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‘EÉN ONSJE WELZIJN, 
MAAKT DE ZORG EEN KILO 
LICHTER’

Marianne Nijnuis

Bestuurslid Platform Patiënt en Voeding

Arts en patiënt



Even voorstellen

• Marianne Nijnuis

• Arts en fulltime patiënt (h-EDS en MCAS)

• Voorheen jeugdarts, beleidsmedewerker zeldzaam, 
directeur-a.i. kleine thuiszorgorganisatie

• Moeder van een nierpatiënt



Mijn zoon 

• Slechtere nierfunctie

• Recidiverende urineweginfecties

• Obstipatie

• Sinds de leeftijd van 2,5 j drinkvoeding

• Gestart met darmspoelen (naast macrogol)

• Macrogol in hoge dosering i.c.m. bisacodyl



Mijn zoon 

• Op 7e jaar start picoprep (!)

• Plaatsing PEG-sonde en 

• Start sondevoeding

Bron: Jeroen Bosch ziekenhuis



Het roer moet om!

• Stop picoprep!

• Hervat macrogol met psylliumvezels

• Stop Zofran, start gember

• Nog steeds spugen

• Stop kunstmatige sondevoeding en 

• Start echt eten, fijngemaakt door de sonde

• Nu, na 7 jaar alleen onderhoudsdosering



Veel informatie blended diet



Waarom voeding 
van belang?

• Effect op gezondheid

• Sociale aspect en 
verkrijgbaarheid

• Welwillendheid en kennis bij 
organisatie

• Gaat verder dan lifestyle 
interventies



Personalised Food

https://www.youtube.com/watch?v=e9QT-BSUtf4


Patiëntenbeweging



Voedingsbewegingen



Voorbeelden patiëntengroepen



Voorbeelden patiëntengroepen



Voorbeelden patiëntengroepen



Young adults with
cancer (AYA)

• Keuzemenu AYA’s: 7/dag maaltijdmoment 
(RadboudUMC)

• FoodforCare Foundation stimuleert 
onderzoek naar effect voeding

• Voeding tijdens de behandeling

• Voeding ter preventie en na kanker

• Maar: géén/weinig grip op thuissituatie!



Vierkeerbeter.nl



ACTIZ Bijeenkomsten 2019

• ‘Aandacht voor eten en drinken’ (PFNL)

• ‘Best practices’

• Maak er een feestje van

• Haal mensen uit de horeca naar binnen 

• Afdeling (eten dagbesteding, soep, pannen)

• Gesprekken bewoners, naasten, 
cliëntenraad



Patient Empowerment



picture: David Hockney, Mother I, 1985

Voorkom de hokjesgeest!!



Samenwerking

Patiënten 
Cliënten

• Vergroten 
kennis

• Verhogen 
eigen kracht

• Verbeteren 
vraag 

Zorg-
aanbieders
Vergroten 
kennis

Vergroten 
innovatiekracht

Vergroten 
aanbod



Meer informatie

Patientenvoeding.nl

mgnijnuis@gmail.com

info@smitvisch.nl



RIVM Special Webinar 
Voeding en duurzame Zorg



Voedingszorg voor morgen

Kennis over de wereld van Eten en 
Welzijn vertalen naar de gebruikers 
ervan: de mensen die zorg leveren 
én zij die zorg ontvangen. 



➔A: Staan net onder water met deksel op de pan

➔B: Weinig water (2cm) met een deksel op een pan

➔C. Weet ik niet
• Bron: GFK February 3, 2022 | Voedingscentrum Kookvaardigheden

Hoe moeten aardappelen worden gekookt om de 
vitamines zo veel mogelijk te behouden?



(On)bewust + (On)bekwaam



De Nederlandse artseneed

• KNMG 2003: “Ik zal zorgen voor 

zieken, gezondheid bevorderen 
en lijden verlichten. Ik stel het belang 
van de patiënt voorop en eerbiedig 
zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt 
geen schade doen. Ik luister en zal 
hem goed inlichten…”

• Nederlands artsenverbond: “Ik zal 
mijn voorschriften geven naar beste 

weten en kunnen, tot welzijn van 
de patiënten en ik zal hen behoeden 
voor alles, wat schadelijk en verkeerd 
is…”



A pledge for planetary health to unite health 
professionals

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32039-0/fulltext

“We urge all professional bodies and health education institutions to incorporate 

planetary health values and principles in their mission statements.”

A new Hippocratic oath:



1. Benoem het doel

Van

Zorgorganisaties 

naar

Duurzame Gezondheidsorganisaties



2. Benoem intenties

• Onderdeel Gezondheidsbeleid:
• Gezonde voeding 
• Bewegen en ontspannen
• Welzijn
• Natuur en Omgeving

• Onderdeel duurzaamheidsbeleid:
• de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
• circulair werken te bevorderen
• de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug 

te dringen
• het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de 

gezondheid van iedereen bevordert



Gezond eten & drinken

Foto’s Reade , Amsterdam
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Bewegen en ontspannen



Natuur en omgeving

De WELL Building Standard

RIVM Wat werkt dossiers
www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg



Intenties: wat zijn de goede voornemens? 

• Onderdeel Gezondheidsbeleid:
• Gezonde voeding 
• Bewegen en ontspannen
• Welzijn
• Natuur en Omgeving

• Onderdeel duurzaamheidsbeleid:
• de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
• circulair werken te bevorderen
• de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug 

te dringen
• het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de 

gezondheid van iedereen bevordert



Mindset

• Staat alles al vast? 
• “Geen tijd”

• “We kunnen het voedingsbeleid niet 
veranderen”

• “Geen budget”

• “Geen kennis of vaardigheden”

• “Hebben we al geprobeerd en ik wil niet 
meer falen”

• “Is te complex”

• “Geen urgentie, prioriteit”

• “We doen al wat”



3. Verander de mindset

• Wat vind ik van dit (nieuwe) gedrag (leuk, makkelijk)?

• Sociale attitude: wat doet de rest?

• Controle: 
• Step by step succesjes

• Good practices (andermans succes)

• Empowerment van cliënt/patiënt en medewerker

• Kijk integraal naar het systeem: 
• Waar gaat het goed?

• Wat leren we van onze fouten en ons falen?

• Wie moet er meedoen?



4. Kijk naar het systeem als geheel

1
Creëer 

draagvlak

2
Breng de huidige 
situatie in kaart

3
Bepaal 

prioriteiten en 
doelstellingen

4
Maak een 
actieplan

5
Voer de acties 

uit

6
Evalueer en stuur 

bij

7
Borg in het 
kwaliteits-

beleid

COP Duurzame Voeding in de zorg

• Inkoop

• Productie & Reststromen 

• Bedrijfsvoering

• Assortimentskeuze

• Organisatie, Medewerkers en 

Cliënten & Patiënten



Organisatie, Medewerkers en Cliënten & Patiënten

vierkeerbeter.nlE+W Groeilemniscaat



Productie en reststromen

Lerende Zorgkeukens



Inkoop

Experience Center: 
De wereld van Smaak, Duurzaamheid 
en Gezondheid
Groothandel AGF Van Gelder



Assortimentskeuze

Koks in consult



Bedrijfsvoering



©Patientempowerment.be en Etenwelzijn.nl



Eten+Welzijn helpt zorgorganisaties 
met individueel advies, 
transitieprogramma’s en Lerende 
Netwerken.

duurzamezorg@etenwelzijn.nl

www.etenwelzijn.nl



Webinar Special 
Voeding & Duurzame Zorg

- PAUZE -

Om 16:00u zullen we verder gaan met een praktijkvoorbeeld 

en de paneldiscussie.
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duurzamezorg@rivm.nl

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg

mailto:duurzamezorg@rivm.nl
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg


Voeding & Duurzame Zorg

17-02-2022

Zorg Goed 



Zorggroep Zaanstreek in cijfers

1. 1200 cliënten in zorg

2. 600 medewerkers

3. 380 vrijwilligers

4. Omzet van 25 mio

5. 2 locaties niet in eigendom

6. 3e locatie in voorbereiding

Zorg Goed 



Noodzaak

Zorg Goed 



Gezonde Leefomgeving

Zorg Goed 

● Versteende leefomgeving

● 500 zonnepanelen

● 48 zonneboilers

● Energiescan

● Verder de inmiddels normale zaken zoals isolatie, groene 

inkoop energie, en afvalbeleid

● Biologisch afbreekbare eetgerei en verpakkingen

● Maar ook;

● Licht, lucht, planten, dieren, beleven



Afvalreductie

Zorg Goed 



Voeding

1. Eigen productie keuken

2. Gekoppeld systeem

3. 500 maaltijden per dag

4. Onderzoek 

Zorg Goed 



Wat hebben we gedaan

● Vragenlijsten bij bewoners, vrijwilligers en personeel

● Focusgroepen

● Proeverij

● Voedseldagboekjes van bewoners

● Interviews

● Wegen porties

● Observaties en mee-eten

Zorg Goed 



Wat vinden de respondenten zelf

● Pennemens en Mennistenerf zijn het grotendeels met 

elkaar eens

● In hoeverre vinden jullie dat het eten:

- Lekker is 72% (redelijk tot helemaal)

- Gezond is 68% (redelijk tot helemaal)

- Duurzaam is 20% (redelijk) 

Zorg Goed 



Wat vinden de respondenten belangrijk

● Pennemens en Mennistenerf zijn het grotendeels met 

elkaar eens

● In hoe belangrijk vinden jullie dat het eten

- Lekker is 88% (zeer) belangrijk

- Gezond is 91% (zeer) belangrijk

- Duurzaam is 76% (zeer) belangrijk*

*24% had geen gevoel bij duurzaamheid

Zorg Goed 



Behoefte bewoner Pennemes

Zorg Goed 

1. 93% Wil eten wat de gezondheid 

ondersteund

2. 67% Wil vlees van diervriendelijke productie

3. 60% Meer smaak in het eten



Behoefte bewoner Mennistenerf

1. 52% Wil eten wat de gezondheid ondersteund

2. 48% Wil vlees van diervriendelijke productie

3. 48%  Wil vlees wat makkelijker te snijden is

Zorg Goed 



Speerpunten 2022

1. Regeneratieve landbouw

2. Lokale inkoop

3. Afvalreductie

4. Het verhaal

Zorg Goed 



Bedankt voor uw aandacht

Zorg Goed 



Paneldiscussie
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Marianne Nijnuis
Rudi Crabbé
Leo Groenendaal
Menrike Menkveld-Beukers

Stel jouw vragen in de chat



Bedankt voor jullie deelname & succes met jullie vervolgstappen!
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Bezoek onze website voor het Wat Werkt 
Dossier Voeding & praktijkvoorbeelden.
Neem bij vragen contact op via:

duurzamezorg@rivm.nl

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-
bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen

mailto:duurzamezorg@rivm.nl
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen

