Het belang van goede
voeding in de zorg:
twee interviews

Gastvrije Zorg interviewde de afgelopen maanden twee kopstukken op het gebied van eten en
drinken in de zorg. In een afscheidsinterview
geeft SVH Meesterkok Sjaak Jobse nog eenmaal
zijn visie op koken en maaltijden in de zorg. Tom
van Loenhout spitst zich vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg toe op de relatie tussen voeding
en gezondheid en de stappen die de Alliantie én
de zorg op dat gebied nog kunnen zetten. In deze
whitepaper delen zij hun inzichten.
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2.	Interview met Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding

P.7

in de Zorg

Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied
van voeding, gezondheid en herstel? Wat kan
Tom van Loenhout, interventiecardioloog bij
het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en voorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg ons
daarover vertellen? En wat kunnen we leren van
Sjaak Jobse, met zijn 30 jaar ervaring als SVH
Meesterkok hét boegbeeld van hoogstaande
maaltijden in de zorg?
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BOEGBEELD SJAAK
JOBSE (TAFEL THUIS)
NEEMT AFSCHEID
‘Prijs mag nooit ten koste
gaan van kwaliteit’
Op 19 juni werd hij gehuldigd
voor 30 jaar SVH Meesterkok.
Voor velen was Sjaak Jobse,
altijd fel voorstander van zelf
koken, hét boegbeeld van
hoogstaande maaltijden in de
zorg. Nu gaat hij met pensioen.
Terugkijkend ziet hij met pijn in
het hart hoe de maaltijd steeds
minder mag kosten.
“De beleidsmakers eten
niet mee en kiezen voor de
goedkoopste leverancier.”

Tekst Elsie Schoorel Fotografie Peter Roek
Kijkt u ernaar uit om met pensioen te gaan?
“Er zitten meerdere kanten aan, maar het is mooi geweest. Ik heb een versleten
heup en daar moet wat aan gebeuren. Het managen van zo’n hectische
onderneming als Tafel Thuis, met tachtig medewerkers, is behoorlijk stressvol.
Vroeger bereidden we tweehonderd maaltijden met vijf koks, nu tweeduizend. Alle
logistiek die erbij komt kijken, het papierwerk, het vele overleg. Aan meehelpen
met koken kwam ik nauwelijks nog toe. Nu zit ik ook niet te wachten op meekoken
in onze productiekeuken, want dertig kisten spinazie bereiden is niet echt
interessant. Maar onder de naam Plat de Zélande bieden we catering, daar hielp ik
nog wel eens mee, maar dan hooguit tien procent van mijn tijd.”
Sinds 1981 stond u aan het roer van voedingsdiensten in Zeeland.
Hoe is het vak veranderd?
“Toen ik begon bij het Jacob Roggeveenhuis was het allemaal een stuk
kleinschaliger: we kookten alleen voor die locatie en konden flexibel inspelen
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op vragen en wensen. Nu koken we voor vele locaties en hebben we het laatste
stuk van het traject niet meer in de hand: het regenereren en uitserveren van de
maaltijden. Ik ga wel naar klanten toe om te horen wat ze ervan vinden en ik eet
mee. Dan merk je bijvoorbeeld dat het de ene locatie prima lukt om de Franse
bloemkool goed te regenereren maar dat een andere locatie dat veel te lang doet
waardoor die bloemkool bruin wordt. De klacht wordt vervolgens wel bij de
keuken neergelegd.
Geld is een steeds grotere rol gaan spelen. In de jaren tachtig was het budget erg
ruim. Het was een luxe om in een zorgkeuken te werken. We begonnen met koffie,
om 10 uur was er weer koffie, om 12 uur uitgebreid lunchen en om 4 uur naar huis.
Wat een paradijs! Ook voor de zorgmedewerkers was het heel relaxt. Zij kwamen
wel eens meehelpen aardappels ontpitten, gezellig. In de horeca moest je maar
afwachten of er tijd was voor een kopje koffie. Daarom bleef ik aanvankelijk óók in
de horeca werken om lekker bezig te blijven.”
Wanneer kwam de omslag?
“Ongeveer vanaf 2000. Dat was terecht, het was te gortig. Maar nu is het
doorgeslagen naar de andere kant. Voeding moet zo weinig mogelijk kosten, de
kwaliteit is ondergeschikt. Vroeger mocht de maaltijd integraal 25 euro kosten en
nu misschien nog 10 euro. Daarom zie ik ook weinig toekomst voor smaaksturing.
Het is geweldig, maar het prijskaartje is hoog. Dat de zorgkosten erdoor kunnen
dalen, wordt helaas zelden zo beoordeeld. In mijn ogen is de bodem nu wel
bereikt. Ik pleit voor een euro erbij in plaats van een euro eraf.”
Hoe kijkt u aan tegen de huidige manieren van maaltijdverstrekking?
“Kiezen voor compleet kant-en-klare maaltijden is volgens mij geen goede keuze.
Zorg dat je de mensen in huis hebt die er iets extra’s bij kunnen bereiden, zoals een
verse salade of een frietje. En die de maaltijden goed kunnen beoordelen en een
eventueel foutje kunnen herstellen. Convenience kan prima zijn, maar het staat
onder druk doordat het allemaal goedkoop moet. Daardoor ontstaat er gerommel
en levert de industrie bijvoorbeeld getumbeld vlees. Ze doen concessies en de
klant is de dupe. De beleidsmakers eten niet mee, die gaan zelf bij Inter Scaldes
dineren. En dus kiezen ze voor de goedkoopste.
Natuurlijk zou ik het het mooiste vinden als elk zorgcentrum een eigen keuken
had waar vers gekookt wordt. Maar dat kan blijkbaar niet meer, in elk geval
hebben wij als maatschappij dat er niet voor over! Aan de andere kant is
gekoppeld koken niet heilig want dat gaat ook niet altijd goed, als bijvoorbeeld de
aardappels nog anderhalf uur in de bain marie staan.”
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80% van de maaltijden van Tafel Thuis is voor externe klanten.
Hoe krijgen jullie dit voor elkaar?
“Wij splitsen alle kosten uit en zijn hier open in naar klanten. Dankzij onze
uitgebreide offertes snappen klanten waarom we een bepaalde prijs rekenen. Een
tomaat kan 1 euro kosten maar als wij die tomaat aanraken wordt deze 1,50.
Wij weten precies wat onze maaltijd kost. Als bij ons de ramen gezeemd worden
of het gras gemaaid, is dat voor rekening van Tafel Thuis. Bij andere keukens is
het de vraag wat ze wel en niet meerekenen: denken ze aan de schoonmaak, het
kantinepersoneel, een deel van de energie? Sommigen komen uit op een integrale
maaltijdprijs van 5 euro, wat echt onmogelijk is, en anderen op 15 of 30 euro.
Daardoor zijn eerlijke vergelijkingen ver te zoeken.
Voor mij staat voorop dat de prijs nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit. Wij
serveren alles in porselein, niet alleen vanwege de uitstraling maar ook omdat
het daarin beter warm blijft. Grote klanten zijn nog nooit bij ons weggegaan, dat
wil wel wat zeggen. We zitten nu op circa 1800 maaltijden; 1500 hebben we nodig
om rendabel te zijn. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, met name door de
overgang naar kleinschalige woonvormen.”
Wat waren hoogte- en dieptepunten in uw carrière?
“Er waren heel veel mooie momenten! Ik ben er enorm trots op dat het me gelukt
is om in een zorginstelling SVH Meesterkok te worden. Als eindpresentatie had
ik een buffet met wild gemaakt; topkoks als Cas Spijkers, Wynand Vogel en Dick
Sinnema waren onder de indruk. Ik mocht in het Nederlands wedstrijdteam
koken en ben daarmee de hele wereld over geweest. In het begin werd er op me
neergekeken omdat zorginstellingen een slecht imago hebben, maar gaandeweg
werd ik steeds meer erkend. Ik raad iedereen aan om veel buiten de muren van de
zorginstelling te kijken.
Een minder leuke kant van mijn werk: in discussie moeten met koks die te horen
hebben gekregen dat hun keuken moet sluiten en dat ze klant worden bij ons. Dat
was soms supermoeilijk.”
U hebt vaak in de jury gezeten bij kookwedstrijden. Wat concludeert u over
het niveau?
“Op vakwedstrijden zie je altijd de beste, dus het is niet representatief voor de hele
branche. De basiskennis die we vroeger hadden, hebben ze niet meer: ze hoeven
geen konijn meer uit te benen. Wel hebben ze nu een ander soort vakkennis nodig
en die ontbreekt helaas ook te vaak: hoe je omgaat met een combisteamer, hoe
je convenience beoordeelt. Het is mooi als er nog fijn gekookt wordt in de zorg.
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Tegelijkertijd kan dit frustrerend zijn voor anderen die alleen pakjes mogen
opentrekken. Ik zou zeggen: ga dan ergens anders werken; in de horeca in Zeeland
worden momenteel 200 koks gezocht.”
Hans Everse gaat u opvolgen. Wat vindt u daarvan?
“Hans is een van de beste die er is en hij is superenthousiast. Hij is goed in dingen
waar ik weinig kaas van gegeten heb, zoals digitale marketing en social media. En
hij staat voor goed eten, voor kwaliteit.”
Wat gaat u nu doen?
“Ik zal altijd wel betrokken blijven bij het vak. Ik ben nu al voor honderd dingen
gevraagd: optreden op beurzen, jureren bij kookwedstrijden, lesgeven, noem
maar op. Het wordt nog lastig kiezen. Maar ik heb straks in elk geval niet meer die
dagelijkse stress.”
(Bron: Gastvrije Zorg 4 2017)
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TOM VAN LOENHOUT,
VOORZITTER ALLIANTIE
VOEDING IN DE ZORG:
‘Pas tevreden met gezondheidswinst’
“Wij zijn pas tevreden als er
gezondheidswinst is”, stelt Tom van
Loenhout, interventiecardioloog bij het
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en
voorzitter van de Alliantie Voeding in de
Zorg. Dit jaar bestaat de alliantie tien jaar.
Welke ontwikkelingen spelen er op het
gebied van gezonde voeding in de zorg?
Tekst Klarinda de Rijke
Fotografie Herbert Wiggerman
Welke ontwikkeling ziet u?
“In het verleden werd voeding gezien als een soort sluitpost. Het eten komt thuis
wel weer, was de gedachte. Dus werd de maaltijdvoorziening op een economische
wijze vormgegeven. Hierdoor kreeg je allerlei systemen met halfgegaarde
producten, ontkoppeld koken en diepvriesmaaltijden. Maar dit is niet bedoeld
om het eten op zijn lekkerst te serveren. In het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
hebben wij dat omgegooid met het maaltijdconcept At Your Request (Sodexo). Wij
willen mensen verleiden tot een betere keuze: energie- of eiwitverrijkte voeding
of juist meer eten. Het probleem is namelijk niet dat mensen overvoed zijn. Er is
eerder sprake van ondervoeding, omdat mensen nuchter komen of ziek zijn. Als
we voeding in het ziekenhuis niet belangrijk vinden, vinden mensen dat thuis vast
ook niet meer. Uiteindelijk is ons doel dat voeding in ieder ziekenhuis beter wordt.
Als we via Alliantie Voeding in de Zorg kunnen helpen, doen wij dat graag. Want
wij willen niet dat voeding een sluitpost is, maar dat mensen genieten van de
maaltijd, gezonder worden en blijven.”
Welke rol heeft voeding bij gezondheid en herstel?
“Kort gezegd bewerkstelligt goede voeding soms lager medicijngebruik en
verbetert veelal gezondheid, gewicht en vermindert daarmee risico’s voor
chronische ziekten. Voeding neemt dus een cruciale rol in bij de gezondheid en
kwaliteit van leven van mensen en het herstel van patiënten in het ziekenhuis.
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Er is een groot verschil tussen patiëntgroepen in hoe bewust men daarvan is.
Met name in de lage sociaal-economische klasse is het bewustzijn relatief laag.
Hart- en vaatziekten komen binnen deze groep ook vaker voor. Over het algemeen
groeit het bewustzijn wel en zijn er weinig mensen die niet nadenken over hun
voeding. Met de Alliantie Voeding in de Zorg willen wij dit bewustzijn aanjagen
en de opgedane wetenschappelijke kennis als een olievlek verspreiden onder alle
patiënten, zorgmedewerkers en zorginstellingen.”
Hoe is de alliantie ontstaan?
“Het ZGV had voordat de alliantie bestond een zogeheten voedingsteam met
huidig hoogleraar en MDL-arts Ben Witteman en diëtist Joke Huitink. Ook was er
al onderzoek door Witteman en WUR-onderzoeker Ellen Kampman gedaan. Zij
liepen steeds meer tegen onderbelichte thema’s zoals ondervoeding aan. Voeding
moest een betere plek krijgen in de zorg, en er moest meer wetenschappelijk
onderzoek komen naar de rol van voeding bij veelvoorkomende (chronische)
ziektebeelden, vond het team. Want mensen overleven vaker kanker en leven
vaker en langer met een chronische ziekte. Wat betekent dat voor voeding?
Er bleek bestuurlijk draagvlak te zijn om het antwoord op deze vraag te
onderzoeken. Omdat de Wageningen Universiteit (WUR) een grote afdeling
heeft in voeding zochten we contact met de vraag of we iets voor elkaar konden
betekenen. Zo ontstond tien jaar geleden Alliantie Gelderse Vallei. Inmiddels
hebben we landelijke bekendheid en veranderden we de naam in de algemenere
versie Alliantie Voeding in de Zorg. Omdat we ook internationaal willen opereren,
heten we ook wel Nutrition & Healthcare Alliance.”
Wat wil de alliantie bereiken?
“Tegenwoordig roepen allerlei goeroes wat over voeding zonder wetenschappelijke
onderbouwing. Gefundeerde kennis verspreiden over wat een betere keuze
is, komt weinig voor. Wij willen dus de topvoedingskennis van Wageningen
Universiteit direct aan de reguliere zorg koppelen en dit toepassen in de praktijk,
zodat medewerkers en patiënten hier verder mee kunnen. Het voordeel van de
samenwerking tussen het ziekenhuis en de universiteit is dat onze patiënten
veelvoorkomende ziektebeelden hebben. De opgedane kennis is hierdoor sneller
en breder toepasbaar. Nergens ter wereld wordt state of the art nutritionscience
zo nauw verbonden met de reguliere medische zorg. Met de kennis willen wij
niet alleen gedragsverandering bewerkstelligen (Nutriprofiel), maar ook echte
producten ontwikkelen die lekker en gezond zijn en herstel bevorderen (Cater
with Care, Reuk- en Smaakcentrum, Eat2Move). Het gebeurt vaak dat patiënten
met een eiwittekort hiervoor eiwitverrijkte drinkvoeding voorgeschreven krijgen.
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Maar in de praktijk wordt dit niet ingenomen, omdat het niet lekker is. Gedrag
speelt dus een rol, maar ook welke producten gezond zijn en wat vervolgens past
bij het eetpatroon.”
Is er al data bekend dat voeding direct effect heeft op herstel?
“Op dit moment kunnen we nog niet aantonen dat goede voeding direct effect
heeft op minder complicaties tijdens het herstel. Bij trials zie je al wel dat
betere eiwitinname leidt tot afname van zorgconsumptie. Maar het onderzoek
hiernaar is zo’n lang en complex traject met zoveel veranderingen in de zorg die
op effectiviteit sturen, dat je niet kunt zeggen waar het effect vandaan komt.
Wel kunnen we aantonen dat als de eiwitinname wordt verhoogd, de conditie
verbetert en er meer goede dagen - dagen zonder ziekte - zijn.”
Wanneer kan de alliantie zeggen ‘wij hebben bereikt wat wij willen’?
“Pas als we gezondheidswinst door voeding weten te bewerkstelligen, zijn wij
tevreden. Dat betekent dus dat mensen langer en sterker leven, in een betere
conditie zijn en minder beperkingen, belemmerende ziektes en complicaties
hebben. We staan hiervoor pas aan het begin. Artsen denken veelal nog in
ingrepen, medicijnen en operaties. Natuurlijk ontkomen sommige ziektebeelden
niet aan medicijnen, maar voeding voegt wel extra waarde toe. Het effect duurt
wat langer en is minder goed te monitoren, maar is er wel. Zeker op de lange
termijn ter preventie van ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk en hart- en
vaatziekten. Bij mensen waar goede voeding en een gezonde leefstijl al een
prominente plek heeft in het leven, kan het zo’n zeven jaar aan gezondheidswinst
geven. En dit verschil wordt alleen maar meer. Als we mensen dus op een slimme
manier verleiden om bewust te bewegen, gezonde voeding te eten en niet te roken,
heeft dat een enorm groot effect. En dat is niet alleen onze taak, maar die van de
gehele zorgsector.”
Welke volgende stap moet de zorgsector zetten?
“Uit onderzoek blijken meerdere schakels in het zorgproces behoefte te hebben
aan wetenschappelijke voedingskennis. Studenten geneeskunde krijgen soms
op zes jaar studie maar één blok - dat is drie maanden - over voeding. Ook in de
praktijk blijkt voedingskennis nogal versnipperd te zijn. Cliënten en patiënten
krijgen van de huisarts vaak iets anders te horen dan van bijvoorbeeld de POH’er.
De wetenschappelijke kennis die er nu is, willen we dus inbedden in de zorgpaden
en verspreiden naar alle ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen,
studenten en POH’ers. Verder in de toekomst kijkend, willen we preventief gaan
werken. Als we eerder in het medische traject stappen, kunnen we bijvoorbeeld
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dementie vroegtijdig signaleren en afremmen met een gezonde leefstijl. Maar
dat betekent wel dat iedere zorgmedewerker bewust moet zijn van het effect van
gezonde voeding en voldoende beweging.”
Maar om preventief te werken, moet de hele mindset van de zorg anders
worden.
“Klopt. Iedereen die in de zorg werkt – van bestuurder tot verzorgende – moet
ervan overtuigd zijn dat voeding en beweging van wezenlijk belang zijn en dit
goed en gezond moet blijven. Die mindset is heel belangrijk, maar kost ook veel
tijd. Tien jaar geleden dachten de 200 medisch specialisten in het ZGV ook niet
dat voeding ‘fantastisch’ is. Nog steeds groeit dat besef. Maar we kunnen niet
meer terug, want deze visie is echt onderdeel van ons geworden. Iedere nieuwe
medewerker krijgt op de introductiedag onze visie op voeding mee. Patiënten
die het ziekenhuis binnenkomen, zien onze voedingsvisie al op de vlaggen bij de
ingang. Maar vergeet de relevantie van slaap en beweging niet. Het gaat om de
gehele gezonde leefstijl van mensen.”
Eigenlijk zou de alliantie dus ‘Alliantie Leefstijl in de Zorg’ moeten heten.
“Dat hebben we dus niet gedaan, want dan zijn we de trigger naar voeding kwijt.
En wat is leefstijl? Dat is een lastig te definiëren begrip. Maar wie weet over tien
jaar.”

(Bron: Gastvrije Zorg 3 2017)
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