
Voeding en  

gehandicaptenzorg
Eten en drinken zijn iets van elke dag, ook voor mensen met 
een ernstige mentale en meervoudige beperking. Het is een 
hele uitdaging om voor deze personen een goede voedingszorg 
uit te bouwen. Verschillende specifieke problemen vragen een 
individuele en professionele benadering. Dit vereist de nodige 
kennis en materialen. Een multidisciplinaire voedingsaanpak, 
met een centrale rol voor de diëtist(e), is aangewezen.

Aandachtspunten en uitdagingen

e
en ernstige mentale en meer-
voudige beperking betekent dat 
er in dezelfde persoon twee of 
meer functiestoornissen aan-

wezig zijn die elk op zich het dagelijkse 
leven sterk kunnen beperken. Verschil-
lende problemen die hiermee gepaard 
gaan kunnen rechtstreeks of onrecht-
streeks aanleiding geven tot een slechte 
voedingstoestand (1). daarom is het be-
langrijk om voedingsproblemen tijdig op 
te sporen dankzij een goede screening 
en observatie en om snel een aangepast 
en individueel voedingsplan op te stel-
len. de vochtbalans mag niet uit het oog 
worden verloren: er moet een goed even-
wicht zijn tussen de vochtopname en het 
vochtverlies. Medicatie kan rechtstreeks 
of onrechtstreeks van invloed zijn op het 
eetgedrag. nevenwerkingen kunnen de 
eetlust bevorderen of omgekeerd beper-
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Luchtwegeninfecties met slijmvorming
Luchtwegeninfecties met slijmvorming 
komen vaak voor. omdat zij meestal zeer 
weinig bewegen, blijft hun longcapaciteit 
beperkt. Bovendien kunnen de ademha-
lingspieren vaak niet op een gecoördi-
neerde manier worden gebruikt. dit kan 
gepaard gaan met een verminderde eet-
lust en een minder goede vertering. Het 
soms veelvuldige gebruik van antibiotica 
werkt dit verder in de hand. Minder eten 
kan leiden tot gewichtsverlies. Wanneer 
er enterale sondevoeding wordt gegeven 
moet de hoeveelheid voeding en/of de 
pompsnelheid in geval van ziekte en anti-
bioticagebruik dikwijls worden verminderd 
wegens braakneigingen en malcomfort. 

Verhoogde spanning in de spieren
een verhoogde spanning in de spie-
ren zorgt voor een grotere voedings- en 
vochtbehoefte. Meer spierspanning gaat 
gepaard met een hoger energie(calorieën)
verbruik maar ook met meer transpiratie. 
Het eten zelf vergt doorgaans ook veel 
inspanning. eten vereist immers een ge-
coördineerde opeenvolging van verschil-
lende handelingen zoals de mond openen, 
het voedsel kauwen en slikken. niet altijd 
evident voor een persoon die de spieren 
die hiervoor moeten worden aangestuurd 
worden niet helemaal onder controle heeft. 
Wanneer er uiteindelijk te weinig wordt 
gegeten kan een vloeibare bijvoeding 
(energierijk en/of eiwitrijk inclusief vitami-
nen en mineralen) een belangrijke onder-
steuning zijn in het voedingsschema om 
tekorten op te vangen en gewichtsver-
lies te voorkomen. een maaltijd aanrijken 
met dextrine-maltose is enkel aange-
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ken. de smaak van de medicatie kan ook 
een rol spelen. gezond eten en bewegen 
zijn belangrijk voor het fysieke welzijn van 
iedereen. Voor kinderen en volwassenen 
met een ernstige mentale en meervou-
dige beperking is een eetmoment ook 
een belangrijk contactmoment. Zij krijgen 
aandacht van de begeleiding  en onder-
steuning bij het eten. Het is tevens een 
herkenningspunt van de dag wat struc-
tuur geeft wanneer enig tijdsbesef ont-
breekt (2). Voor een optimaal resultaat, 
ook inzake voeding, wordt best een multi-
disciplinair team ingeschakeld: pedagoog 
of psycholoog, arts, verpleging, diëtist, 
logopedist, ergotherapeut en eventueel 
een maatschappelijk werker. 

medisCHe proBlemAtiek
Personen met een ernstige mentale en 
meervoudige beperking hebben een on-
derliggende neurologische problematiek. 
de oorzaken kunnen verschillend zijn, 
bijvoorbeeld een genetische afwijking, 
opgelopen hersenschade bij de geboor-
te, een ongeval of een infectieziekte. de 
gevolgen op het gebruik van de spieren 
kan leiden tot spasticiteit en andere mo-
torische en medische problemen.
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een ernstige mentale en meervoudige beperking is 
een eetmoment ook een belangrijk contactmoment 
en een herkenningspunt van de dag wanneer enig 
tijdsbesef ontbreekt. Het is een hele uitdaging om voor 
personen met een ernstige mentale en meervoudige 
beperking een goede voedingszorg uit te bouwen. 
een individuele en professionele benadering vereist 
daarom de nodige kennis en materialen. een multidis-
ciplinaire voedingsaanpak, met een centrale rol voor 
de diëtist(e), is aangewezen.

wezen als er via de voeding voldoende 
voedingsstoffen worden aangereikt en 
er alleen een hoger energieverbruik door 
bijvoorbeeld spasticiteit moet worden ge-
compenseerd. dextrine-maltose brengt 
enkel zogenaamde “lege” calorieën aan 
en biedt dus geen bijkomende voe-
dingswaarde. in geval van twijfel kan een 
bloedanalyse meer duidelijkheid brengen 
over welke voedingsstoffen eventueel 
moeten worden aangevuld.
de basisbehoefte (BMR) van een persoon 
kan worden berekend aan de hand van de 
James and Schofield-formule. Men moet 
hierbij ook rekening houden met factoren 
zoals de activiteitenfactor en de ziektefac-
tor (3). de voedingsaanbevelingen voor 
België zijn een leidraad om tekorten te 
voorkomen in een basisvoeding (4). Uit de 
praktijk blijkt dat er regelmatig individuele 
aanpassingen van het voedingsschema 
noodzakelijk zijn. Kleine frequente maal-
tijden spreiden over de dag en calorierijke 
tussendoortjes geven kan ook zeer waar-
devol zijn om in de extra energiebehoefte 
te kunnen voldoen.

Gestoorde maag-darmfunctie
een gestoorde maag-darmfunctie be-
moeilijkt de vertering van de voeding. dit 
kan gepaard gaan met onder meer con-
stipatie, diarree of braken. Constipatie kan 
ook bevorderd worden door gebrek aan li-
chaamsbeweging, gebruik van medicijnen 
of te weinig vocht of voedingsvezels in de 
voeding. Andere mogelijke gevolgen zijn 
een verminderde eetlust, voedselweige-
ring, buikpijn, gedragsverandering, reflux 
en een pijnlijke stoelgang (2). Men kan dan 
oplosbare vezels (bv. gedeeltelijk gehydro-
lyseerde guargom, inuline, Arabische gom) 
toevoegen aan de voeding of aan dranken 
zonder de consistentie van het gerecht of 
de dranken te beïnvloeden. in geval van 
diarree kan een licht verteerbare voeding 
een oplossing bieden.

Kauwproblemen, slikstoornissen en over-
gevoeligheid ter hoogte van de mond
Kauwproblemen worden vooral veroor-
zaakt door een ontwikkelingsachterstand 
en gebitsproblemen. Mogelijke voedings-
aanpassingen zijn broodkorsten en ge-
mengde consistenties binnen een maal-
tijd vermijden. doorgaans kunnen dan 
enkel zachte gerechten worden gegeven. 
een goede mondhygiëne of mondzorg 
blijft belangrijk.
Wanneer er gevaar is voor verslikken 

(slikpneumonie) kan een slikvideo meer 
duidelijkheid brengen. ook dan kan 
het nodig zijn om de maaltijden in een 
gewijzigde consistentie aan te bieden: 
homogene maaltijden, geheel of gedeel-
telijk gemixte gerechten, (half)vloeibare 
voeding of sondevoeding. dranken kun-
nen tot de gewenste consistentie wor-
den ingedikt met indikkingsmiddelen. 
indikkingsmiddelen op basis van gom-
men krijgen de voorkeur. Zij bevatten 
minder calorieën en koolhydraten dan  
indikkingsmiddelen op basis van zet-
meel. Zodoende is er minder kans op 
een ongewenste gewichtstoename of 
glycemieschommelingen bij diabeten. 
ook de smaak en het uitzicht worden 
zo minder beïnvloed. Als de slikfunctie 
ernstig belemmerd wordt, kan het nodig 
zijn om sondevoeding op te starten als 
bijvoeding of als volledige voeding.

Onder- of overgewicht
gewichtsproblemen kunnen het gevolg zijn 
van een syndroom of van de mentale en 
meervoudige beperking. Ze kunnen eigen 
zijn aan de persoon of tijdelijk voorkomen.
Hoe ernstiger en complexer de handicap, 
hoe meer kans op ondergewicht en mo-
gelijk ook ondervoeding. een persoon met 
bijvoorbeeld het Prader-Willisyndroom – 
gekend om grote eetlust en overgewicht 
– kan echter ook ondergewicht hebben als 
gevolg van meervoudige complicaties door 
zijn of haar ernstige mentale retardatie.

Decubitus en wondheling
dit verhoogt de behoefte aan eiwitten en 
zink. Aanrijking is mogelijk via eiwitrijke pre-
paraten (op basis van melk of soja: zij bieden 
hoogwaardige eiwitten rijk aan essentiële 
aminozuren) of via speciale bijvoedingen.

Osteoporose
Het risico verhoogt bij te weinig blootstel-
ling aan zonlicht en door te weinig bewe-
ging. Als preventieve maatregel kan na 
overleg met de behandelende arts een ge-
schikt calcium- en vitamine d-supplement 
aangewezen zijn.

Een voedselovergevoeligheid (intolerantie, 
allergie, aversie), specifieke aandoeningen 
(bv. van de nieren of de lever, hoge bloed-
druk, hypercholesterolemie, diabetes)
indien nodig moet een aangepast dieet 
worden opgesteld. om voedingstekorten 
te voorkomen is deskundig advies van een 
diëtist(e) noodzakelijk.

Epilepsie
na een epileptische aanval kunnen er als 
gevolg van een verminderde alertheid 
maaltijden worden overgeslagen. Ter zake 
is dus waakzaamheid geboden.
Uit onderzoek blijkt dat een ketogeen dieet 
- rijk aan vetten (90 energie%), arm aan 
koolhydraten (10 energie%) en met een 
normale hoeveelheid eiwitten (10 ener-
gie%) – in bepaalde gevallen epileptie-
aanvallen kan helpen beperken (7). Het 
lichaam mist bij dit dieet koolhydraten als 
energiebron en schakelt over naar vetver-
branding. Hierbij komen vetzuren en ke-
tonen vrij en het lichaam raakt in een ke-
togene toestand. de hersenen gebruiken 
ketonen in plaats van glucose als energie-
substraat. deze veranderde stofwisseling 
in de hersenen zou leiden tot minder of 
geen epileptie-aanvallen meer. er ontstaat 
acidose (verzuring) in het bloed en in de 
urine. Zodra de buffercapaciteiten van het 
lichaam tekortschieten kan een ketogene 
toestand gevaarlijk zijn. Vandaar dat een 
dergelijk dieet een strikte medische bege-
leiding vereist. Bovendien is dit een zeer 
intensief dieet dat een grote inspanning 
vraagt van de begeleiding, de ouders en 
het keukenpersoneel en waarvan de re-
sultaten maar positief blijken bij een zeer 
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beperkte groep, vooral bij kinderen bij wie 
anti-epileptica onvoldoende effect hebben. 
Het dieet wordt slechts 2 tot 3 jaar gevolgd 
en wordt daarna langzaam afgebouwd. 
Het effect kan blijvend zijn.

enterAle voeding
enterale sondevoeding kan ingeschakeld 
worden als er te weinig wordt gegeten en 
er gewichtsverlies is, als de ingenomen 
voeding te weinig essentiële voedingsstof-
fen aanbrengt of als er een groot risico is 
op verslikken. de gastrostomiesonde is 
het meest comfortabel bij deze personen.
er is een ruim gamma aan sondevoedin-
gen beschikbaar op de markt. de samen-
stelling moet worden afgestemd op de be-
hoefte en de leeftijd (of het gewicht) van de 
betreffende persoon. ook de hoeveelheid, 
de osmolariteit en de pompsnelheid zijn 
belangrijke elementen bij de opstelling van 

het voedingsschema. Hou ook de vocht-
balans in het oog. indien nodig kan extra 
water via de sonde worden toegediend. 
Ten slotte blijft ook hier een goede mond-
hygiëne of mondzorg belangrijk.

de juiste referenties
de ontwikkeling van kinderen met een 
verstandelijke beperking verloopt meestal 
anders en trager in vergelijking met die 
van gezonde leeftijdsgenoten. Het proces 
van veroudering start daarentegen moge-
lijk vroeger. Als gevolg hiervan stemmen 
hun lengte en gewicht meestal niet over-
een met hun werkelijke kalenderleeftijd. 
Men moet hiermee rekening houden bij 
de gewichtsbeoordeling. gewichtscur-
ven kunnen handig zijn, bijvoorbeeld de 
Vlaamse gewichtscurven (8), de CP-cur-
ven (Cerebral Palsy) (jongens en meisjes 
worden ingedeeld in vijf groepen volgens 

hun mobiliteit en het al dan niet gebruik 
van enterale voeding) (9) en de in 1985 
gepubliceerde tabel lengte/gewicht vol-
gens leeftijd (dit geeft een goede inschat-
ting van het gewicht volgens de lichaam-
slengte, ook los van de leeftijd) (10). Voor 
sommige syndromen zijn er bovendien 
specifieke gewichtscurven, bijvoorbeeld 
die in geval van achondroplasie (11).
de antropometrie bepalen van personen 
met een ernstige mentale en meervoudige 
beperking vraagt de nodige aandacht. 
Wegen kan met verschillende types van 
weegschalen (bv. babyweegschaal, per-
sonenweegschaal, rolstoelweegschaal) en 
staand of zittend op een plateau of stoel. 
de lengte kan eveneens op verschillende 
manieren worden bepaald. Wegens ver-
groeiingen is een gebruikelijke lengteme-
ting vaak moeilijk. Men kan dan gebruik 
maken van de tibia- of scheenbeenlengte 

lichamelijk welbevinden
> gezondheid
> voeding
> ontspanning
> mobiliteit
> gezondheidszorg
> vrije tijd
> AdL-activiteiten

emotioneel welbevinden
> veiligheid
> spiritualiteit
> geluk
> geen stress
> zelfbeeld
> tevredenheid

interpersoonlijke relaties
> intimiteit
> genegenheid
> gezin
> interacties
> vriendschappen
> ondersteuning

materieel welbevinden
> eigendom
> financiële zekerheid
> voeding
> werk
> bezittingen
> sociaal economische status
> onderdak

persoonlijke ontplooiing
> onderwijs
> vaardigheden
> persoonlijke vervulling
> competenties
> zinvolle activiteiten
> vooruitgang

Zelfbepaling
> autonomie
> keuzes
> beslissingen
> persoonlijke controle
> zelf richting geven
> persoonlijke doelen/waarden

sociale inclusie
> geaccepteerd worden
> status
> ondersteuning
> support
> werkomgeving
>  integratie/participatie in 

samenleving
> bijdrage leveren

rechten
> privacy
> stemrecht
> toegang
> gelijke behandeling
> eigendom hebben
> rechten en plichten
> burgerschap

Basisbehoeftes kunnen vervullen

Invloed kunnen uitoefenen

Het gevoel ergens bij te horen

Figuur 1:
"kwAliteit vAn BestAAn" volgens sCHAloCk

Volgens de studie van Schalock is de voeding een belangrijk onderdeel binnen de ‘Kwaliteit van bestaan’ (1,6). 
de kwaliteit van bestaan gaat over het welbevinden en het geluk van een persoon met een ernstige mentale beperking.
er is sprake van drie hoofdfactoren: basisbehoeftes kunnen vervullen, invloed kunnen uitoefenen en het gevoel ergens bij te horen.
deze worden elk verder ingedeeld in acht levensdomeinen. elk levensdomein kan vertaald worden in een aantal indicatoren.

voeding is een indicator waarbij het belangrijk is om 
gezonde, gevarieerde, aangepaste en lekkere maal-
tijden te kunnen aanbieden aan een persoon met 
een ernstige mentale en meervoudige beperking.
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VBVd Commissie gehandicaptenzorg

diëtisten gehandicaptenZorg (dgZ) 
Voor de diëtist(e) werkzaam in de gehandicaptenzorg is het niet altijd vanzelfsprek-
end om de theoretische kennis uit de opleiding om te zetten naar de praktijk. er 
moet rekening worden gehouden met heel wat factoren, al dan niet handicap-
specifiek.
de diëtist(e) kan een adviserende en ondersteunende rol spelen in de ontwikkeling, 
de implementatie, de opvolging en waar nodig de bijsturing van het voedingsbeleid 
van een organisatie die opvang biedt aan personen met een beperking.
de diëtist(e) draagt de verantwoordelijkheid om een gezonde en kwaliteitsvolle 
voeding aan te bieden.
de commissie gehandicaptenzorg (dgZ of  diëtisten gehandicaptenzorg) werd 
opgestart in oktober 2011 door een groep diëtisten werkzaam in een instelling voor 
bewoners met een mentale en meervoudige beperking. de commissie komt drie 
keer per jaar samen om kennis en ervaringen rond specifieke thema’s uit te wisselen.

doelstellingen
> de kennis verhogen door informatie en productkennis uit te wisselen
> Casusbesprekingen
> Verschillende werkwijzen op elkaar afstemmen
> ondervoeding bestrijden
> Contacten binnen dit werkterrein uitbouwen
> Het beroep van diëtist promoten binnen de gehandicaptenzorg
> een functieprofiel voor de diëtist(e) werkzaam in de gehandicaptenzorg uitwerken
>  Samenwerken met de nederlandse vereniging dVg (diëtisten Verstandelijke 

gehandicaptenzorg)
> Samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen verbeteren

Meer info: www.vbvd.org

om vervolgens via een formule de werke-
lijke lengte te berekenen (totale lengte = 
3,26 x tibialengte + 30,8) (12). Met een 
lintmeter kan de werkelijke lichaamslengte 
meestal ook goed worden benaderd.
Via BiA-metingen (Bio-electrical impe-
dance Analysis) kan de lichaamssamen-
stelling worden gemeten en de voedings-
toestand worden bepaald. de verhouding 
van de vetmassa ten opzichte van de 
spiermassa kan worden nagegaan met 
een bio-impedantiemeter. er is echter 
nog discussie over het feit of de formules 
die men hierbij hanteert ook toepasbaar 
zijn bij personen met spasticiteit en wei-
nig spierontwikkeling. Hiernaar is dus meer 
onderzoek nodig (5).
de BMi kan worden gebruikt om het ge-
wicht te beoordelen op voorwaarde dat 
men rekening houdt met de volgende fac-
toren. Men moet als referentie de meest 
geschikte gewichtscurven nemen. de ka-
lenderleeftijd komt meestal niet overeen 
met de werkelijke ontwikkelingsleeftijd. 
Ten slotte moet men ook rekening hou-
den met het medisch dossier, de medi-
sche geschiedenis, de gewichtsevolutie,  
de observaties en de follow-up-gegevens 
van de betreffende persoon.

gedrAgstHerApeutisCHe 
proBlemAtiek
Voedingsproblemen beperken vereist ook 
een individuele pedagogische aanpak, 
eventueel in samenwerking met een geS-
team (team voor gedrags- en emotionele 
Stoornissen).
Persoonlijke voor- en afkeuren (extremer 
bij autisme) maar ook probleemgedrag 
tijdens maaltijdsituaties, zoals schreeu-
wen en gooien met voorwerpen, kunnen 
het eetgedrag ernstig verstoren. Pica of 
vreemde, niet eetbare dingen eten  (bv. si-
garettenpeuken, steentjes, speelgoed) kan 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 
Rumineren is het frequent ophalen van 
voeding uit de maag tot in de mond. dit 
is een vorm van anorexia en een ma-
nier om aandacht af te dwingen. Als de 
voeding wordt uitgespuwd, kan dit op 
termijn aanleiding geven tot complica-
ties zoals gewichtsverlies en slokdarm-
ontstekingen en de gezondheid van de 
persoon aantasten. Johannesbroodpit-
meel toevoegen aan (gemixte) gerech-
ten kan hier een oplossing bieden. dit 
bindmiddel bindt ook nog vocht in de 
maag waardoor het moeilijker of zelfs 
onmogelijk wordt om de voeding op te 
halen. Fixatie op voeding kan leiden tot 

BelAngenConfliCt
geen

overgewicht. Voedselweigering vraagt 
een individuele aanpak met behulp van 
een multidisciplinair team waarbij alle 
elementen rond voeding kunnen worden 
bekeken. een goede gewichtsopvolging 
is hierbij noodzakelijk.
de woonomgeving is ook van belang. de 
maaltijden kunnen zeer verschillend zijn en 
anders verlopen in de thuissituatie dan in 
de woonvorm of de leefgroep binnen een 
instelling. Professionele ondersteuning van 
de familieleden kan daarom nodig zijn. 
de situatie van het eetmoment kan wor-
den beïnvloed door een (on)rustige om-
geving, de houding aan tafel, het gebruik 
van aangepast materiaal. Communiceren 
is meestal zeer moeilijk en beperkt in mo-
gelijkheden. gebaren en prenten kunnen 
ondersteuning bieden.

voedingsBeleid in  
de geHAndiCAptenZorg
Het is voor een instelling voor gehandi-
captenzorg een uitdaging om de bewo-
ners elke dag geschikte maaltijden voor te 
schotelen. om aan de individuele voedings-

behoeften te kunnen voldoen, moeten de 
maaltijden op maat worden aangepast. er 
moet hierbij voldoende aandacht gaan naar 
de voedingswaarde van de maaltijden, de 
portiegroottes, de consistentie, de smaak, 
het uitzicht, de variatie en de temperatuur 
(voedselveiligheid). de bereiding van de 
maaltijden kan gebeuren in eigen beheer 
of worden uitbesteed. een voedingsma-
nagementssyteem (software) kan nodig 
zijn ter ondersteuning van de distributie, de 
voedingsadministratie en het beheer van de 
maaltijden en het voedingsbudget. de flexi-
biliteit van de grootkeuken moet voldoende 
groot zijn. een ruim keuze-aanbod wordt 
gewaardeerd door zowel de bewoners als 
de begeleiders. een HACCP-werkgroep 
kan ondersteuning bieden bij de opvolging 
van de wetgeving over voedselveiligheid.  
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