Stel, u wordt geholpen bij het eten,
maar u doet het liever zelf.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Stel, u ergert zich groen en geel
aan de mensen die steeds de eetzaal
binnen komen lopen.
Wat zou u doen?

Stel, u bent nog niet helemaal klaar
met eten en uw bord wordt al weggehaald!
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Stel, u zou zo graag eens met
andere bewoners aan de tafel zitten,
bijvoorbeeld van een andere afdeling.
Wat zou u doen?

Stel, vandaag smaakt
het eten u helemaal niet.
U hebt geen trek.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Stel, u merkt dat uw kleren wel wat strak
zijn gaan zitten. U past niet alles meer.
Wellicht bent u wel erg aangekomen.
Wat zou u doen?

Stel, een bepaald gerecht
waar u dol op bent wordt nooit
geserveerd in de eetzaal.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Blauwe wat zou u doen-kaarten
de speler geeft aan wat hij zou doen in een bepaalde situatie,
met wie hij hierover in gesprek zou gaan en wat hij zou zeggen.

Stel, u merkt dat uw buurvrouw
steeds minder eet. U weet niet of
de medewerkers het zien.
Wat zou u doen?


Stel, u krijgt iets voorgeschoteld
waar u nu eenmaal niet van houdt.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?
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Stel, u merkt dat uw kleren
erg ruim zijn gaan zitten.
U bent dus opvallend veel afgevallen.
Wat zou u doen?

Stel, u hebt tijdens de maaltijd last
van uw gebit. De begeleiding is daar
niet van op de hoogte.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Stel, tijdens de maaltijd wordt er
helemaal niets gezegd.
Wat ongezellig!
Wat zou u doen?

Stel, uw favoriete beleg
staat nooit op de ontbijttafel.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Stel, het is een warme dag. U wilt nog
wat extra drinken maar u kunt het niet zelf
inschenken. Er is geen begeleiding in de buurt.
Wat zou u doen?

Stel, een paar cliënten zeggen dat ze tijdens
de maaltijd graag naar de televisie willen kijken.
U wilt gewoon rustig de maaltijd eten.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Stel, een andere bewoner geeft aan dat zij
wat langer zou willen bidden. U moet dan langer
wachten voor u kunt beginnen met eten.
Wat zou u doen?

Stel, tijdens de maaltijd merkt u dat
andere cliënten er andere gewoonten
op nahouden. U stoort zich hieraan.
Wat zou u doen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?

Blauwe wat zou u doen-kaarten
de speler geeft aan wat hij zou doen in een bepaalde situatie,
met wie hij hierover in gesprek zou gaan en wat hij zou zeggen.

Stel, een kennis komt nét voor de warme
maaltijd bij u langs. Dat vindt u onprettig,
u wilt rustig naar de eetzaal.
Wat zou u doen?



Doorvragen
• Met wie zou u hierover in gesprek gaan?
• Wat zou u dan zeggen?
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Stel, u zou het fijn vinden om betrokken te
worden bij het tafeldekken of het schoonmaken
van groenten. Het is niet aan u gevraagd.
Wat zou u doen?

Blauwe wat zou u doen-kaarten
de speler geeft aan wat hij zou doen in een bepaalde situatie,
met wie hij hierover in gesprek zou gaan en wat hij zou zeggen.
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Eet u
nog net zo veel
als vroeger?

Doorvragen
• Wat was dat?
• Hoe kwam dat?

DOORVRAGEN
• Waarom wel/niet?

Hebt u wel eens
stiekem eten
weggegooid?

Hebt u wel eens
iets gekookt
dat helemaal mislukte?

Doorvragen
• Wat was daarvan de reden?

Doorvragen
• Wat was dat?
• Hoe kwam dat?

Sommigen snoepen te veel of
eten te vet. Anderen drinken te veel.
Wat is uw grootste zonde
op gebied van eten of drinken?

Bent u wel eens gevraagd
de tafel te dekken of
af te opruimen?

DOORVRAGEN
• Wat vindt u daarvan?
• Waarom vindt u dat lekker?

Doorvragen
• Wat vindt u daarvan?

Maakt het u uit
naast welke bewoner
u de maaltijd eet?

Pijnlijk tandvlees. Een slecht zittend gebit.
Veel ouderen hebben te maken
met mondproblemen.
Hebt u ergens last van?

DOORVRAGEN
• Waarom wel/niet?

DOORVRAGEN
• Wanneer heeft u last?
• Wat doet u dan?
• Beïnvloedt dit uw eetlust?

Rode ontboezemingskaarten
de speler doet een ontboezeming over zijn eigen
situatie en ervaringen rond eten en drinken.

Hebt u wel eens
iets tegen uw zin
gegeten?


Schaamt u zich wel eens
voor iets tijdens
het eten van de maaltijd?

DOORVRAGEN
• Wat vindt u storend?

DOORVRAGEN
• Wat was dat?
• Hoe kwam dat?
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Tijdens de maaltijd gebeuren er
soms dingen om u heen.
Vindt u dat storend?

Krijgt u voldoende tijd
om uw maaltijd in
uw eigen tempo te eten?

DOORVRAGEN
• Met wie zou u hierover in gesprek kunnen gaan?
• Wat zou u doen/zeggen?

DOORVRAGEN
• Wat zou er beter kunnen?

Met welke personen zou u nog
wel eens samen willen eten?
(mogen ook overleden of beroemde personen zijn)

Hebt u tijdens het eten wel
eens last van uw tanden,
tandvlees of tong?

DOORVRAGEN
• Waarom deze persoon?

Doorvragen
• Wanneer is dat?
• Wat doet u dan?
• Beïnvloedt dit uw eetlust?

Hebt u van een bepaalde
gewoonte rond de maaltijd
afscheid moeten nemen?

Waar wordt u nou echt
heel blij van
tijdens de maaltijd?

Rode ontboezemingskaarten
de speler doet een ontboezeming over zijn eigen
situatie en ervaringen rond eten en drinken.

Krijgt u wel eens een
gerecht dat u eigenlijk
vies vindt maar dat
niet durft te zeggen?

Doorvragen
• Welke is dat?
• Hoe hebt u dat ervaren?

Bent u
de laatste tijd afgevallen
of aangekomen?

Doorvragen
• Hoe komt dat denkt u?
• Wat vindt u daar zelf van?
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Wat vindt u ervan dat u of
uw tafelgenoten tijdens de
maaltijd worden geholpen?

Rode ontboezemingskaarten
de speler doet een ontboezeming over zijn eigen
situatie en ervaringen rond eten en drinken.
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Welk
alcoholisch drankje
vindt u het lekkerste?

Doorvragen
• Hoe eet u die groente het liefst?

Doorvragen
• Drinkt u dat nu ook nog wel eens?

Wat drinkt u
graag
bij uw ontbijt?

Houdt u
van
buitenlands eten?

Doorvragen
• Wilt u dat in een glas,
een mok of een kop en schotel?

Doorvragen
• Zo ja, Welk buitenlands eten vindt u lekker?

Tegen welke
zoet tussendoortje
kunt u geen nee zeggen?

Stel, u mag het kerstdiner samenstellen.
Wat zou u in elk geval
op het menu zetten?

DOORVRAGEN
• Waarom kunt u dat niet weerstaan?

DOORVRAGEN
• Waarom zou u hiervoor kiezen?

Welke
broodsoorten
vindt u lekker?

Voor welk toetje
kunnen ze u
’s nachts wakker maken?

Eventueel uitleg
• Meergranen, witbrood, pompoenbrood,
waldkorn, maïs brood, boerenbruin,
tijgerbrood, volkorenbrood.

DOORVRAGEN
• Waarom vindt u dit zo lekker?

Groene lekkerbekkaarten
de speler vertelt waar hij van houdt op gebied van eten en drinken.
Of legt uit hoe hij een bepaalt gerecht klaarmaakte.

Wat is
uw meest favoriete
groente?


Zijn er feestdagen
dat u
iets bijzonders eet?

Doorvragen
• Kunt u het recept vertellen?

Doorvragen
• Zo ja, wat eet u dan?
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Welk gerecht
kon u vroeger
goed klaarmaken?

Wat drinkt u
’s ochtends liever,
koffie of thee?

DOORVRAGEN
• Heeft u hier goede herinneringen aan?

Doorvragen
• En hoe drinkt u dit dan het allerliefst?

Houdt u het meest
van zoet, zout,
zuur of bitter?

Wat
is uw favoriete
fruit?

Doorvragen
• Kunt u een voorbeeld van deze smaak geven?

DOORVRAGEN
• Eet u dit fruit graag op een speciale manier
of gewoon uit het vuistje?

Wat
is uw favoriete
beleg op brood?

Wat
is uw favoriete
visgerecht?

DOORVRAGEN
• Waarom eet u dit zo graag?

DOORVRAGEN
• Waarom eet u dit zo graag?

Wat
is uw favoriete
hartige tussendoortje?

Wat
is uw favoriete
vleesgerecht?

DOORVRAGEN
• Waarom eet u dit zo graag?

DOORVRAGEN
• Waarom eet u dit zo graag?

Groene lekkerbekkaarten
de speler vertelt waar hij van houdt op gebied van eten en drinken.
Of legt uit hoe hij een bepaalt gerecht klaarmaakte.

Welke Oudhollands gerecht
of streekgerecht
zou u weer eens willen eten?



Doorvragen
• Gekookt? Gebakken? Gepureerd? Gefrituurd?
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Hoe
vindt u uw aardappelen
het lekkerst?

Groene lekkerbekkaarten
de speler vertelt waar hij van houdt op gebied van eten en drinken.
Of legt uit hoe hij een bepaalt gerecht klaarmaakte.



Zorgvoorbeter.nl

Wat vindt u
van de toetjes
die u hier krijgt?

DOORVRAGEN
• Waarom zou u juist dit veranderen?

DOORVRAGEN
• Welke is uw favoriet?
• Zou u iets veranderen?

Als u hier de baas zou zijn,
wat zou u dan veranderen
aan de warme maaltijden?

Wat vindt u
van de soep
die u hier krijgt?

DOORVRAGEN
• Waarom zou u juist dit veranderen?

DOORVRAGEN
• Welke is uw favoriet?
• Zou u iets veranderen?

Wordt u tijdens de maaltijd
wel eens gestoord
door bezoek?
(bijvoorbeeld door familie of de huisarts)

Heeft u
voldoende keuze
bij de maaltijden?

Doorvragen
• Zo ja, hoe ervaart u dat?

Doorvragen
• Mist u wel eens iets wat u graag zou willen eten?

Heeft u voldoende
gelegenheid om te bidden
of te danken voor het eten?

Wat mag er niet
veranderen tijdens
de warme maaltijd?

Oranje verbeterkaarten
de speler geeft aan hoe hij een bepaald aspect
rond eten en drinken liever zou zien.

Stel, u mag één ding veranderen
aan de broodmaaltijden.
Wat zou u dan veranderen?

DOORVRAGEN
• Waarom mag dit niet veranderen?


Volgt
u
een dieet?

DOORVRAGEN
• Waarom wel/niet?

Doorvragen
• Zo ja, hebt u door het dieet meer of minder
plezier gekregen in eten en drinken?

Zorgvoorbeter.nl

Vindt u het vervelend
dat er personeel
bij de maaltijden aanwezig is?









































































































































































































































































Vindt u het hier
gezellig tijdens
de maaltijden?

U krijgt regelmatig
iets te drinken.
Bent u daarover tevreden?

Doorvragen
• Mist u wel eens iets?

Oranje verbeterkaarten
de speler geeft aan hoe hij een bepaald aspect
rond eten en drinken liever zou zien.

Doorvragen
• Zo ja, wat maakt het zo gezellig?
• Zo nee, waarom vindt u het niet gezellig?

Wat vindt u
van de sfeer
tijdens het ontbijt?

Bent u tevreden
over het beleg
tijdens de broodmaaltijden?

Doorvragen
• Mist u wel eens iets?
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Krijgt u voldoende tijd
om uw maaltijd te eten?









































































































































































































































































Oranje verbeterkaarten
de speler geeft aan hoe hij een bepaald aspect
rond eten en drinken liever zou zien.
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Hoe ziet
uw servies
eruit?

Doorvragen
• Wat werd er gegeten en gedronken?

Doorvragen
• Heeft u een favoriet kopje of bord?
• Waarom is dit uw favoriete servies?

Hoe laat
at u vroeger
uw warme maaltijd?

Wanneer
at u voor het eerst
nasi?

Doorvragen
• Vindt u het fijner om ’s middags of om ’s avonds
warm te eten?

Doorvragen
• Vond u het lekker?

Welke
exotische gerechten
kent u?

Kent
u
sushi?

Doorvragen
• Hebt u ze weleens gegeten?
• Vind u deze gerechten lekker?

Doorvragen
• Uit welk land komt dit gerecht?

Paarse sfeerkaarten
de speler omschrijft een vroegere of gewenste sfeer of
gevoel rond een moment van eten en drinken (ambiance).

Hoe vierde u
vroeger
uw verjaardag?

Sushi is een Japans gerecht en bestaat uit een klein hapje rijst
met daarop of daartussen zeewier, vis, ei of groenten.

Wat
lust u
absoluut niet?

Kent
u
couscous?

Doorvragen
• Waarom vindt u dat niet lekker?

Doorvragen
• Uit welk land komt dit?
Couscous is een populair gerecht in Noord-Afrika.
Het bestaat voornamelijk uit griesmeel van durumtarwe,
waarvan kleine korrels worden gemaakt.


Hoe begint
u graag
met de maaltijd?

Doorvragen
• Waarom vindt u dat zo lekker?
• Waar doet hetgeen u aan denken?

Doorvragen
• Bidt u bijvoorbeeld voor de maaltijd?
• Hoe sluit u de maaltijd graag af?
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Waar kunnen ze
u ’s nachts voor
wakker maken?

Welke
etensgeuren
vindt u lekker?

Doorvragen
• Waarom wel of niet?

Doorvragen
• Heeft u bij deze geur een bepaalde herinnering?
Zo ja, wilt u daar iets over vertellen?

Eet u graag
samen met anderen of
liever alleen?

Sommige mensen kunnen niet
tegen de geur van vis.
Welke geur vindt u niet lekker?

Doorvragen
• Wat vindt u daar zo prettig aan?

Hoe zag vroeger
bij u de gedekte tafel
eruit?

Mocht u vroeger
bepaalde dingen
niet eten of drinken?

Paarse sfeerkaarten
de speler omschrijft een vroegere of gewenste sfeer of
gevoel rond een moment van eten en drinken (ambiance).

Bent u tevreden
over de sfeer
tijdens de maaltijden?

Doorvragen
• Waarom was dat zo?

Wat mag er volgens u
niet missen
bij een kerstdiner?

Hoe vierde u
vroeger
oud & nieuw?

Doorvragen
• Wat werd er gegeten en gedronken?



Doorvragen
• Wat vindt u daar wel of niet prettig aan?
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16
Houdt u ervan om tijdens
de warme maaltijd tv te kijken
of muziek te luisteren?

Paarse sfeerkaarten
de speler omschrijft een vroegere of gewenste sfeer of
gevoel rond een moment van eten en drinken (ambiance).
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