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Dit zegt Peter Weijs, lector 

Gewichtsmanagement van 

de Hogeschool van 

Amsterdam en bijzonder 

hoogleraar Voeding en 

Beweging aan het Amster-

dam UMC. Als gevolg van 

de thuisisolatie zijn goede 

voeding en voldoende 

beweging een uitdaging 

voor deze kwetsbare groep. 

Ondervoeding speelde al 

voor de coronacrisis een 

grote rol bij ouderen, vertelt 

Weijs. ‘Wij weten dat in 

Amsterdam één op de drie 

van de 80-plussers onder-

voed is. Bij mensen die 

thuiszorg krijgen, is dit bijna 

40 procent. Dat er veel 

ouderen sterven wordt 

geweten aan COVID-19, ik 

denk dat een groot deel 

eraan onderdoor gaat omdat 

ze niet goed voor zichzelf 

kunnen zorgen. Ondervoe-

ding wordt niet meegeno-

men in de sterftecijfers, 

omdat het vaak niet wordt 

vastgesteld.’ Een slechte 

voedingstoestand heeft 

grote impact op het 

immuunsysteem, stelt de 

hoogleraar. ‘Hierdoor word 

je vatbaarder voor virus-    

infecties, zoals COVID-19.’ 

Dr. Canan Ziylan, docent- 

onderzoeker bij de opleiding 

Verpleegkunde van Hoge- 

school Rotterdam, deelt zijn 

zorgen. Zij onderstreept het 

belang van cliënten goed 

screenen op ondervoeding. 

‘Dit kun je als verzorgende 

gemakkelijk doen met 

SNAQ of een ander 

screeningsinstrument dat 

de zorgorganisatie gebruikt. 

Als hieruit blijkt dat de cliënt 

ondervoed is of een 

risicogeval is, kun je een 

diëtist inschakelen.’ Andere 

tips die ze noemt: ‘Maak 

iets gezelligs van de 

maaltijd, dan zullen ouderen 

vaker hun bord leegeten. 

Dek de tafel mooi met 

bijvoorbeeld andere 

servetten, een fleurig 

tafelkleed, niet sterk 

ruikende bloemen of 

LED-waxinelichtjes. Zorg 

voor energierijke dranken. 

Dus liever geen water en 

thee, maar wel vruchtensap 

en zuiveldrank.’

DE CORONACRISIS LEIDT TOT EEN GROTERE KANS OP ONDERVOEDING BIJ 

OUDEREN, WAT HEN VATBAARDER MAAKT VOOR COVID-19.

Ondervoeding maakt 
ouderen vatbaarder voor 
COVID-19

CLIËNTEN BETER LEREN 
KENNEN MET GRATIS APP

Blijf op de hoogte van  

nieuws en vakinformatie! 

Meld je hier aan voor de 

gratis nieuwsbrief!

Verzorgenden kunnen hun cliënt 

met dementie snel leren kennen 

via de app ‘Dat ben ik’. Deze is 

ontwikkeld door Alzheimer 

Nederland. Naasten van iemand 

met dementie vullen de app met 

foto’s, video’s en herinneringen 

aan hun geliefde. Vervolgens 

nodigen zij eenvoudig anderen uit 

die de app kunnen gebruiken als 

inspiratiebron voor gespreks-     

onderwerpen. De app kan worden 

ingezet om de cliënt beter te leren 

kennen. Het idee komt van Robin 

van Otterdijk, die tijdens gesprek-

ken met zijn opa oude foto’s 

gebruikte: ’Je weet vaak niet wat de 

mensen met dementie nog weten 

of wat ze meegemaakt hebben, dus 

moet je zelf met verhalen komen 

waarop de mensen kunnen 

inhaken. Via de app kan je 

gepersonaliseerde gespreksonder-

werpen creëren aan de hand van 

beelden, video’s en verhalen.’ De 

app is gratis te downloaden:   

www.dementie.nl/dat-ben-ik.

Meer nieuws op:

TVVTOTAAL.NL
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3X
zoveel kans  

hebben mensen  
met dementie om 
COVID-19 op te 
lopen, blijkt uit 

onderzoek van de 
University of Exeter 
en de University of 

Connecticut.

1/3
van de ouderen 
verwacht deze 
zomer meer 

eenzaam te zijn 
dan in vorige  

jaren tijdens dit 
seizoen, wijst 

onderzoek van 
seniorenorganisatie 

KBO-PCOB uit.

12
van de 25 

mondmaskers die 
verpleeghuizen 
gebruiken op 
COVID-19- 

afdelingen scoren 
een onvoldoende 
bij een test door 
Greencycl, meldt 

het Algemeen 
Dagblad.

Bewoners van het Amstelhuis 

zwaaien fanatiek met benen, 

armen en heupen tijdens de 

allereerste Nationale Balkon 

Beweegdag. Ze swingen op muziek 

van Aretha Franklin. Twee 

studenten Oefentherapie van de 

Hogeschool van Amsterdam 

leiden de sessie in de binnentuin 

van het Amstelhuis. De Nationale 

Balkon Beweegdag, op vrijdag 29 

mei, was een landelijke actie om 

ouderen beweeglessen te laten 

volgen vanaf hun balkon of in de 

tuin. In het Amstelhuis deden 

sommige senioren mee vanachter 

een rollator of tuinstoel.

 SWINGEN OP
ARETHA FRANKLIN

Verzorgende ig Julian Hooikaas schreef ‘Dagboek van een verzor-

gende’. Hij hoopt hiermee te laten zien hoe zwaar én mooi het 

beroep kan zijn. Hooikaas: ‘Vaak heerst er toch een idee van: je bent 

“maar” verzorgende. Je werkt “maar” met ouderen. Terwijl dit vak 

ongelofelijk uitdagend en heftig kan zijn. Het is niet alleen maar 

rozengeur en maneschijn. Je hebt te maken met onbegrepen 

gedrag bij dementie, en het is heftig als iemand je dan plotseling vol 

in de billen knijpt. Maar ik wil ook laten zien dat dit het mooiste vak 

ter wereld is.’ Hooikaas werkt als zzp’er in de palliatieve zorg en 

probeert altijd ‘net dat stapje extra’ te zetten voor zijn cliënten. ‘Zo 

wilde een cliënt graag naar de voetbalwedstrijd van zijn broertje, 

maar hij kon niet van twee hoog met een rolstoel en infusen naar 

beneden komen. Toen heb ik hem op mijn rug naar beneden 

gedragen.’

Dagboek van een verzorgende - ISBN: 9789464030990.

Verzorgende (21) 
publiceert dagboek
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 FELICITATIE OP AFSTAND
Wanneer ‘oma Toos’ tijdens de coronatijd jarig is, kunnen de kleinkinderen niet op bezoek komen in woonzorgcentrum 

Nicasius-Ananz in Heeze. Ze hebben een originele manier gevonden om haar, op afstand, alsnog met haar 79e verjaardag te 

feliciteren: met een gigantische opblaasoma wordt grootmoeder in het zonnetje gezet.

MET HET NIEUWE BEHANDELPASPOORT WETEN ARTSEN WELKE 

MEDISCHE BEHANDELING DE CLIËNT WIL ONDERGAAN EN WELKE 

NIET. 

Specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet ontwierp een behandelpaspoort 

waarin iemands wensen voor medische behandelingen genoteerd staan. Dit is 

een boekje dat mensen thuis kunnen bewaren of aan hun artsen geven. Het 

behandelpaspoort is vooral bestemd voor mensen die kwetsbaar zijn geraakt 

door ouderdom of ziekte. In het paspoort kan bijvoorbeeld deze keuze staan: 

‘Altijd alles: ik wil dat in een acute situatie altijd het maximaal mogelijke wordt 

gedaan om mij in leven te houden’. Mocht de bezitter in de loop der tijd van 

gedachten veranderen, dan past hij het paspoort aan. Het paspoort kan dienen 

als wilsverklaring, maar is volgens Bertholet vooral bedoeld om mensen te 

stimuleren na te denken en om het gesprek tussen dokter en patiënt op gang te 

brengen. Meer informatie: www.behandelpaspoort.nl.

Behandelpaspoort geeft 
duidelijkheid

Een 24-jarige verzorgende moet voor de 

rechter verschijnen. De aanklacht: hij 

zou een cliënt (84) met dementie 

gedurende bijna twee jaar verkracht 

hebben. Het misbruik zou begin 2018 

begonnen zijn. Toen dit aan het licht 

kwam, is hij eind 2019 op staande voet 

ontslagen. Het slachtoffer kon zich niet 

verzetten vanwege haar staat van 

bewustzijn. Volgens de advocaat van de 

verzorgende was er geen sprake van 

verkrachting of aanranding, omdat daar 

niet genoeg bewijs voor zou zijn. 

Vanwege coronamaatregelen volgde de 

verdachte de zaak via een videoverbin-

ding. Hij gaf aan zich erg te schamen en 

bood zijn excuses aan aan de familie 

van het slachtoffer.

VERZORGENDE AANGEKLAAGD 
VOOR VERKRACHTING  

CLIËNTE
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