaan door ziekte, 

pijn (in het algemeen, bij slikken of kauwen) of achteruitgang van zintuiglijke functies, zoals reuk en smaak. 

Ouderen kunnen maaltijden vergeten door cognitieve achteruitgang. Ook kunnen depressieve klachten of 

eenzaamheid leiden tot minder voedselinname. Daarnaast kan ook  het sociale aspect van eten verloren 

gaan, bijvoorbeeld door overlijden van de partner, waardoor eten een lagere prioriteit krijgt. Verder kunnen 

praktische problemen, zoals de boodschappen niet meer zelf kunnen doen, leiden tot ondervoeding (6). 

     

In 2017 maken ongeveer 300.000 mensen per maand in Nederland gebruik van de thuiszorg, dit aantal 

stijgt per jaar. De gemiddelde leeftijd van de mensen met thuiszorg is 75 jaar (15). Van de zelfstandig 

thuiswonende ouderen met thuiszorg heeft 30-40% te maken met ondervoeding (2). Nederlanders worden 

steeds ouder en het kabinetsbeleid is erop gericht dat ouderen steeds langer thuis wonen. Juist bij de 

kwetsbare ouderen is ondervoeding een veel voorkomend probleem. Hoe eerder ondervoeding 

gesignaleerd wordt, hoe beter het behandelbaar is (5). Ondervoede cliënten herstellen gemiddeld 

langzamer en hebben meer complicaties dan niet-ondervoede cliënten. Bovendien hebben ondervoede 

cliënten een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Vroege herkenning en behandeling is daarom van groot 

belang (14). Het is belangrijk om niet alleen kwetsbare ouderen te screenen, maar ook de mensen die nog 

gezond zijn, om te kijken of er een (risico op) ondervoeding aanwezig is.   

 

Voor screening op ondervoeding van thuiswonende ouderen met de leeftijd van 65 jaar en ouder is de Short 

Nutritional Assessment Questionnaire 65+ (SNAQ65+) ontwikkeld. Bij de SNAQ65+ wordt er gestreefd naar 

eenvoud en snelheid in gebruik. Wanneer de SNAQ65+ is doorlopen komt er een diagnose weergegeven 

in kleuren uit. Hierbij wordt ook vermeld welke actie je moet ondernemen. Groen (er is geen sprake van 

ondervoeding): geen actie. Oranje (er is sprake van risico op ondervoeding): geef informatie over gevolgen 

van ondervoeding en het belang van gezonde voeding, adviseer gebruik van volle producten en extra 

eetmomenten en overleg indien nodig met huisarts of diëtist. Rood (er is sprake van ondervoeding): geef 

informatie over de gevolgen van ondervoeding en het belang van gezonde voeding, overleg met de huisarts 

en verwijs binnen één werkdag naar de diëtist (7).  
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Thuiszorg West-Brabant (TWB) is een thuiszorgorganisatie gevestigd in verschillende dorpen en steden in 

het westen van Brabant. TWB heeft ongeveer 1800 werknemers. Er wordt binnen TWB samengewerkt met 

huisartsen, zorgverleners en specialisten. De wijkverpleegkundigen zijn de schakel tussen de cliënten en 

andere professionals. Bij binnenkomst van een nieuwe cliënt zal deze door de wijkverpleegkundige 

gescreend worden. Op basis van de screening kunnen er door de wijkverpleegkundige andere disciplines 

ingeschakeld worden, bijvoorbeeld een diëtist, een huisarts, een fysiotherapeut of een 

wondverpleegkundige.  

1.1 Aanleiding 

Diëtisten binnen de organisatie Thuiszorg West-Brabant (TWB) vermoeden dat niet alle cliënten die 

ondervoed zijn worden aangemeld bij een diëtist. Dit blijkt uit een gesprek dat één van de diëtisten binnen 

TWB heeft gehad met een vertegenwoordiger van Nutricia waaruit bleek dat 30-40% van de mensen die 

thuiszorg krijgen ondervoed is. Toen dit werd gelinkt aan het aantal verwijzingen dat de diëtisten bij TWB 

krijgen, werd al snel duidelijk dat er iets niet klopte. Momenteel zijn er 8000 cliënten die zorg krijgen binnen 

TWB. Van januari 2019 tot juni 2019 hebben de diëtisten binnen TWB in totaal 270 aanmeldingen gekregen 

voor huisbezoeken. Dit aantal zou  dus vele malen hoger moeten liggen wanneer men uitgaat van die 30-

40%. De wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de eerste screening. Tijdens deze eerste afspraak 

worden een aantal domeinen mondeling uitgevraagd, waaronder (onder)voeding.  Wanneer hier afwijkingen 

in te zien zijn is het de taak van de wijkverpleegkundige om  contact op te nemen met de diëtist. In figuur 1 

staan alle fases rondom het screenen waar een wijkverpleegkundige mee te maken krijgt.  

Rondom: alle fases van het screenen. Voor en tijdens de screening maar ook de terugkoppeling van en 

naar de andere disciplines.  

 
Figuur 1: betekenis rondom de screening op ondervoeding. 
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1.2 Probleemstelling 

In het proces rondom de screening op ondervoeding vermoeden de diëtisten dat er bij de 

wijkverpleegkundigen te weinig/niet goed gescreend wordt. Dit vermoeden is ontstaan doordat diëtisten 

meerdere malen pas in een ver stadium van ondervoeding bij een cliënt ingeschakeld werden. Door het niet 

tijdig signaleren van ondervoeding kan een cliënt langere tijd kampen met ondervoeding. Zolang de diëtisten 

geen verwijzing krijgen worden zij niet betrokken bij de cliënt en wordt er geen behandeling gestart. Een 

slechte voedingstoestand van de patiënt kan verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid, deze 

gevolgen zijn benoemd in hoofdstuk 1. Introductie onderzoek.  

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de huidige screening op 

ondervoeding wordt gedaan en vervolgens te achterhalen op welke manier het proces rondom screening 

op ondervoeding binnen TWB eventueel verbeterd kan worden. Mogelijk zullen er aanbevelingen worden 

geschreven die ervoor zorgen dat de werkwijze rondom screening op ondervoeding verbeterd wordt.  

1.4 Hoofdvragen en deelvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek is: 

1. Hoe ziet de screening rondom ondervoeding bij TWB eruit en is deze voor verbetering vatbaar? 

 

De deelvragen die opgesteld zijn om de hoofdvraag te beantwoorden zijn:  

1. Wat is er vastgelegd met betrekking tot de werkwijze rondom screening op ondervoeding binnen 

TWB? 

2. Hoe wordt in de praktijk binnen TWB te werk gegaan rondom het screenen op ondervoeding en 

waarom? 

3. Welke knelpunten ervaren de wijkverpleegkundigen rondom het screenen op ondervoeding? 

4. Wat zijn mogelijke succesfactoren rondom het screenen op ondervoeding binnen de zorgsector? 
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2. Methode  

2.1 Onderzoeksmethode 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel fieldresearch als deskresearch. De uitkomsten van het 

interview zijn voorwaardelijk geweest voor het ontwikkelen van de vragen uit de enquête.  

2.1.1 Fieldresearch interview 

Via fieldresearch is één semi-gestructureerd interview afgenomen met de beleidsadviseur zorg binnen 

TWB, zij beschikt over informatie over de manier waarop er gewerkt moet worden binnen TWB en aan 

welke richtlijnen en afspraken de medewerkers zich moeten houden. Er is gekozen voor een face-to-face 

interview zodat er makkelijk kan worden doorgevraagd als antwoorden niet duidelijk zijn of wanneer de 

respondent met nieuwe informatie komt.  

 

Het interview bestaat uit een interviewer, een notulist (die aanvult waar nodig is) en een respondent.  

Van het interview is een geluidsopname gemaakt zodat de antwoorden op de vragen op een later moment 

teruggeluisterd en samengevat konden worden. Het doel van het interview is om er achter te komen welke 

afspraken en regels binnen TWB zijn vastgelegd rondom het screenen op ondervoeding. Daavoor zijn er 

twee hoofdonderwerpen gekozen: screening en terugkoppeling. Door deze onderwerpen verder uit te 

vragen kan er een beeld geschetst worden van hoe er rondom de screening op ondervoeding te werk 

gegaan moet worden. Met dit interview is deelvraag 1 beantwoord. De interviewguide is te vinden in bijlage 

1. 

 

Per gestelde vraag is er een samenvatting gemaakt van het antwoord van de geïnterviewde. De 

samenvatting van het interview is teruggestuurd naar de respondent om te laten controleren op waarheid, 

dit wordt ook wel membercheck genoemd.  

2.1.2 Fieldresearch enquête  

Er is gekozen voor een online enquête omdat op deze manier een redelijk grote groep mensen benaderd 

kan worden. Binnen TWB werken de wijkverpleegkundigen op veel verschillende locaties, op verschillende 

tijden, met tussendoor veel huisbezoeken. Het was niet realistisch om de wijkverpleegkundigen mondeling 

te ondervragen. Daarnaast geeft een online enquête geen verplicht gevoel en zullen de respondenten zich 

niet gedwongen voelen antwoord te geven op de vragen.  

 

De vragen uit de enquête zijn gebaseerd op het interview. De twee hoofdonderwerpen: screening en 

terugkoppeling, uit de interviewguide, zijn ook de hoofdonderwerpen in de enquête. Ook de SNAQ65+ en 

de risicosignaleringsapp zijn als onderwerp verwerkt in vragen van de enquête. Zo kan er een vergelijking 

gemaakt worden tussen wat er is vastgesteld rondom de screening en hoe deze daadwerkelijk uitgevoerd 

wordt.  

 

De enquête is verstuurd naar de gehele populatie, er is dus een populatie onderzoek uitgevoerd. Een 

populatie omvat alle eenheden, in dit geval de 47 wijkverpleegkundigen, waar een uitspraak over gedaan 

is. Er is gekozen voor een populatie onderzoek omdat bij een doelgroep kleiner dan 100 geen steekproef 

nodig is (8). De enquête is gemaakt in Survio. Met de enquête zijn deelvraag 2 en 3 beantwoord. 

 

De wijkverpleegkundigen die screening binnen hun takenpakket hebben en werken bij TWB kunnen 

deelnemen aan het onderzoek. Door middel van een vraag uit de enquête kan er worden gecontroleerd of 

er wordt voldaan aan dit criterium. Wanneer een deelnemer niet aan het inclusiecriterium voldoet, zullen de 

antwoorden niet worden opgenomen in de analyse van de resultaten. De enquête is op het invullen van het 

teamnummer na geheel  anoniem. Het inclusie,- en exclusiecriterium zijn te vinden in tabel 1. 
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Tabel 1: inclusie- en exclusiecriterium.  

Inclusiecriterium Exclusiecriterium 

Wijkverpleegkundigen die de taak hebben om te 

screenen op ondervoeding 

Wijkverpleegkundigen die niet te functie hebben 

om te screenen 

 

Voor de enquête zijn alle 47 wijkverpleegkundigen benaderd in de hoop op deze manier zoveel mogelijk 

deelnemers te werven. Er kan met minimaal 25 respondenten (meer dan de helft) een conclusie worden 

getrokken over de mogelijke verbeterpunten rondom het screenen op ondervoeding. Voor de 

betrouwbaarheid en validiteit van de enquete wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2: betrouwbaarheid en 

validiteit. 

 

De wijkverpleegkundigen van TWB worden via de mail benaderd door de coördinator wijkverpleegkundige 

binnen TWB. In de mail (bijlage 2) is de enquête te vinden met informatie over het onderzoek. De 

wijkverpleegkundigen kunnen aan de hand van informatie uit de mail zelf bepalen of zij wel of niet mee 

willen doen aan het onderzoek, het onderzoek is dus geheel vrijwillig. Wanneer de deelnemers mee willen 

doen aan het onderzoek kunnen zij via de link in de mail de enquête invullen. De vragen van de enquête 

zijn te vinden in bijlage 3.  

 

In tabel 2 is te vinden wat het doel en het belang is per opgestelde vraag. Ook staat er per vraag aangegeven 

welke deelvraag er wordt beantwoord. De enquête voor de wijkverpleegkundigen is ontworpen in Survio.  

 

Tabel 2: doelen en belangen enquête.  

Vraag  Doel van de vaag en belang van het onderzoek Beantwoord 
deelvraag 

1. Is het binnen uw 
functie de taak om te 
screenen op 
ondervoeding? 

Met deze vraag wordt gekeken of er voldaan wordt aan het 
selectiecriterium. 

Niet van 
toepassing 

2. Wat is uw 
teamnummer? 

Met deze vraag wordt het teamnummer uitgevraagd zodat  per 
team kan worden bekeken  hoe men te werk gaat. 

Niet van 
toepassing 

3. Maakt u gebruik van 
de SNAQ65+? 

Met deze vraag wordt gekeken of de wijkverpleegkundige 
regelmatig gebruik maakt van de SNAQ65+ tijdens het  screenen. 
Dit is van belang omdat zo wordt achterhaald op welke wijze er 
wordt gescreend. 

2 

4. Waarom gebruikt u de 
SNAQ65+ wel of niet? 

Met deze vraag wordt de reden van het wel of niet gebruiken van 
de SNAQ65+ achterhaald.  

2 

5. Maakt u gebruik van 
de app ‘risicoscan 
ouderenzorg’? 

Met deze vraag wordt gekeken of de wijkverpleegkundige 
regelmatig gebruik maakt van de app ‘risicoscan ouderenzorg’ 
tijdens het screenen. Dit is van belang omdat zo  wordt 
achterhaald op welke wijze er wordt gescreend. 

2 

6. Waarom gebruikt u 
deze app wel of niet? 

Met deze vraag wordt de reden van het wel of niet gebruiken van 
de app achterhaald.  

2 

7. Vindt u dat er 
verbeterpunten zijn 
rondom het screenen 
op ondervoeding? 

Met deze vraag wordt achterhaald waar er volgens de 
wijkverpleegkundige verbeterpunten liggen rondom het screenen 
op ondervoeding. Dit is van belang omdat zo de mening van de 
wijkverpleegkundige meegenomen kan worden in het onderzoek.  

3 
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8. Welke acties voert u 
uit wanneer er sprake 
is van ondervoeding 
bij een cliënt? 

Met deze vraag wordt gekeken of alle  wijkverpleegkundigen 
dezelfde handelingen uitvoeren nadat er sprake is van een 
verhoogd risico op ondervoeding bij een patiënt. Dit is van belang 
om na te gaan of wijkverpleegkundigen zich houden aan 
bestaande richtlijnen. 

2 

9. Zijn er tijdens of na het 
screenen op 
ondervoeding 
problemen waar u 
tegenaan loopt 
waardoor u de 
screening niet 
optimaal kunt 
uitvoeren en/of 
terugkoppelen naar 
de diëtist? 

Met deze vraag wordt gekeken of de wijkverpleegkundige 
aanloopt tegen bepaalde barrières zoals te weinig tijd of het niet 
beschikken over de juiste meetinstrumenten. Dit is van belang 
omdat op deze manier wordt achterhaald waardoor de screening 
op ondervoeding of het terugkoppelen hiervan niet goed verloopt.   

3 

10. Welke problemen 
ervaart u tijdens het 
screenen en/of 
terugkoppelen? 

Met deze vraag wordt gekeken of de wijkverpleegkundige 
aanloopt tegen bepaalde barrières zoals te weinig tijd of het niet 
beschikken over de juiste meetinstrumenten. Dit is van belang 
omdat er zo wordt achterhaald waardoor de screening op 
ondervoeding of het terugkoppelen hiervan niet goed verloopt.   

3 

11. Wat vindt u van de 
communicatie tussen 
de 
wijkverpleegkundigen 
en de diëtisten binnen 
TWB? 

Met deze vraag wordt achterhaald of er qua communicatie tussen 
de wijkverpleegkundige en de diëtiste problemen zijn. Dit is van 
belang om zo te onderzoeken of er op het gebied van 
communicatie nog verbeterpunten zijn.  

3 

12. Zijn er verbeterpunten 

voor de diëtisten? 

Denk aan 

communicatie en/of 

terugkoppeling. 

Met deze vraag komen eventuele verbeterpunten voor de 
diëtisten naar voren. Dit is van belang omdat zo de verwachting 
van de wijkverpleegkundige naar de diëtisten duidelijk wordt.  

3 

 

Er is gekozen voor Survio omdat de enquêtes makkelijk verstuurd kunnen worden en de resultaten direct 

zichtbaar zijn na het invullen. De antwoorden op de gesloten vragen zijn geanalyseerd met Excel. Er zijn 

tabellen gemaakt die weergeven hoe vaak het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ is gegeven. De antwoorden op de open 

vragen zijn per vraag met elkaar vergeleken. Daarna zijn de antwoorden met dezelfde inhoud bij elkaar 

opgeteld. Ook de antwoorden op de open vragen zijn verwerkt in tabellen. De resultaten zijn te vinden in 

paragraaf 3.2 en 3.3. 

 

 

  



 

 

20 

 

2.1.3. Deskresearch  

Via deskresearch is informatie verzameld over mogelijke succesfactoren rondom het screenen op 

ondervoeding binnen de zorgsector. Hier is voor gekozen zodat achterhaald kon worden waar het in de 

zorgsector goed gaat. Dit zal uiteindelijk ook invloed hebben op de aanbevelingen die voor TWB worden 

geschreven. Met deskresearch is deelvraag 4 beantwoord.  

 

Voor literatuuronderzoek zijn via zoektermen artikelen gezocht. Er is gebruik gemaakt van de databank 

Google Scholar en de databank van de HAN. Ook de literatuurlijst van de gevonden artikelen zijn 

meegenomen om te kijken of daar nog andere relevante bronnen in vermeld staan die gebruikt konden 

worden voor het onderzoek. Het zoekplan is te vinden bijlage 5. 

 

2.2. Betrouwbaarheid en validiteit 

Bij een populatie onderzoek ligt de generaliseerbaarheid van het onderzoek hoog omdat hierbij de gehele 

populatie mee wordt genomen (8). De onderzoekers hebben van tevoren kennis gemaakt met de 

wijkverpleegkundigen en uitgelegd wat het doel van het onderzoek is. Hierdoor is er een duidelijk beeld 

geschetst van het doel van het onderzoek alvorens de enquête werd verstuurd. Dit zorgt ervoor dat de 

enquête beter te begrijpen is en er ook juiste antwoorden gegeven worden op de vragen, dit verhoogt de 

validiteit van het onderzoek.  

 

Een probleem kan zijn dat de enquête te snel en niet volledig ingevuld wordt. Wanneer dit het geval is ligt 

de betrouwbaarheid en validiteit van de enquête lager. Het verantwoorden van de vragen in de enquête is 

gedaan aan de hand van het boek “De vragenlijst”, geschreven door J. Brinkman. In dit boek wordt 

beschreven hoe een goede enquête wordt opgesteld vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er 

wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de enquête door vragen op te nemen die hetzelfde moeten 

meten. Er kan een uitspraak gedaan worden over de betrouwbaarheid als er wordt geanalyseerd in welke 

mate deze vragen dezelfde uitkomst geven (6). In de enquête moeten vraag 7 en 9 hetzelfde antwoord 

geven. Doordat in dit onderzoek een anonieme enquête is af genomen wordt de betrouwbaarheid van het 

onderzoek verhoogd, dit komt doordat de wijkverpleegkundigen een eerlijk antwoord in kunnen vullen 

zonder dat de onderzoekers weten van wie de enquête komt.  

 

Voor dit onderzoek is het wenselijk dat alle 47 wijkverpleegkundigen de enquête invullen. Als streven is er 

in de methode gekozen voor minimaal 25 ingevulde enquêtes. Door minimaal 25 enquêtes (meer dan de 

helft) ingevuld terug te krijgen kan er een duidelijk beeld geschetst worden van de huidige situatie, 

knelpunten en verbeterpunten bij TWB.  

Verder wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijke respons van de enquêtes, dit verhoogt de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Om de respons te verhogen wordt er na 3 dagen een reminder 

gestuurd naar alle wijkverpleegkundigen. 
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3. Resultaten 

3.1 Vastgestelde werkwijze rondom de screening op ondervoeding 

Voor het beantwoorden van deelvraag 1 is een interview met de beleidsadviseur zorg binnen TWB 

afgenomen. De antwoorden op de vragen uit het interview zijn in onderstaande tekst geparafraseerd. In 

figuur 2 is de werkwijze rondom de screening op ondervoeding binnen TWB weergegeven in een 

stroomschema. 

Welke werkwijze is er binnen TWB vastgelegd rondom screenen op ondervoeding?   

Op het moment dat een nieuwe cliënt wordt aangemeld bij TWB, gaat de wijkverpleegkundige bij deze cliënt 

op huisbezoek om een intake te houden. De wijkverpleegkundige gaat verschillende aspecten in kaart 

brengen zoals de ziektegeschiedenis, de hulpvraag en waar de hulpvraag vandaan komt. Als hulpmiddel 

wordt hiervoor de classificatie De NANDA (9) gebruikt. Aan de hand van verschillende domeinen wordt 

gekeken naar tekorten bij een cliënt op alle levensgebieden. Er wordt gekeken naar wat een cliënt zelf nog 

kan, wat een naaste of eventueel een vrijwilliger kan betekenen en welke hulpmiddelen kunnen  worden 

ingezet. Aan het eind van de intake krijgt de wijkverpleegkundige een beeld van op welk gebied er zorg 

moet komen.  

Op welke manier komt het gedeelte over ondervoeding terug in de NANDA? 

Domein 2 in De NANDA gaat over voeding, dit is het domein waar ondervoeding terugkomt. Hier worden 

verschillende aspecten uitgevraagd over de voedsel- en vochtinname van de cliënt. Als de 

wijkverpleegkundige na de vragen zorgen heeft over de voedingstoestand van de cliënt, kan de SNAQ65+ 

worden ingezet. Het is niet verplicht om bij elke nieuwe cliënt de SNAQ65+ af te nemen. Naast de SNAQ65+ 

hebben de medewerkers van TWB ook allemaal een risicosignaleringsapp op hun telefoon staan. Met deze 

app kan ook in kaart gebracht worden of een cliënt ondervoed is of risico heeft op ondervoeding. Ook wordt 

er afhankelijk van de uitkomst een advies uitgebracht.  

Hoe vaak wordt een cliënt gescreend? 

De cliënt wordt alleen bij de intake gescreend. Daarna wordt er minimaal één keer per half jaar door de 

wijkverpleegkundigen geëvalueerd. Stel dat er tussendoor nog zorgen zijn over het gewicht van een cliënt, 

of de voedingstoestand, dan moet dit wel gemonitord worden. Er wordt dan een apart doel gemaakt voor 

deze cliënt en het kan zo zijn dat hij/zij wordt doorverwezen naar een diëtist. De verzorgenden die de zorg 

uitvoeren zijn de ogen en de oren van zowel de huisarts als de wijkverpleegkundigen. Zij komen dagelijks 

of wekelijks bij de cliënt langs, dus op het moment dat zij iets signaleren is het wel de bedoeling dat zij dit 

met de wijkverpleegkundigen overleggen. Ook rapporteren zij in het dossier van de cliënt, dit kunnen de 

wijkverpleegkundigen ook zien. Ook de verzorgenden kunnen de SNAQ65+ afnemen, dit gaat vaak in 

overleg met de wijkverpleegkundigen. Dus niet alleen de wijkverpleegkundigen kunnen signaleren of iets 

niet goed gaat. Verzorgenden en huishoudelijke hulp die achter de voordeur van de cliënt komen hebben 

als plicht de cliënt in de gaten te houden. Stel er wordt opgemerkt dat er in de koelkast  geen eten is, dan 

moet natuurlijk wel worden achterhaald wat hiervan de reden is.  

Hoeveel tijd krijgt een wijkverpleegkundige per bezoek aan een cliënt?  

Er zit geen maximum vast aan de tijd die de wijkverpleegkundigen krijgen voor de eerste screening. Als er 

meerdere problemen zijn bij een cliënt, dan kan iemand heel lang bezig zijn met het screenen (wel 1,5/2 

uur). Daarna wordt alles uitgewerkt, hier gaat ook nog extra tijd in zitten. Als er een kortere zorgvraag is, 

kan dit vrij snel gaan. 
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Is er een standaard protocol dat de wijkverpleegkundigen moeten volgen tijdens een screening? 

Binnen TWB is er een kwaliteitshandboek waarin handelingen staan vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek 

kunnen alle werknemers binnen TWB vinden op leerplein, op het web. In het handboek staat informatie 

over primaire processen en hoe je moet evalueren. Inhoudelijke informatie over wanneer de SNAQ65+ 

bijvoorbeeld moet worden gebruikt staat er niet in. Er wordt verwacht dat dit een stukje professionalisering 

is van de medewerker zelf.  

Welke manier van terugkoppelen betreffende screening op ondervoeding is er binnen TWB vastgesteld? 

Wanneer een cliënt ondervoed is  of er een risico op ondervoeding blijkt te bestaan dan wordt er door de 

wijkverpleegkundige contact opgenomen met de behandelend arts; de huisarts of de specialist uit het 

ziekenhuis. Wanneer bij een cliënt nog geen diëtist betrokken is, kan een diëtist in consult geroepen worden. 

Vaak wordt dit gedaan door de wijkverpleegkundige in overleg met de huisarts, het is belangrijk dat die op 

de hoogte wordt gebracht omdat de huisarts de eindverantwoordelijke is in het proces.  

 

 

Figuur 2: stroomschema: werkwijze rondom de screening op ondervoeding binnen TWB. 
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3.2 Werkwijze rondom de screening op ondervoeding 

Voor het beantwoorden van deelvraag 2 zijn vraag 3 t/m 6 en 8 uit de enquête geanalyseerd. De enquête 

is ingevuld door 26 van de 47 wijkverpleegkundigen van TWB. Alle 26 wijkverpleegkundigen voldeden aan 

het inclusiecriterium en konden deelnemen aan het onderzoek. 21 wijkverpleegkundigen hebben niet 

gereageerd op de enquête.  In tabel 3 en 4 zijn de resultaten van de  vragen voor deelvraag 2 weergegeven.  

 

Tabel 3: Aantal antwoorden op de gesloten vragen behorend bij deelvraag 2.  

 
 

Tabel 4: Aantal antwoorden op de open vragen behorend bij deelvraag 2. 
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3.3 Knelpunten rondom de screening op ondervoeding 

Voor het beantwoorden van deelvraag 3 zijn vraag 7 en 9 t/m 12 uit de enquête geanalyseerd.  

In tabel 5 en 6 zijn de resultaten van de  vragen voor deelvraag 3 te vinden. 

 

Tabel 5: Aantal antwoorden op de gesloten vragen behorend bij deelvraag 3. 

 
 

Tabel 6: Aantal antwoorden op de open vragen behorend bij deelvraag 3. 
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3.4 Mogelijke succesfactoren binnen de zorgsector  

Uit het onderzoek van Braad en Meulen (2019)  kwam naar voren dat (wijk)verpleegkundigen in de thuiszorg 

het vroegtijdig signaleren van ondervoeding lastig vinden. Daarnaast wordt het gebruiken van een extra 

meetinstrument ter diagnostisering ervaren als een extra administratieve taak die veel tijd in beslag neemt. 

Ook ervaart een groot deel van de (wijk)verpleegkundigen een kennistekort met betrekking tot ondervoeding 

en een gebrek aan tijd voor het zoeken van informatie hierover. Succesfactoren hierbij zijn een duidelijk 

protocol/wet en regelgeving. Meer kennis bijbrengen over (onder)voeding bij (wijk)verpleegkundigen door 

middel van scholing, klinische les of symposium. Daarnaast kan het gebruik van een meetinstrument om 

het vroegtijdig (risico) op ondervoeding te screenen een grote succesfactor zijn.. Ook het raadplegen van 

richtlijn Stuurgroep Ondervoeding kan steun bieden in het behandelen van ondervoeding, echter is het 

wenselijk dat deze richtlijn ook in de vorm van een samenvatting wordt gepubliceerd (10). 

 

Uit het onderzoek van Groothuis, van Dijk en de Vijlder (2015) is gebleken dat het bouwen en werken vanuit 

een gezamenlijke visie wordt gezien als belangrijkste succesfactor. In dit onderzoek is veel aandacht 

besteed aan communicatie en persoonlijke ontmoeting. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en betrokkenheid 

zijn op allerlei manieren gestimuleerd, zoals door de regelmatige georganiseerde thema- en 

lunchbijeenkomsten. Elkaar leren kennen maakt het gemakkelijker om elkaar op te zoeken in de 

samenwerking. Tijdens de lunchbijeenkomsten op verschillende locaties wordt dan veel gewerkt aan 

casuïstieken. Praktijkvoorbeelden maken duidelijk wanneer je elkaars expertise nodig hebt. Er is 

gediscussieerd over de consequenties van de samenwerking, de benodigde competenties en de 

randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle en deskundige samenwerking. De frequentie, de 

regelmaat, maar ook de interactieve vorm van de bijeenkomsten, hebben geleid tot een gevoel van 

saamhorigheid en een positieve samenwerking. Een andere succesfactor is om samenwerkingsafspraken 

vast te leggen. Iedereen weet wat de bedoeling is en hoe het moet. Zorgverleners ervaren verbeterde 

samenwerking, weten elkaar goed te vinden en ervaren meer werkplezier. Werken vanuit eenzelfde locatie 

bevordert de samenwerking op de werkvloer (11). 

 

Uit het onderzoek van Weisz, Cambrosio, Keating, Knaapen, Schlich en Tournay (2007) naar het gebruik 

van richtlijnen in de zorg kwam naar voren dat een richtlijn invloed op het werk heeft. Richtlijnen kunnen 

worden ingevoerd met verschillende doeleinden, zoals verbetering in efficiënt werken, kostenbesparing of 

het verbeteren van de kwaliteit van de zorg (12). In het onderzoek van Wijngaarden is de SNAQ 

geïntroduceerd op een verpleegafdeling en daarmee een verplicht en zichtbaar onderdeel geworden. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat verpleegkundigen alerter zijn op de voedingstoestand van de patiënt. Daarnaast 

is de SNAQ ook in het ziekenhuis een verplicht onderdeel. Alle patiënten dienen bij opname gescreend te 

worden door de verpleegkundige op (het risico op) ondervoeding volgens de SNAQ-methode. Door alle 

patiënten goed te screenen met de SNAQ blijft voeding een aandachtspunt (13). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

20 

 

4. Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 

In het onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe ziet de screening rondom ondervoeding 

eruit bij TWB en is deze voor verbetering vatbaar?’  

 

De wijkverpleegkundigen binnen TWB werken volgens de NANDA. Er worden 13 domeinen uitgevraagd 

tijdens het eerste gesprek met een nieuwe cliënt. Ondervoeding kan dan worden uitgevraagd door middel 

van de SNAQ65+. Op deze manier krijgt de wijkverpleegkundige aan het eind van de intake een beeld van 

op welk gebied een cliënt zorg nodig heeft. Uit de resultaten komt naar voren dat veel wijkverpleegkundigen 

niet weten wanneer ze de SNAQ65+ moeten gebruiken, het niet duidelijk is wat het belang van het tijdig 

screenen op ondervoeding is en dat er geen vaste richtlijnen zijn die opgevolgd moeten worden. Hierdoor 

is het niet duidelijk op welke manier er gescreend moet worden en kan er worden geconcludeerd dat de 

screening rondom ondervoeding voor verbetering vatbaar is. Daarnaast zou het hanteren van een protocol, 

het  bijbrengen van kennis over (onder)voeding aan de wijkverpleegkundigen, het gebruik maken van een 

meetinstrument om te screenen op ondervoeding en het vastleggen van samenwerkingsafspraken 

mogelijke succesfactoren binnen de zorgsector kunnen zijn. 

4.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn er aanbevelingen opgesteld om de screening rondom 

ondervoeding bij TWB te verbeteren. De aanbevelingen zijn gericht op verschillende aspecten die hier een 

rol bij spelen.  

 

Advies 1: De SNAQ65+ verplichten voor de wijkverpleegkundigen tijdens elke screening. 

Het is niet altijd zichtbaar wanneer iemand ondervoed is. Daarom wordt er geadviseerd om de SNAQ65+ 

te verplichten bij elke screening. Het is belangrijk dat er vroegtijdig wordt gescreend op ondervoeding zodat 

een cliënt sneller herstelt, minder complicaties heeft en de kans op voegtijdig overlijden afneemt. Door de 

SNAQ65+ te verplichten zal elke cliënt gescreend worden op (risico op) ondervoeding.  

 

Advies 2: Scholing voor wijkverpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijke hulp.  

Uit de resultaten van het onderzoek is naar voren gekomen dat wijkverpleegkundigen behoefte hebben aan 

extra scholing rondom ondervoeding en het gebruiken van de SNAQ65+.  Door middel van scholingen voor 

wijkverpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijke hulp wordt het belang van het tijdig signaleren van 

ondervoeding duidelijk gemaakt. Daarnaast is het voor verzorgenden en huishoudelijke hulp goed om te 

weten wat tijdens een bezoek belangrijk is om in de gaten te houden, zoals lege koelkasten of veel 

producten die over de datum zijn. Ook kan er informatie worden gegeven over bijvoorbeeld ondervoeding 

en het screenen hiervan zodat extra kennis kan worden bijgebracht.  

 

Advies 3: Meer 1 op 1 contact tussen de wijkverpleegkundigen en diëtisten.  

Zorg voor meer communicatie tussen de wijkverpleegkundigen en de diëtisten. Door het creëren van meer 

bekendheid onderling zal de drempel om elkaar te benaderen voor vragen en advies lager worden. Dit kan 

bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een teamuitje of 

kennismakingsborrel. 
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5. Discussie 

In de discussie wordt kritisch gekeken naar het uitgevoerde onderzoek. Er wordt gereflecteerd op de 

methode en opvallende resultaten worden besproken.  

 

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat een deel van de wijkverpleegkundigen zegt alleen te handelen 

vanuit een berekende BMI score, de SNAQ65+ zou voor hen dan alleen een extra administratieve handeling 

zijn. Deze uitkomst is in strijd met de literatuur die aangeeft dat de SNAQ65+ bestaat uit snelle en makkelijk 

toe te passen criteria, zonder gegevens te hoeven berekenen of dure middelen aan te hoeven schaffen (3). 

De BMI score zegt iets over de verhouding tussen lichaamslengte en gewicht. Deze uitkomst zegt verder 

niks over of er sprake is van (risico op) ondervoeding. Dit resultaat bevestigt het verband tussen 

onvoldoende kennis en de screening rondom ondervoeding.   

 

Er zijn geen concrete cijfers over  hoeveel ouderen binnen TWB precies ondervoed zijn. De enige cijfers 

die verkregen zijn, zijn de cijfers waaruit blijkt dat de diëtisten binnen TWB   in de periode van januari 2019 

tot juni 2019 in totaal  270 doorverwijzingen hebben gekregen. Deze cijfers zeggen niets over de reden 

waarom de cliënten zijn doorverwezen naar de diëtist. Het was niet haalbaar om van 8000 cliënten te 

achterhalen of zij wel of niet ondervoed waren, waardoor het percentage ondervoeding binnen TWB  niet 

berekend kon worden. Dat het probleem groot is kwam bij het intakegesprek al direct naar voren maar hoe 

hoog het percentage exact ligt is onduidelijk. Als in de toekomst deze gegevens op de juiste manier worden 

geregistreerd dan kan het percentage ondervoeding binnen TWB wel berekend worden.  

 

De verwachting van de onderzoekers voorafgaand aan het onderzoek was dat de wijkverpleegkundigen 

mogelijk te weinig tijd zouden hebben bij het screenen van een cliënt. Uit het interview met beleidsadviseur 

zorg is gebleken dat de wijkverpleegkundigen tijdens de screening geen richtlijn voor tijd hebben. Dat 

betekent dat de verwachting van de onderzoekers niet kloppend is ten aanzien van de resultaten die in dit 

onderzoek naar voren zijn gekomen.  

 

Om te achterhalen wat is vastgesteld met betrekking tot de screening rondom ondervoeding is maar één 

interview afgenomen. Om in een vervolgonderzoek de validiteit te verhogen kunnen er meerdere interviews 

afgenomen worden (8).  

 

In dit onderzoek hebben 26 van de 47 wijkverpleegkundigen de enquête ingevuld. Het was wenselijk dat 

alle 47 wijkverpleegkundigen de  enquête in zouden vullen. Als streven is in de methode gekozen voor 

minimaal 25 ingevulde enquêtes, dit aantal is bereikt. Door de 26 enquêtes ingevuld terug te krijgen kon  er 

een duidelijk beeld geschetst worden van de huidige situatie, knelpunten en verbeterpunten bij TWB. Om 

de betrouwbaarheid en/of validiteit van het onderzoek te verhogen hadden wij mondeling contact kunnen 

zoeken met de wijkverpleegkundigen om te vragen  de enquête alsnog in te vullen. Doordat het onderzoek 

binnen een bepaalde tijd afgerond moest worden is er gekozen genoegen te nemen met de 26 ingevulde 

enquêtes.  

 

In hoofdstuk 2.3. is benoemd dat het een probleem kan zijn dat de enquêtes te snel en niet volledig ingevuld 

worden. Wanneer dit het geval zal zijn zal de betrouwbaarheid en validiteit lager liggen. Uit de antwoorden 

is naar voren gekomen dat vraag 7 en 9 bij de meerderheid wel hetzelfde antwoord geven. Dit zal betekenen 

dat de betrouwbaarheid van de enquête goed ligt. Om de betrouwbaarheid en validiteit beter te controleren 

kunnen er meer vragen worden opgenomen die hetzelfde moeten meten. Er is ervoor gekozen om dit niet 

te doen en het bij 2 dezelfde vragen te houden. Wanneer er  meer vragen in zitten die hetzelfde moeten 

meten zal de tijdsduur voor het invullen van de enquête te lang worden.  

 

In de enquête is gevraagd naar teamnummers. Er is naar deze nummers gevraagd omdat zo bekeken kan 

worden welke knelpunten er zijn en in welk team deze knelpunten zich voordoen. Omdat de 26 ingevulde 

enquêtes door mensen uit 19 verschillende teams zijn ingevuld is hier uiteindelijk niks meer mee gedaan. 
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Het gaat voorbij aan het doel van deze studie om de verschillende teams binnen TWB te onderzoeken. In 

de toekomst kan hier vervolgonderzoek naar worden gedaan. 

 

Vraag 1 uit de enquête is:’ Is het binnen uw functie de taak om te screenen op ondervoeding?’ 

Wanneer dit niet het geval is worden de antwoorden van de enquête niet meegenomen in de analyse, dit is 

het exclusiecriterium. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat alle wijkverpleegkundigen de taak hebben 

om te screenen. Wanneer dit niet het geval zou zijn, had de respondent de enquête alsnog volledig moeten 

invullen. Zo worden de respondenten belast met een enquête die uiteindelijk niet zou worden gebruikt. In 

een vervolgonderzoek had na vraag 1 de enquête automatisch moeten stoppen, bij het antwoord ‘nee’. 

 

Vraag 12 uit de enquête is: Zijn er verbeterpunten voor de diëtisten? Denk aan communicatie en/of 

terugkoppeling. 14 van de 26 wijkverpleegkundigen geven aan dat de communicatie tussen 

wijkverpleegkundige en diëtist beter kan. 6 van de 26 wijkverpleegkundigen geven aan meer persoonlijk 

contact te willen met de diëtisten. Door voorbeelden achter de vraag te zetten, zoals communicatie en 

terugkoppeling, is het mogelijk dat de respondenten gestuurd zijn om een bepaald antwoord te geven op 

de vraag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

20 

 

Bibliografie 

1. RIVM (z.d.). Kwetsbare ouderen. Geraadpleegd op 20 november 2019 van, 

https://www.rivm.nl/ouderen-van-nu-en-straks/kwetsbare-ouderen 

2. Stuurgroep ondervoeding. (2019). Herkenning, diagnosestelling en behandeling van  

ondervoeding bij volwassenen. 

3. Mast, J., & Pool, A. (2003). Competentiebeschrijvingen voor wijkverpleegkundigen.  

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. 

4. CBS (z.d). Begrippen. Geraadpleegd op 23 november 2019 van,  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=t#id=thuiszorg  

5. De van der Schueren, MAE. (2018). Een toenemend probleem: Ondervoeding bij  

thuiswonende ouderen. Tvz, 128(2), 20-22. 

6. Scherptong-Engbers, M. (2016). Chronische ondervoeding bij ouderen. Huisarts  

En Wetenschap, 59(1), 36-36.  

7. Stuurgroep ondervoeding (2015). Signalering van ondervoeding in de eerstelijnszorg en  

thuiszorg. Geraadpleegd op 3 oktober 2019 van, http://stuurgroepondervoeding.nl/wp-

 content/uploads/2015/02/Uitleg-en-onderbouwing-SNAQ65-.pdf 

8. Fischer, T. & Julsing, M. (2015). Onderzoeksvaardigheden (Tweede druk ed.). Noordhoff  

Uitgevers.  

9. Herdman, T.H., & Kamitsuru, S. (2017). Nanda International (2015-2017 ed.). Houten: Bohn  

Staflue van Loghum. 

10. Braad, N., & Meulen, J. (2019). Ondervoeding, een kwestie voor de wijkverpleegkundige?  

Hanzehogeschool Groningen. 

11. Groothuis, J., van Dijk, M., de Vijlder, M. et al. (2015). Bijblijven 31: 865. Bohn Stafleu van  

Loghum. https://doi.org/10.1007/s12414-015-0103-4         

12. Weisz, G., A. Cambrosio, P. Keating, L. Knaapen, T. Schlich & V.J. Tournay. (2007). ‘The 

Emergence of Clinical Practice Guidelines.’ The Milbank Quarterly 85(4):691-727.  

13. van Wijngaarden, A. (2011). Reflectie op richtlijnen. Master Zorgmanagment   

14. Meijers, J. M., Schols, J. M., & Halfens, R. J. (2007). Ondervoeding in verpleeghuizen. Tijdschrift 

Voor VerpleeghuisGeneeskunde, 32(3), 93-99. 

15. Vektis intelligence (z.d). Hoeveel mensen maken gebruik van wijkverpleging? Geraadpleed op 13 

januari 2020 van, https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-

dichtbij/wijkverpleging/row-1/hoeveel-mensen-maken-gebruik-van-wijkverpleging/ 

 

  

about:blank
about:blank#id=thuiszorg
about:blank


 

 

20 

 

Bijlage 1. Interview Guide  

 

Interviewguide 

Introductie 

Intro - Voorstellen 

Doel van het onderzoek Met dit interview willen wij er achter komen wat er is 

vastgelegd met betrekking tot de werkwijze rondom screening 

op ondervoeding en het terugkoppelen hiervan. 

Onderwerpen Onderwerpen die aan bod komen: 

- Screening 

- Terugkoppeling 

Opname Voor dit interview hebben wij opnameapparatuur 

meegenomen. Het is verplicht om uw  toestemming te vragen 

als er gebruik wordt gemaakt van opnameapparatuur. 

  

Vragen wanneer de opname apparatuur aanstaat: ‘Vindt u 

het goed dat dit gesprek wordt opgenomen zodat wij het 

later terug kunnen luisteren?’ 

  

Taken benoemen Jessie zal het gesprek bij u afnemen en Lisa schrijft 

bijzonderheden op. 

Variabelen, onderwerpen, centrale vragen en subvragen 

Algemeen: 

  

Onderwerp: 

- Werkzaamheden 

 

Wat is uw functie binnen TWB? 

 

Subvragen: 

- Welke werkzaamheden voert u uit? 
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Screening: 

  

Onderwerp: 

- Werkwijze 

  

Welke werkwijze is er binnen TWB vastgelegd rondom 

screenen op ondervoeding?  

  

Subvragen: 

- Hoe vaak wordt een cliënt gescreend? 

- Hoe vaak gaat een wijkverpleegkundige langs bij de 

cliënt? 

- Hoeveel tijd krijgt een wijkverpleegkundige per 

bezoek aan een cliënt?  

 

Terugkoppeling: 

  

Onderwerp: 

- Betrokken personen 

- Communicatiemiddelen 

Welke manier van terugkoppelen betreffende screening 

op ondervoeding is er binnen TWB vastgesteld? 

  

Subvragen: 

- Naar wie wordt er teruggekoppeld? 

- Mag er op een andere manier worden teruggekoppeld 

dan er eigenlijk is vastgesteld? 

Afsluiting 

Afsluiting interview Heeft u verder nog vragen aan ons? 

Zijn er nog onderwerpen niet aan bod gekomen die u wel wilt 

bespreken? 

Memberchecking Het interview zal worden uitgewerkt en kan via de mail worden 

doorgestuurd mocht hier behoefte aan zijn. 

Bedanken voor het interview Bedankt voor het meewerken aan het interview en de tijd die 

u hiervoor vrij heeft gemaakt. 

Contactgegevens voor vragen Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij bereikbaar via 

onderstaande telefoonnummers/e-mailadressen. 

Telefoonnummer: 0627223100 (Jessie), 0622165591 (Lisa) 

E-mail: jessiekuijpers98@gmail.com, liisanijhof@hotmail.com 
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Bijlage 2. Mail wijkverpleegkundigen 

Beste,  

 

Wij zijn Lisa en Jessie, studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek te Nijmegen. Momenteel zijn wij 

bezig met het laatste jaar van deze opleiding en schrijven onder begeleiding van Marjolein van den 

Diepstraten en Hanneke Ligtenberg (diëtisten binnen TWB) onze scriptie bij TWB. Tijdens het schrijven van 

onze scriptie verrichten wij onderzoek naar de werkwijze rondom het screenen op ondervoeding bij ouderen 

en het verbeteren hiervan. 

 

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het leren kennen van de organisatie en verschillende 

disciplines zoals de wijkverpleegkundige en de diëtiste. De aankomende weken zullen wij ons vooral 

bezighouden met het verzamelen van gegevens door middel van enquêtes en een interview zodat duidelijk 

naar voren komt waar eventuele verbeterpunten liggen. 

 

Om een aantal deelvragen te beantwoorden hebben wij een enquête opgesteld. Het zou ons enorm helpen 

als deze door u wordt ingevuld. De enquête is op het invullen van uw teamnummer na geheel  anoniem en 

zal ongeveer 5 à 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Via onderstaande link kunnen de antwoorden 

worden ingevuld die daarna automatisch bij ons terecht komen.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Link: https://www.survio.com/survey/d/E1J9Y1U3K5F5I6F5H  
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Bijlage 3. Enquête wijkverpleegkundigen TWB 

 

De officiële enquête wordt ingevuld via Survio. 

Link naar enquête: https://www.survio.com/survey/d/E1J9Y1U3K5F5I6F5H 

 

Enquête vragen: 

1. Is het binnen uw functie de taak om te screenen op ondervoeding? 

Ja/Nee 

2. Wat is uw teamnummer?  

Open vraag 

3. Maakt u gebruik van de SNAQ65+? 

Ja/Nee 

4. Waarom gebruikt u de SNAQ65+ wel of niet? 

Open vraag 

5. Maakt u gebruik van de app ‘risicoscan ouderenzorg’?  

Ja/Nee 

6. Waarom gebruikt u deze app wel of niet? 

Open vraag 

7. Vindt u dat er verbeterpunten zijn rondom het screenen op ondervoeding? 

Ja,zoals.../Nee 

8. Welke acties voert u uit wanneer er sprake is van ondervoeding bij een cliënt?  

Open vraag 

9. Zijn er tijdens of na het screenen op ondervoeding problemen waar u tegenaan loopt waardoor u 

de screening niet optimaal kunt uitvoeren en/of terugkoppelen naar de diëtist? 

Ja/Nee 

10. Welke problemen ervaart u tijdens het screenen en/of het terugkoppelen? Alleen invullen wanneer 

vraag 9 beantwoord is met ‘ja’. 

Open vraag 

11. Wat vindt u van de communicatie tussen de wijkverpleegkundigen en diëtisten binnen TWB? 

Goed/Kan beter/Slecht  

12. Zijn er verbeterpunten voor de diëtisten? Denk aan communicatie en/of terugkoppeling.  

 Ja,zoals... /Nee 
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Bijlage 4. Herinneringsmail wijkverpleegkundigen 

 

Beste, 

 

Afgelopen maandag hebben jullie een mail gekregen met de enquête voor ons onderzoek. Wij hebben al 

best veel reacties, bedankt daarvoor! Helaas heeft nog niet iedereen de enquête ingevuld daarom willen wij 

vragen aan degene die de enquête nog niet heeft ingevuld om deze alsnog in te vullen. Hoe meer reacties 

wij krijgen, hoe beter wij het onderzoek voor TWB uit kunnen voeren. 

 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jessie Kuijpers en Lisa Nijhof 
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Bijlage 5. Zoekplan 

- Hoofdvraag: 

Hoe ziet de screening rondom ondervoeding bij TWB eruit en is deze voor verbetering vatbaar? 

 

- Deelvraag: 

 

  

Wat zijn succesfactoren rondom het screenen op ondervoeding binnen vergelijkbare 
organisaties. 

  

Zoektermen 

Elementen: Succesfactoren Screening op 

ondervoeding 

Organisaties 

Synoniemen:     Werkgroep 

Verwante termen: 

  

Succes Signaleren van 

ondervoeding 

Instelling 

Nauwere termen: 

  

Verplicht SNAQ65+ 

SNAQ 

Ouderen 

Thuiszorg 

Zorg aan huis 

Wijkverpleegkundigen 

Multidisciplinair 
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Zoekresultaat 1. 

WAAR [In welke van de voorgeschreven bron heb je gezocht?] 

HBO kennisbank 

HOE [Wat heb je ingevuld in het zoekveld van deze bron? Denk aan AND, OR, NOT en 
trunceren/maskeren] 

“Ondervoeding” → 114 resultaten 
Gekozen filter: 2015 → 47 resultaten 
Gekozen filter: publicaties met bestand / URL 
“Ondervoeding” AND “wijkverpleegkundigen” → 1 resultaat 

WAT [Wat heb je gevonden? Noteer de gegevens van je zoekresultaat t.b.v. je bronnenlijst.] 

Gegevens van de gevonden 
website 

  

Auteur Nienke Braad (student); Janna van der Meulen (student) 

Datum (ddmmjj) 18 januari 2019 

Titel document Ondervoeding, een kwestie voor de 
wijkverpleegkundige? 

Geraadpleegd/gedownload op dag, 
maand, jaar, van http://url 

20 november 2019 

WAAROM [Waarom is deze bron bruikbaar/betrouwbaar? Noteer voor websites de uitslag van 
de webdetective. Geef ook een eigen onderbouwing.] 

Betrouwbare databank HBO kennisbank 
Onderzoek uit 2019 
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een andere thuiszorg organisatie. Er kan worden 
afgevraagd of de resultaten overeen zouden komen als dit op dezelfde manier wordt uitgevoerd bij 
TWB. 
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Zoekresultaat 2. 

WAAR [In welke van de voorgeschreven bron heb je gezocht?] 

Google Scholar 

HOE [Wat heb je ingevuld in het zoekveld van deze bron? Denk aan AND, OR, NOT en 
trunceren/maskeren] 

“SNAQ65+” AND “verplicht” → 0 resultaten 
“SNAQ” AND “verplicht” → 25 resultaten 

WAT [Wat heb je gevonden? Noteer de gegevens van je zoekresultaat t.b.v. je bronnenlijst.] 

Gegevens van de gevonden 
website 

  

Auteur Annemieke van Wijngaarden 

Datum (ddmmjj) 25 november 2011 

Titel document Reflectie op richtlijnen 

Geraadpleegd/gedownload op dag, 
maand, jaar, van http://url 

20 november 2019 

WAAROM [Waarom is deze bron bruikbaar/betrouwbaar? Noteer voor websites de uitslag van 
de webdetective. Geef ook een eigen onderbouwing.] 

Betrouwbare databank Google scholar 
Wetenschappelijk onderzoek, referenties aanwezig 
Artikel uit 2011 
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Zoekresultaat 3. 

WAAR [In welke van de voorgeschreven bron heb je gezocht?] 

Google Scholar 

HOE [Wat heb je ingevuld in het zoekveld van deze bron? Denk aan AND, OR, NOT en 
trunceren/maskeren] 

“SNAQ65+” AND “verplicht” → 0 resultaten 
“SNAQ” AND “verplicht” → 25 resultaten 
In het artikel van Annemieke van Wijngaarden wordt verwezen naar het artikel van  
Weisz.  

WAT [Wat heb je gevonden? Noteer de gegevens van je zoekresultaat t.b.v. je bronnenlijst.] 

Gegevens van de gevonden 
website 

  

Auteur George Weisz, Alberto Cambrosio, Peter Keating, 
Thomas Schlich en Virginie J. Tournay 

Datum (ddmmjj) 7 december 2007 

Titel document The Emergence of Clinical Practice Guidelines 

Geraadpleegd/gedownload op dag, 
maand, jaar, van http://url 

20 november 2019 

WAAROM [Waarom is deze bron bruikbaar/betrouwbaar? Noteer voor websites de uitslag van 
de webdetective. Geef ook een eigen onderbouwing.] 

Betrouwbare databank Google scholar 
Referentie uit een betrouwbaar onderzoek.  
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30 

Zoekresultaat 4.  

WAAR [In welke van de voorgeschreven bron heb je gezocht?] 

Google scholar 

HOE [Wat heb je ingevuld in het zoekveld van deze bron? Denk aan AND, OR, NOT en 
trunceren/maskeren] 

“Zorg aan huis” AND “succesfactoren” → 3940 resultaten 
Gekozen filter: sinds 2015 → 965 resultaten 
“Zorg aan huis” AND “succesfactoren” AND “multidisciplinair” AND “ouderen” → 128 resultaten 

WAT [Wat heb je gevonden? Noteer de gegevens van je zoekresultaat t.b.v. je bronnenlijst.] 

Gegevens van de gevonden 

website 

  

Auteur Jolanda Groothuis, Marinka van Dijk, Marcel de Vlijder, 

Jan Scherpenisse, Jenny Wanders, René van Kruchten, 

Klaas Steenhuis en Jaap te Velde 

Datum (ddmmjj) 24 november 2015 

Titel document Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis is een 

krimpregio 

Geraadpleegd/gedownload op dag, 

maand, jaar, van http://url 

21 november 2019 

WAAROM [Waarom is deze bron bruikbaar/betrouwbaar? Noteer voor websites de uitslag van 
de webdetective. Geef ook een eigen onderbouwing.] 

Betrouwbare databank via Google scholar 
Artikel uit 2015 

about:blank
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Bijlage 6. Geheimhoudingsverklaring 
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Bijlage 7. Toestemmingsformulier HBO kennisbank 
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Bijlage 8. Abstract formulier 

TITEL: Screening op ondervoeding bij ouderen in de thuiszorg. 

Diëtist(en)  
in opleiding 

1. Jessie Kuijpers Beroepsrol Beleidsadviseur 

2. Lisa Nijhof  

Organisatie / 
opdrachtgever 

TWB Thuiszorg met 
Aandacht  

Praktijkbegeleider(s)  Marjolein van den 
Diepstraten 
Hanneke Ligtenberg 

Plaats Roosendaal Docentbegeleider(s) Babette Kuijpers 
Annemarie Nijhof 

Inleiding 

Ondervoeding is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Met name ouderen en 
chronisch zieke mensen hebben met ondervoeding te maken. Van de zelfstandig thuiswonende 
ouderen met thuiszorg heeft 30-40% te maken met ondervoeding. Nederlanders worden steeds 
ouder en het kabinetsbeleid is erop gericht dat ouderen steeds langer thuis wonen. Hoe eerder 
ondervoeding gesignaleerd wordt, hoe beter het behandelbaar is. Het doel van dit onderzoek is om 
inzicht te verkrijgen in de manier waarop de huidige screening op ondervoeding wordt gedaan en 
vervolgens te achterhalen op welke manier het proces rondom screening op ondervoeding binnen 
TWB eventueel verbeterd kan worden.  

Methoden 

Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Met fieldresearch is achterhaald wat de  
werkwijze rondom de screening op ondervoeding binnen TWB behoort te zijn. Ook is er gekeken 
naar de huidige werkwijze rondom de screening en de verbeterpunten hiervoor. Dit is gedaan door 
middel van een interview met een beleidsadviseur zorg van TWB en een enquête die is afgenomen 
bij de wijkverpleegkundigen. Via deskresearch is informatie verzameld over mogelijke 
succesfactoren rondom het screenen op ondervoeding binnen vergelijkbare organisaties.  

Resultaten 

Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat de wijkverpleegkundigen van TWB werken 
volgens de NANDA. Er worden hierbij 13 domeinen uitgevraagd tijdens het eerste gesprek met een 
nieuwe cliënt. Het onderdeel ondervoeding  wordt uitgevraagd door middel van de SNAQ65+. Aan 
het eind van de intake krijgt de wijkverpleegkundige een beeld van op welk gebied een cliënt zorg 
nodig heeft. Maar 10 van de 26 wijkverpleegkundigen werken met de SNAQ65+. De 
wijkverpleegkundigen die niet werken met de SNAQ65+ geven aan dat het niet in hun ‘systeem’ zit 
om hiermee te werken of niet bekend zijn met dit meetinstrument.    
 
Van de 26 geënquêteerde wijkverpleegkundigen geven er 22 aan dat er verbeterpunten zijn rondom 
het screenen op ondervoeding. 16  van de 26 wijkverpleegkundigen ervaren problemen waardoor 
de screening en/of terugkoppeling niet optimaal wordt uitgevoerd. De problemen die hierbij 
veelvuldig genoemd worden zijn dat de wijkverpleegkundigen vinden dat er een kennistekort is 
rondom het probleem ondervoeding en ook op het screenen en het terugkoppelen hiervan. Ook 
wordt aangegeven dat er weinig wordt gecommuniceerd tussen diëtisten en wijkverpleegkundigen 
waardoor er minder gemakkelijk informatie wordt uitgewisseld met elkaar. 
 
Mogelijke succesfactoren binnen de zorgsector zijn: het hanteren van een protocol, kennis bijbrengen 
over (onder)voeding aan de wijkverpleegkundigen, het gebruik maken van een meetinstrument om 
te screenen op ondervoeding en het vastleggen van samenwerkingsafspraken.  

Conclusie 

Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de screening rondom ondervoeding binnen TWB 
voor verbetering vatbaar is.   
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Aanbevelingen  

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn er aanbevelingen opgesteld om de screening 
rondom ondervoeding bij TWB te verbeteren. De aanbevelingen zijn gericht op verschillende 
aspecten die hier een rol bij spelen.  
 
Advies 1: De SNAQ65+ verplichten voor de wijkverpleegkundigen tijdens elke screening. 
Het is niet altijd zichtbaar wanneer iemand ondervoed is. Daarom wordt er geadviseerd om de 
SNAQ65+ te verplichten bij elke screening. Het is belangrijk dat er vroegtijdig wordt gescreend op 
ondervoeding zodat een cliënt sneller herstelt, minder complicaties heeft en de kans op vroegtijdig 
overlijden afneemt. Door de SNAQ65+ te verplichten zal elke cliënt gescreend worden op (risico op) 
ondervoeding.  
 
Advies 2: Scholing voor wijkverpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijke hulp.  
Uit de resultaten van het onderzoek is naar voren gekomen dat wijkverpleegkundigen behoefte 
hebben aan extra scholing rondom ondervoeding en het gebruiken van de SNAQ65+.  Door middel 
van scholingen voor wijkverpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijke hulp wordt het belang 
van het tijdig signaleren van ondervoeding duidelijk gemaakt. Daarnaast is het voor verzorgenden en 
huishoudelijke hulp goed om te weten wat tijdens een bezoek belangrijk is om in de gaten te houden, 
zoals lege koelkasten of veel producten die over de datum zijn. Ook kan er informatie worden 
gegeven over bijvoorbeeld ondervoeding en het screenen hiervan zodat extra kennis kan worden 
bijgebracht.  
 
Advies 3: Meer 1 op 1 contact tussen de wijkverpleegkundigen en diëtisten.  
Zorg voor meer communicatie tussen de wijkverpleegkundigen en de diëtisten. Door het creëren van 
meer bekendheid onderling zal de drempel om elkaar te benaderen voor vragen en advies lager 
worden. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een 
teamuitje of kennismakingsborrel. 

 

 


