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Ondervoeding bij ouderen 

Ondervoeding is te herkennen aan onbedoeld gewichtsverlies en/of een te laag lichaamsgewicht. Als 

iemand onbedoeld in een maand drie kilo afvalt of in zes maanden zes kilo of meer afvalt, spreken we 

van onvrijwillig gewichtsverlies. Ondervoeding ligt dan op de loer. Ouderen hebben een verhoogd 

risico op ondervoeding, doordat zij vaak minder eten en drinken.  

Definitie voor ondervoeding 

“Ondervoeding kan worden beschouwd als een voedingstoestand waarbij sprake is van een tekort of 

disbalans van energie, eiwit en/of andere nutriënten (voedingsstoffen), die leidt tot meetbare nadelige 

effecten op de lichaamsomvang en lichaamssamenstelling, op het functioneren en op klinische 

resultaten (Stratton 2003). 

Oorzaken van ondervoeding 

 verminderde eetlust  

 problemen met het gebit  

 verminderde geur- en smaakbeleving  

 sneller een ‘vol’ gevoel ervaren  

 eenzaamheid  

 depressie  

 bijwerkingen medicijnen, zoals misselijkheid e/o braken  

 ‘dorstgevoel’ neemt af 

Iemand die last heeft van een of meer van deze oorzaken kan maaltijden gaan overslaan of kleinere 

porties gaan eten. Dit zie je vaak bij ouderen. De oudere heeft dan geen zin meer in eten of minder 

trek. Eten wordt een kwelling of wordt ervaren als noodzakelijk kwaad. Dit heeft als gevolg dat de 

oudere te weinig calorieën en voedingsstoffen binnen krijgt en daardoor weinig energie heeft, de 

weerstand omlaag gaat, duizelig wordt en krachtsverlies ontstaat. Je spreekt dan van ondervoeding. 

Gevolgen/symptomen van ondervoeding 

 onbedoeld gewichtsverlies, ingevallen wangen en holle ogen  

 botbreuken, door vaker en sneller vallen  

 infecties, zoals longontsteking  

 huidletsel, zoals decubitus of skin tears, door een dunne en droge huid  

 gevoel van welbevinden neemt af, zoals depressies, vermoeidheid, lusteloosheid en kouwelijk 

zijn 

Bronnen 

Landelijke Richtlijn 2011 Ondervoeding bij patiënten met kanker, IKNL, concept 
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Ondervoeding bij ouderen 

Obesitas is een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam 
bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. 

Definitie obesitas 

Men spreekt van obesitas als het BMI ≥ 30. Het risico op diverse aandoeningen, zoals diabetes 

mellitus type 2 en cardiovasculaire ziekten, wordt nog hoger als daarbij ook de buikomvang van 

mannen ≥ 102 cm en bij vrouwen ≥ 88 is. 

Behalve obesitas wordt de laatste tijd ook steeds meer gesproken over zogenaamde ‘morbide 

obesitas’. Voorbij de grens van een BMI van meer dan 40 wordt de term bariatrische cliënt gebruikt. 

Oorzaken van obesitas 

 Familiair (ouders met overgewicht, omgevings- en gedragsfactoren).  

 Overgewicht tijdens de kinderjaren.  

 Weinig bewegen.  

 Ongezonde eetgewoontes. 

Gevolgen van obesitas 

 Fysieke problemen 

o Hart- en vaatziekten (door te weinig beweging is het risico op o.a. een hartinfarct 

groter)  

o Hoge bloeddruk  

o Diabetes Mellitus type II (80% van alle mensen met Diabetes Mellitus type II heeft dit 

door overgewicht)  

o Kanker (bij mannen vooral prostaatkanker en darmkanker, bij vrouwen borstkanker en 

kanker aan de voortplantingsorganen)  

o Galziekten  

o Leververvetting  

o Artrose (door te weinig beweging en de verhoogde druk op de gewrichten)  

o Ademhalingsproblemen  

o Slaapapneu (korte ademstilstanden tijdens het slapen)  

o Jicht  

o Verhoogd risico op overlijden en verminderde kwaliteit van leven 

 Psychische problemen 

o Depressie (door pesten of zich buitengesloten voelen)  

o Minderwaardigheidsgevoel 

 Sociale problemen 

o Arbeidsongeschiktheid  

o Vereenzaming (angst voor kritiek, onzekerheid of een inactief leven) 

 



  

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

Onderwerp:                              Ondervoeding en overvoeding bij ouderen 
Verantw.  voor beheer:   teamleiders/wijkverpleegkundige 
Vastgesteld op:                              11 mei 2015 
Vastgesteld door:                   A.F.W. Schots, directeur 

Gemaakt in:          maart 2015 
Gemaakt door:     teamleiders/wijkverpleegkundige 
Instemming O.R.: n.v.t. 
Geëvalueerd in :   n.v.t. 
Gewijzigd in:          n.v.t. 
Evaluatiedatum:   mei 2017 

3/4 

Wegen, meten en BMI 

Het gewichtsverloop geeft informatie of iemand ondervoed is of dreigt te raken.  

 Het gewicht 

 De lengte 

 BMI (Body Mass Index) of Quetelet index 

Een betrouwbaar instrument om ondervoeding te signaleren is:  

 De SNAQ 

Deze methoden geven informatie over de situatie van de cliënt. Leg deze gegevens vast. 

Wegen van de cliënt 

Weeg de cliënt regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand of 3 maanden. Weeg de cliënt steeds op 

dezelfde wijze. Zo kun je het gewicht op de verschillende meetmomenten vergelijken. 

Aandachtspunten bij het wegen zijn. 

 Maak steeds gebruik van dezelfde weegschaal.  

 Weeg zonder schoenen, jas en andere zware kleding.  

 Weeg wanneer mogelijk op een vast tijdstip, bij voorkeur in de ochtend.  

 Weeg de cliënt zo mogelijk met een lege blaas.  

Noteer de gegevens op het daarvoor bestemde formulier. Houd rekening met oedeem en/of ascites. 

Dit kan het gewicht(sverloop) beïnvloeden. 

Ook als de cliënt zichzelf weegt is het belangrijk om te weten hoe er gewogen is en of de waarden te 

vergelijken zijn. (bron: Vilans. Goed wegen is een kunst, 2007) 

Meten van de cliënt 

Normaal gesproken wordt de lichaamslengte van een cliënt staand gemeten met behulp van een 

meetlat. Maar het gebruik van een meetlat is bij hoogbejaarden en ernstig meervoudig gehandicapten 

niet altijd mogelijk. Daarom zijn er andere manieren: 

 Meetlint 

Met een meetlint zijn de vormen van het lichaam te volgen. Een meetlint gebruikt u als er 

sprake is van contracturen. Meet de lichaamslengte van hiel tot kruin en volg de vormen van 

het lichaam.  

 Armspanlengte of kniehoogte 

Naarmate de contracturen toenemen, wordt de uitkomst van een meting met een meetlint 

onbetrouwbaarder. Een alternatief is dan om de lichaamslengte te schatten door het meten 

van de armspanlengte (is ongeveer gelijk aan de lichaamslengte) of de kniehoogte. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Eten-drinken-Praktijk-Signaleren-Meten.html#Wegen
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Eten-drinken-Praktijk-Signaleren-Meten.html#Meten
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Eten-drinken-Praktijk-Signaleren-Meten.html#BMI
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Eten-drinken-Praktijk-Signaleren-Meten.html#SNAQ
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Bij het inschatten van de lichaamslengte op basis van de kniehoogte kunt u de volgende 

formules gebruiken:  

o Man: lichaamslengte in cm = (2,02 x kniehoogte in cm) - (0,04 x leeftijd in jaren)+ 

64,19  

o Vrouw: lichaamslengte in cm = (1,83 x kniehoogte in cm) - (0,24 x leeftijd in jaren) + 

84,88 

 Formule van Sienkiewicz-Sizer, 1997, Kniehoogte meting (pdf, 110 kb) 

Body Mass Index 

De Body Mass Index (BMI) – ook wel Quetelet Index genoemd – is een index voor het gewicht in 

verhouding tot de lichaamslengte. U berekent de BMI door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door 

het kwadraat van de lichaamslengte (lengte keer lengte, uitgedrukt in meters). 

Voorbeeld: Iemand weegt 76 kilo en is 1,63 meter lang. De BMI van deze persoon is 28,6. Dit 

berekent u als volgt: 

76 gedeeld door 2,66 (1,63 x 1,63) = 28,6. 

De BMI is een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. Het gaat er bij de BMI 

dus niet om wat cosmetisch gezien het mooiste is. De BMI heeft een relatie met de hoeveelheid 

lichaamsvet, maar de BMI-waarden geven niet het percentage lichaamsvet aan. De indeling van de 

BMI geldt voor volwassenen van 18 tot ongeveer 70 jaar. Boven de 70 jaar is de relatie tussen de BMI 

en de gezondheid minder duidelijk. 

SNAQ voor screenen op ondervoeding bij een cliënt (zie bijlage) 

De SNAQ is een betrouwbaar instrument om ondervoeding en ondergewicht in een vroeg stadium te 

signaleren van de Stuurgroep ondervoeding . Er zijn verschillende varianten van de SNAQ: 

 SNAQ 65+ (pdf, 268 kb)  

De SNAQ 65+ is een eenvoudig instrument om ondervoeding bij ouderen te signaleren. Voor 

de meting is geen weegschaal nodig. De meting vindt plaats met een SNAQ-centimeter. De 

SNAQ 65+ bestaat uit:  

o onbedoeld gewichtsverlies (4 kg of meer in de laatste 6 maanden)  

o bovenarmomtrek (minder dan 25 cm)  

o verminderde eetlust  

o functionaliteit 

De SNAQ 65+ lijst dient ingediend te worden als er signalen zijn van ondervoeding. 
Daarna moet deze lijst doorgegeven worden aan de huisarts of verpleeghuisarts. 
Deze moet dan verder bekijken welk beleid er verder afgesproken moet worden. 

 

http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/eten%20en%20drinken/Kniehoogte_meting%5b1%5d.pdf
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/fileadmin/inhoud/eerstelijn_thuiszorg/Screeningsinstrumenten/snaq65_.pdf

