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Verzorgende IG

Traject V&V heeft een aantal
uitgangspunten:
1 D
 e leerstof is gebaseerd
op het nieuwe kwalifica
tiedossier.
2 E
 r is veel aandacht voor
de beroepsuitoefening.
3 T
 raject V&V is inzetbaar
binnen elk didactisch
model.

Leereenheden kennen een
vaste opbouw in leerfasen:
1 Introductie
2 T
 heorie
3 V
 erwerking
4 T
 oepassing
5 E
 valuatie
6 T
 oetsing

Traject V&V werkt met
leereenheden. Iedere leer
eenheid behandelt een
thema en dekt een of meer
werkprocessen.

Let op! Dit is een prototype.
Hierin worden nog wijzigingen aangebracht.
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Leerfase 1: Introductie
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Hulp bieden bij de
opname van voeding
en vocht
In de beker van mevrouw van Putten zit een
bruine halfvloeibare, lauwe substantie. Jolanda
ruikt eraan en zegt: “Het ruikt naar koffie, dus dat
zal het dan ook wel zijn.” Mevrouw van Putten
reageert met een scheef glimlachje en knikt.
“Koud,” zegt ze. “Ik haal een vers kopje voor u,”
antwoordt Jolanda. Ze loopt naar de keuken en
bekijkt de vochtbalans van mevrouw van Putten.
Onder het kopje ‘aangeboden’ staat: ‘150 cc kof
fie’. Jolanda spoelt de beker om, pakt een kopje
en tapt een vers kopje koffie. Ze weet dat ze het
drinken moet verdikken met de speciale poeder

Een leereenheid/thema
start met een een korte en
krachtige casus, toegespitst
op het thema met een aan
sprekende b
 eschrijving van
een beroepsuitoefening.
Wat heeft het thema te
maken met het beroep
waarvoor ze worden
opgeleid?

op het aanrecht. Mevrouw van Putten verslikt zich
makkelijk. Door dranken te verdikken is het risico
op verslikken minder groot. Jolanda hoopt dat de
verse en warme koffie, ondanks dat het half vloei
baar is, haar beter zal smaken. In het zorgdossier
is een zorgprobleem opgenomen over het eten
en drinken van mevrouw van Putten. Zonder hulp
drinkt ze onvoldoende. Door het risico van ver
slikken is altijd toezicht nodig bij eten en drinken.
Tegen de zorgassistente zegt Jolanda: “Help me
herinneren dat we straks de vochtlijst van me
vrouw van Putten samen bekijken.”
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Leerfase 2: De theorie

4 Spijsvertering

4.1

Inleiding

Om het voedsel te kunnen verteren, zijn spijsver
teringssappen nodig. De spijsverteringssappen
worden geproduceerd in het spijsverteringska
naal, bijvoorbeeld door speeksel in de mond
holte en maagsap in de maag. De lever en de
alvleesklier vormen ook spijsverteringssappen,
deze komen in de dunne darm terecht.
Het spijsverteringsstelsel bestaat uit het spijs
verteringskanaal, de lever, de galblaas en de
alvleesklier.
Het spijsverteringsstelsel heeft de volgende
functies:
• voedsel opnemen (via de mond);
• voedsel fijnmaken (kauwen);
• voedsel vervoeren (door spierbewegingen);
• voedsel afbreken en verteren (door verte
ringssappen en spierbewegingen);
• voedingsstoffen voor de lichaamscellen afge
ven aan het bloed (via de dunne darmwand);
• onverteerbare voedselbestanddelen afvoeren
(via de anus).

Goede voeding is nodig om het lichaam optimaal
te laten functioneren. De voeding wordt in het
spijsverteringsstelsel verteerd. Daarna wordt het
opgenomen in het bloed. Het bloed vervoert de
voedingsstoffen naar alle delen van het lichaam.
In dit hoofdstuk komen de anatomie en fysiologie
van het spijsverteringstelsel aan bod.
Leerdoelen
Na het bestuderen van dit hoofdstuk heb je het
volgende leerdoel bereikt:
• je kent de anatomie en fysiologie van het
spijsverteringstelsel.

4.2

Het spijsverteringsstelsel

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljarden
cellen. Deze cellen hebben bouwstoffen en brand
stof nodig. Ze krijgen dat via de voeding binnen.
Voeding wordt in het spijsverteringskanaal om
gezet in stoffen die opgenomen kunnen worden
in het bloed. Het bloed transporteert de voedsel
deeltjes naar de cellen. De voedselresten die het
lichaam niet kan gebruiken, worden uit het lichaam
verwijderd in de vorm van feces (ontlasting).
Het spijsverteringskanaal is de holle verbinding
tussen mond en anus. Het bestaat uit de volgen
de delen:
• mondholte;
• keelholte;
• slokdarm;
• maag;
• dunne darm;
• dikke darm.

4.3

De eerste bewerking van het voedsel begint
in de mond. Tanden en kiezen vermalen het
voedsel en de tong roert het door elkaar. Goed
kauwen is belangrijk, want het voorkomt spijsver
teringsproblemen, en het voegt speeksel aan de
voedselmassa toe. In het speeksel zit slijm, wat
werkt als smeermiddel. In het speeksel zit ook
de spijsverteringsstof amylase. Deze stof splitst
koolhydraten. Koolhydraten zitten in producten
met suiker of zetmeel, zoals brood, aardappels,
rijst, snoep, koekjes, en chips. In de mond wordt
een klein deel van het zetmeel verteerd. Hoewel
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Mond

De theorie van het thema
is opgesplitst in hoofdstuk
ken en paragrafen met een
logische onderlinge samen
hang en opbouw. De titels
van de hoofdstukken en
paragrafen geven de inhoud
weer.

Na de inleiding bevat de
theorie lopende tekst met
veel praktijkvoorbeelden,
begrippen, registerwoorden
en foto’s/illustraties.
Figuur 4.1 Het spijsverteringsstelsel

In dit prototype zijn begrippen blauw. De begrippen
lijst is na de theorie van de
leereenheid opgenomen.
Het gaat om een lijst met
begrippen die vakmatige
uitleg behoeven.

In dit prototype zijn registerwoorden cursief. Het
gaat om woorden die in het
alfabetisch register worden
opgenomen achter in het
boek. Ze verwijzen naar
bladzijden waar ze worden
toegelicht of vaak aan de
orde komen.

4 Spijsvertering
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het voedsel maar kort in de mond blijft, begint
daar dus al de voedselvertering.
In de mond bevinden zich drie paar speeksel
klieren:
• oorspeekselklieren, met afvoerbuizen die
uitkomen tegenover de tweede valse kies in
de bovenkaak;
• ondertongspeekselklieren, met buisjes in de
slijmvliesplooien onder de tongpunt;
• onderkaakspeekselklieren, die achter de on
derste snijtanden zitten.
De tong speelt een belangrijke rol bij de spijs
vertering. De tong helpt bij het kauwen door het
voedsel heen en weer te duwen. De tong helpt
ook bij het slikken door het voedsel richting keel
holte te duwen. Daarnaast is de tong ook nog

een smaakorgaan. Op de tong bevinden zich
uitsteeksels, dat zijn de smaakpapillen.

4.4

Slokdarm

Als het voedsel week genoeg is, duwt de
tong het naar achteren in de mond en de keel
(slikken). Tussen de mond en de slokdarm zit
de huig. De huig is een soort klepje. Het zorgt
ervoor dat het voedsel niet in de neusholte
komt. Belangrijk bij het slikken zijn ook het strot
tenhoofd en het strotklepje. Het strottenhoofd
beweegt tijdens het slikken omhoog en naar
voren, waardoor het strotklepje de luchtpijp af
sluit. Zo kan er geen eten in de luchtpijp komen.
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Als er eten in de luchtpijp komt, verstoort dit de
ademhaling (verslikken).
Vervolgens persen kringspieren het voedsel
verder naar beneden, de slokdarm in. Deze
kringspieren zorgen voor het voedseltransport
door peristaltiek. De peristaltiek ontstaat
doordat spieren zich samentrekken en ontspan
nen. Op die manier bewegen ze het voedsel en
zorgen ze voor het voedseltransport. Alle delen
van het darmkanaal (behalve de mond) hebben
deze spieren.
De slokdarm loopt van het midden van de hals
tot aan de onderkant van de borst. De enige
functie van de slokdarm is voedsel naar de
maag te brengen, wat met de peristaltische
beweging gebeurt. De slokdarm zelf heeft dus
geen verterende functie. De vertering van
zetmeel gaat tijdens het vervoer wel door,
omdat de voedselbrokken vermengd zijn met
speeksel uit de mond.

opname in het bloed. Zonder enzymen
zouden de spijsvertering en de stofwis
seling onmogelijk zijn. De werking van enzy
men wordt onder andere beïnvloed door
de temperatuur en de zuurgraad.

4.5

De maag is een gespierde, elastische zak. De
maag kan van vorm en grootte veranderen, hij
past zich aan de inhoud aan.
De maag heeft drie functies:
• verder kneden en fijnmaken van voedsel dat
via de slokdarm uit de mond komt;
• afbreken van eiwitten en vetten;
• doden van bacteriën.
De spieren in de wand van de maag kneden het
voedsel. Dit voedsel is na zijn reis door de mond
en de slokdarm al half vloeibaar. Uit de maag
wand komen sappen vrij, zij breken het voedsel
verder af. Per dag produceren de klieren in de
maagwand gemiddeld tweeënhalve liter maag
sap. Het maagsap bestaat uit:
• water en slijm (hierdoor wordt de massa vloei
baarder);
• zoutzuur (maakt maaginhoud zuur en werkt
bacteriedodend);
• pepsine (enzym, begint met splitsing van
eiwitten);
• ‘intrinsic factor’ (proteïne, belangrijk bij de
opname van vitamine B12);
• lebferment (enzym, alleen in de maag van zui
gelingen, zorgt voor vertering van eiwitten).
Het voedsel blijft ruim twee uur in de maag.
Soms korter, soms langer, dat hangt samen met
de samenstelling van het voedsel. Veel en moei
lijk verteerbaar voedsel blijft langer in de maag,
weinig voedsel of een lichte maaltijd blijft korter
in de maag. Een maag kan uitzetten en krimpen.
Iemand die meestal veel eet heeft een grote
maag, iemand die meestal weinig eet heeft een
kleine maag.

huig
bovenlip
ondertanden

weke
verhemelte

tong
strotklep

onderkaak
luchtpijp
slokdarm

spieren en
slijmvlies van
de mondkeelholte

Figuur 4.2 De keelholte met luchtpijp en slokdarm

Enzymen
Enzymen zijn producten van de levende cel.
Ze worden ook wel splitsingsstoffen of ont
ledingsstoffen genoemd. Het zijn eiwitten.
Ze werken als versneller van de chemische
processen in het lichaam. In het spijsverte
ringskanaal splitsen enzymen de voedings
stoffen, zodat deze geschikt worden voor
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Maag

Een kader is een tekst die
geen onderdeel uitmaakt
van de lopende tekst.
slokdarm
Het wordt er uitgelicht
als
illustratief element.
Een
kringspier
kader heeft een
in de afwijkende
lengterichting
gelegen spieren
opmaak. Het kan eigen
dwars
gelegen
spieren
tekst zijn, maar
ook
een
citaat, voorbeeld of een
gedeelte uit een kranten- of
twaalfvingerige
darm tijdschriftartikel.
kringspier

Figuur 4.3 De maag bestaat uit verschillende spierlagen
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4.5.1

4.5.3 Waarom heeft de maag geen last van
het zoutzuur?

Afbraak van vetten

Vetten zijn moeilijk afbreekbare stoffen. De
maag verteert dat in stappen. Tijdens het kne
den van het voedsel, verdeelt de maag eerst
de vetten in kleine bolletjes. Daarna komt een
speciaal enzym vrij: lipase. Dit enzym wordt
afgescheiden door de slijmvlieslaag in het bo
venste gedeelte van de maag. Lipase is in staat
om de vetbolletjes af te breken, maar de maag
produceert niet genoeg lipase om al het vet af
te breken. Het restant vetbolletjes uit de maag
gaat daarom mee naar het volgende spijsverte
ringsstation: de twaalfvingerige darm. De twaalf
vingerige darm zorgt voor het grootste deel van
de vetafbraak.
4.5.2

De maagwand moet zichzelf beschermen tegen
de sappen die de maag maakt. Daarom is de
maagwand bekleed met een dun beschermend
laagje. Het zoutzuur kan niet door dit laagje.
Gaat dat dunne laagje kapot, dan kan er een
maagzweer ontstaan.
Als er maagzuur in de slokdarm komt, dan kan
daar een ontsteking ontstaan. De darmsappen in
de twaalfvingerige darm neutraliseren het zuur.

4.6

Twaalfvingerige darm

Vanuit de maag wordt het voedsel door een ope
ning gestuwd, naar de twaalfvingerige darm. Die
opening is een kringspier en wordt de portier
genoemd.
De twaalfvingerige darm is het eerste deel van
de dunne darm. Het wordt twaalfvingerige darm
genoemd, omdat hij even lang is als twaalf
vingers naast elkaar (ongeveer 30 centimeter). In
de twaalfvingerige darm vindt het grootste deel

Afbraak van eiwitten

Als iemand aan eten denkt, eten ruikt, of als er
voedsel in de maag komt, dan maakt de maag
zoutzuur aan en pepsinogeen. Pepsinogeen
wordt in de maagholte omgezet in pepsine.
Pepsine is het enzym dat begint met de splitsing
van eiwitten.
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omgezet in nuttige chemische stoffen. Zo produ
ceert de lever stollingsfactoren, belangrijk bij het
stollen van bloed als er een wondje is.
De lever is daarnaast een opslagplaats voor
stoffen. Alles wat het lichaam niet meteen nodig
heeft, wordt bewaard in de lever, zoals verschil
lende vitaminen. Gifstoffen uit het bloed (alco
hol, drugs, afvalproducten) worden in de lever
omgezet in veiliger stoffen.

van de vertering plaats, omdat hier de gal en het
alvleeskliersap bij het voedsel komen.
In het alvleeskliersap (pancreassap) zitten enzymen
die van groot belang zijn voor de spijsvertering.
Ze komen via een afvoerbuis, de pancreasbuis, in
de twaalfvingerige darm terecht. De gal verdeelt
vetten in kleine druppeltjes (emulgeren).
Het pancreassap bevat de volgende enzymen:
• amylase, koolhydraatsplitsend enzym;
• trypsinogeen, eiwitsplitsend enzym;
• lipase, enzym dat samen met gal zorgt voor
de omzetting van vetten.
Deze sappen splitsen het voedsel in de kleinst
mogelijke deeltjes, zoals aminozuren, vetzuren,
glucose, fructose en galactose. Deze deeltjes
worden via de darmvlokken opgenomen in
kleine bloedvaten. Die kleine bloedvaten komen
uit in de poortader. Via de poortader komen de
voedingsstoffen in de lever.

4.7

rechterkwab

slokdarm

falciforme

linkerkwab

galmaag

wegen

cystic duct

Lever

ductus choledochus

De lever is de grootste en zwaarste klier van het
lichaam. Zij bestaat uit een grote rechterkwab
en een kleinere linkerkwab. De lever is tamelijk
week. Daardoor ontwikkelt zij zich gemakkelijk
naast en tussen de omliggende organen, en kan
zij zich aanpassen bij drukkrachten. Onder de
microscoop zijn in de lever allemaal leverkwabjes
te zien. De leverkwabjes bestaan uit miljoenen
levercellen.
In de bloedsomloop van de lever, komen gro
te hoeveelheden bloed in nauw contact met
de cellen van de leverkwabjes. De levercellen
nemen stoffen op en geven andere stoffen af. Dit
gaat steeds maar door. Het is de hoofdtaak van
de lever. De levercellen bouwen bijvoorbeeld
bloedeiwitten op en breken giftige stoffen als
alcohol en ureum af.

galblaas

twaalfvingerige darm

Figuur 4.4 Vooraanzicht van de lever

Nog een functie van de lever is de vorming van
glucose. Glucose is nodig bij de verbranding
in het lichaam. In het bloed moet constant een
bepaald gehalte aan verschillende stoffen zijn.
Dit is nodig om de lichaamsprocessen normaal
te laten verlopen. Tussen de maaltijden daalt het
suikergehalte van het bloed. De lever zet dan
glycogeen om in glucose en geeft dat af aan het
bloed. Zo krijgen bijvoorbeeld de spiercellen
weer energie.
De lever fungeert ook als bloedopslagplaats. Dat
komt doordat er zoveel bloed doorheen stroomt.
Ten slotte produceert de lever gal, een stof die
een belangrijke functie heeft bij de vertering van
vetten. Gal maakt de vetbestanddelen kleiner,
samen met het enzym lipase, zodat het darmsap
er beter op kan inwerken. Gal wordt opgeslagen
in de galblaas. De galblaas is een klein ballon

4.7.1 Functies van de lever
De lever is te vergelijken met een chemische
fabriek: voedingstoffen uit het bloed worden
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ligamentum

4 Spijsvertering

uit in de onderste holle ader, die het bloed weer
naar het hart vervoert. De levercellen staan in
direct contact met het bloed, via de enorme hoe
veelheid vertakkingen van de poortader en de
leverslagader. Daardoor kan de lever zijn opbou
wende en zuiverende werking goed uitvoeren.

achtig deel van de lever. Via een galbuisje in
de galblaas komt de gal in de twaalfvingerige
darm. Elke dag wordt er ongeveer een halve
liter gal aangemaakt. In de galblaas wordt water
aan de gal ontrokken, zodat het ongeveer tien
keer indikt.
4.7.2

Bloedsomloop door de lever

4.8

Alle organen, dus ook de lever, krijgen zuurstofrijk
bloed. Het hart pompt zuurstofrijk bloed in de
aorta. Via een grote zijtak van de aorta, de lever
slagader, komt dit zuurstofrijke bloed bij de lever.
Daarnaast is er de poortader. De poortader
brengt ook bloed naar de lever. Dit bloed komt
van de bloedvaten uit de omgeving van de
dunne darm. In dat bloed zitten veel voedings
stoffen. In de lever verdeelt de poortader zich
in duizenden bloedvaten, die naar en door de
leverkwabjes gaan. Het bloed wordt zo gefilterd
en de voedingsstoffen blijven achter. De lever
kwabjes staan stoffen af die bruikbaar zijn voor
de lichaamsweefsels. Daarna verzamelen de klei
ne bloedvaten zich in de leverader. Deze komt

Alvleesklier

De alvleesklier of pancreas is een kleine klier die
uitkomt in de twaalfvingerige darm (figuur 4.5).
De alvleesklier heeft twee functies: het afschei
den van alvleeskliersap, en het afscheiden van
insuline en glucagon. In alvleeskliersap zitten
enzymen die eiwit, vetten en zetmeel verteren.
Er zit ook een stof in die het maagzuur uitscha
kelt. Insuline en glucagon zijn hormonen. Zij
regelen de bloedsuikerspiegel in het lichaam.
Deze hormonen zijn afkomstig van de eilandjes
van Langerhans. Dit zijn groepjes cellen die in
de alvleesklier zitten. Beide hormonen, insuline
en glucagon, zijn van invloed op het bloed
suikergehalte.

poortader

alvleesklierbuis

milt

leverbuis
galblaasbuis

pancreasstaart

galblaas

twaalfvingerige
darm
Figuur 4.5 De alvleesklier komt uit in de twaalfvingerige darm
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4.9

Dunne darm

De dunne darm is de laatste fase van de spijs
vertering. Door de wand van de dunne darm
wordt het voedsel opgenomen in het bloed. Op
het geplooide slijmvlies van de binnenkant van
de dunne darm zitten kleine verhogingen: de
darmvlokken. Ze zijn te vergelijken met de lussen
van een handdoek, maar dan veel kleiner. Ze zijn
alleen onder een microscoop te zien.
Het totale oppervlak van de dunne darm is zeer
groot. Dat komt door zijn lengte, maar vooral ook
door de vele darmvlokken aan de binnenkant.
In elke darmvlok zit een bloedvat met haarvaten
(fijne vertakkingen). Daar worden de voedings
stoffen in het bloed opgenomen (figuur 4.7).
De koolhydraten en eiwitten uit de voeding, wor
den bij de spijsvertering afgebroken tot piepklei
ne deeltjes. Deze deeltjes zijn zo klein, dat ze via
de haarvaten van de darmvlokken in het bloed
opgenomen kunnen worden.
De deeltjes waarin de vetten uit de voeding
worden afgebroken, zijn meestal wat groter.
De meeste vetdeeltjes kunnen daarom niet in de

De dunne darm is een nauwe buis van ongeveer
zeven meter lang. Hij ligt in slingers en bochten
opgevouwen in de buikholte. Ook de dunne
darm bevat spierweefsel dat zorgt voor het trans
port van de voedselbrij.
De binnenwand van de dunne darm bestaat uit
een slijmvlieslaag. In die slijmvlieslaag zitten veel
klieren die darmsap produceren. Darmsap bevat
de volgende enzymen:
• enterokinase, zet trypsinogeen (dat afge
scheiden wordt door de alvleesklier) om in
trypsine;
• disacharidase, zet dubbelsuikers (lactose,
maltose, sucrose) om in enkelsuikers (galacto
se, glucose, fructose);
• erepsine, splitst eiwitten in aminozuren.
Daarna volgt een bindweefsellaag. In de bind
weefsellaag zitten veel bloedvaten. Als laatste
bevat de dunne darm een dubbele spierlaag.
Het geheel is omgeven door het buikvlies.

haarvaten in de darmvlokken
epitheelcellen

slagadertje
adertje
lymfvat
dwars gelegen
spieren
in de lengterichting
gelegen spieren
buikvlies

Figuur 4.6 Aan de binnenkant van de dunne darm zit geplooid

Figuur 4.7 De totale oppervlakte van de

slijmvlies. De buitenkant wordt bedekt door dubbelwandig buikvlies

binnenkant van de dunne darm is vooral erg

met daarin bloedvaten en zenuwen

groot door de darmvlokken

10

10

4 Spijsvertering

Tabel 4.1 Schematisch overzicht van de spijsverteringssappen: waar sappen worden geproduceerd en de werking ervan.

Onderdeel van het
spijsverteringskanaal

Produceert het enzym

Enzym werkt mee aan
vertering van

mondholte

amylase

zetmeel (koolhydraten)

maag

pepsine

eiwit

lebferment (zuigelingen)

eiwit

lipase

vet

amylase

zetmeel (koolhydraten)

trypsinogeen

eiwit

lipase

vet

enterokinase

eiwit

erepsine

eiwit

disacharidase

suikers

alvleesklier

dunne darm

dan de dunne darm, maar is veel korter, ongeveer
anderhalve meter. De dikke darm bestaat uit drie
delen: de blinde darm, de dikke darm, en de
endeldarm (rectum). Ook de dikke darm bestaat
uit drie lagen. Eerst een dubbele spierlaag om
de darm heen, dan een bindweefsellaag en ten
slotte een slijmvlieslaag als darmwand.

darmvlokken door het bloed worden opgeno
men. De lymfvaten van de darmvlokken hebben
grotere openingen. De vetten worden daarom
afgevoerd via deze lymfvaten. Deze lymfvaten
komen samen en vormen dan grotere lymfva
ten. De grotere lymfvaten komen uit in de linker
ondersleutelbeenader. De meeste vetten komen
dus via een omweg in het bloed.
Via de darmvlokken komen de voedingsstoffen in
de bloedrijke bindweefsellaag. Daarna verzamelt
dit voedingsstofrijke bloed zich in de poortader.
De poortader brengt het naar de lever.
Niet alle voedingstoffen kunnen in het bloed
worden opgenomen. Wat overblijft zijn onver
teerbare voedselresten. Deze resten worden
verwerkt door de dikke darm. Tabel 4.1 geeft een
overzicht van de spijsverteringssappen, waar ze
geproduceerd worden en wat hun werking is.

4.10 Dikke darm
De voedingsstoffen die niet in het bloed worden
opgenomen, passeren de dunne darm tot aan het
onderste deel. Daarna komt het in de dikke darm,
het volgende deel van het spijsverteringskanaal.
De dikke darm heeft een veel grotere doorsnede

Figuur 4.8 De dikke darm is het laatste deel van het spijs
verteringskanaal
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In de dikke darm zitten veel bacteriën, ook wel
darmflora genaamd. Deze bacteriën hebben een
functie bij het gistingsproces en afbreekproces in
het lichaam. Ook zorgt een gezonde darmflora
ervoor dat er geen schadelijke bacteriën kunnen
groeien in de darmen. Bovendien spelen darm
bacteriën een rol bij de aanmaak van vitamine K,
dat nodig is voor de bloedstolling.

De dikke darm loopt eerst enigszins naar
boven, dan horizontaal en daarna naar bene
den. Aan het eind van de dikke darm zit een
kromming. Deze kromming gaat over in de
endeldarm. Direct onder de opening, waar de
dunne darm in de dikke darm overgaat, zit de
blindedarm. Aan het eind van de blindedarm
zit een dun aanhangsel: het wormvormig aan
hangsel (appendix). Als de appendix ontsto
ken is, moet deze operatief verwijderd worden.
Dit wordt een blindedarmoperatie genoemd,
maar de benaming ‘appendixoperatie’ zou
eigenlijk beter zijn.
De dikke darm heeft wel plooien, zoals de dunne
darm, maar geen vlokken. De belangrijkste
taak van de dikke darm is om de onverteerbare
voedingsresten verder stuwen en in te dikken.
Dit indikken gebeurt door water aan de resten
te onttrekken. Verder worden in de dikke darm
zouten aan de voedselresten ontrokken.
De klieren in de dikkedarmwand voegen slijm
stoffen en glijstoffen toe aan de onverteerbare
voedingsresten. De gebonden massa komt
uiteindelijk in de endeldarm met aan het eind
de anus. De anus wordt afgesloten door een
kringspier die zich op aandrang kan openen. Die
kringspier zorgt er ook voor dat de darmgassen,
die bij het verteringsproces ontstaan, het lichaam
niet voortdurend verlaten.

4.10.1 Buikvlies
De organen in de buikholte zijn allemaal omge
ven door een dun, glad doorschijnend vlies: het
buikvlies. Het totale oppervlak van het buikvlies
is bij een volwassene ongeveer twee meter. Het
buikvlies beschermt de inwendige organen.
De maag, darmen, lever en milt zijn met buikvlies
omgeven. De nieren en de alvleesklier vallen er
buiten. De darmen hangen gedeeltelijk ook aan
het buikvlies. Op de plaats waar het vlies weer
samenkomt, loopt het als een dubbel vlies – dat
als ophanging dienst doet – naar de achterkant
van de buikholte. De buikholte is ook met buik
vlies bekleed.
In dat dubbele vlies zitten bloedvaten en zenu
wen die van en naar de darm lopen. Dit buikvlies
is zeer gevoelig. Omdat het buikvlies een aantal
organen helemaal omgeeft, is een buikvliesont
steking ernstig.
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5.1

Inleiding

5.2

Eten en drinken zijn dagelijkse bezigheden die
onder normale omstandigheden vanzelf gaan.
Voor veel zorgvragers is eten en drinken niet
meer vanzelfsprekend. Sommige zorgvragers
voelen geen dorst of honger meer, andere
zorgvragers hebben moeite met het gebruik
van bestek. De zorgverlener biedt deze zorg
vragers op de juiste manier hulp. Zij houdt de
voeding in de gaten en houdt de vochtbalans
bij om te observeren of de zorgvrager genoeg
vocht binnenkrijgt. Zij helpt bij het handhaven
van de zelfzorg, bijvoorbeeld door aangepast
bestek en andere hulpmiddelen aan te bieden.
De voeding van de baby, peuter en kleuter
vereist speciale kennis van de zorgverlener. Zij
heeft daarbij te maken met een aantal aan
dachtspunten die de overheid belangrijk vindt,
zoals het stimuleren van borstvoeding, het
aanleren van gezond eetgedrag en de preven
tie van overgewicht.

Voeding van de volwassene

De levensmiddelen die een volwassene gebruikt
voor zijn voeding, kan per land, regio en bevol
kingsgroep variëren. Zuiver chemisch bekeken
zijn voedingsmiddelen opgebouwd uit verschil
lende voedingsstoffen: koolhydraten, mineralen,
vetten, eiwitten, vitaminen en water.
De behoefte aan voeding blijkt onder normale
omstandigheden door eetlust en/of dorst. Hoe
sterker de eetlust en dorst, hoe groter de drang
om deze prikkels te bevredigen. De behoefte
aan voeding wordt bepaald door activiteiten:
het lichaam van een sporter ‘vraagt’ om meer
voeding dan het lichaam van iemand die lui op
het strand ligt. Soms is er geen behoefte aan
voedsel, maar prikkelt de omgeving de eetlust,
bijvoorbeeld reclames van winkels, de frietlucht
van de snackbar of een rek vol chocolade bij de
kassa in de supermarkt.
Sommige mensen hebben geen eetlust en geen
dorstgevoel, bijvoorbeeld zieke en/of bejaarde
zorgvragers. De zorgverlener moet deze zorgvra
gers helpen toch de juiste voedingsstoffen en vol
doende voedingsstoffen binnen te krijgen. Vooral
het vochtgehalte van het lichaam kan beneden
peil raken, waardoor de zorgvrager kan uitdrogen.
De zorgverlener helpt ook zorgvragers die graag
eten en drinken, maar dit niet zelf kunnen doen.
Zij probeert bij deze zorgvragers de zelfzorg te
herstellen. Is dat niet mogelijk, dan zal zij de zorg
overnemen. Om de zelfzorg voor eten en drinken
in stand te houden of opnieuw te leren, zijn er
allerlei hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals aange
past bestek en serviesgoed. Het is belangrijk dat
de hulpmiddelen de zelfstandigheid van de zorg
vrager bevorderen. De hulpmiddelen moeten

Leerdoelen
Na het bestuderen van dit hoofdstuk heb je de
volgende leerdoelen bereikt:
• je bent in staat een zorgvrager op de juiste
manier hulp te geven bij het eten en drinken;
• je kent de verschillende hulpmiddelen bij de
maaltijd;
• je weet welke voeding de baby, peuter en
kleuter gebruiken;
• je bent in staat belangrijke tips geven als een
kindje niet goed wil eten;
• je bent in staat een vochtbalans samen
te stellen en dit als observatiemiddel te
gebruiken.
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der kracht, een gestoorde motoriek, spasmen
of pijnlijke gewrichten, maken hier vaak gebruik
van. Aangepaste bekers hebben soms twee
grote grepen, of ze zijn geribbeld (figuur 5.1). Er
kan een uitsparing voor de neus inzitten. Diverse
aanpassingen zijn mogelijk en veranderen snel.
Op internet zijn bij fabrikanten veel hulpmidde
len te vinden en ontwikkelingen te volgen.

ertoe bijdragen dat de zorgvrager de maaltijd op
een prettige manier kan gebruiken.
5.2.1

Aangepast serviesgoed en bestek

Eten en drinken vraagt inzet van allerlei spieren
en gewrichten. Het gaat om spieren en gewrich
ten van armen, handen, rond de mond en in
de mond. De bewegingen bij eten en drinken
zijn zeer complex, het zijn veel bewegingen van
de fijne motoriek, maar bij de meeste gezonde
mensen is dat geen probleem. Bij mensen met
stoornissen in de motoriek kunnen deze bewe
gingen wel een probleem zijn. Voor hen zijn er
verschillende hulpmiddelen gemaakt.

Aangepast bestek
Zorgvragers met krachtsvermindering in de
handen door reuma, of een gedeeltelijke ver
lamming, kunnen gebruikmaken van aangepast
bestek. Dit aangepast bestek heeft vaak een
dikkere grip en kent een iets andere vorm dan
het gewone bestek (figuur 5.1).
Aangepaste borden
Sommige zorgvragers hebben moeite met het
opscheppen van hun eten, bijvoorbeeld omdat
ze één hand hebben. Zij krijgen hun eten makke
lijker op een lepel als het bord aan één kant een
opstaande rand heeft.
Er zijn warmhoudborden voor zorgvragers die
lang over hun maaltijd doen. Het is een dubbel
wandig bord dat gevuld kan worden met heet
water. Op een simpele wijze blijft het eten zo op
temperatuur.
Antislipmat
Bij een aantal zorgvragers met een slechte mo
toriek, verschuift telkens het bord bij het eten.
Voor hen is een antislipmatje onder het bord een
uitkomst: het bord blijft staan.

Figuur 5.1 Diverse hulpmiddelen bij voeding

Om deze hulpmiddelen zo goed mogelijk te
kunnen gebruiken, moet de zithouding van de
zorgvrager goed zijn. Het lichaam moet voldoen
de steun hebben. Als het nodig is moeten ook
de handen en armen ondersteund worden. Soms
kan of mag een zorgvrager niet zitten. Het vraagt
dan wat aanpassingsvermogen en creativiteit van
zorgvrager en zorgverlener om goede onder
steuning te vinden bij de liggende houding,
zodat de zorgvrager kan eten en drinken.

Slabben
Ook slabben vallen onder de hulpmiddelen van
eten en drinken. Er zijn papieren slabben en stof
fen slabben. Bespreek met de zorgvrager waar
hij eventueel gebruik van wil maken. Attendeer
hem op de aanwezigheid van slabben. Bedenk
wel dat het voor sommige zorgvragers een grote
stap is om slabben te gaan dragen, omdat ze
zich ervoor schamen. Een mooi servet kan even
tueel ook dienst doen als slab.

Aangepaste drinkbekers
Er zijn veel verschillende soorten aangepaste
drinkbekers. Zorgvragers met bijvoorbeeld min
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5.2.2 Hulp bij de voeding

•

Door allerlei ziekten en handicaps kan hulp bij
eten en drinken noodzakelijk zijn. Een zorgvrager
met een hoge dwarslaesie kan bijvoorbeeld een
beperkte hand/armfunctie hebben. Na een her
senbloeding kan een zorgvrager halfzijdig ver
lamd zijn en (nog) niet geheel zelfstandig eten.
Kijk samen met de zorgvrager wat hij zelf kan en
waarin hij ondersteuning nodig heeft. Belangrijk
is dat de zorgvrager zoveel mogelijk zelfstandig
eet. Hierbij kan hij gebruikmaken van hulpmid
delen. Voor advies over hulpmiddelen kan hij, of
de zorgverlener, een ergotherapeut raadplegen.
Een logopedist helpt mensen om weer beheer
sing te krijgen over de spieren in de mond en
het keelgebied. Deze spieren zijn belangrijk bij
het kauwen en slikken.
Zorgvragers met een aangeboren handicap, bij
voorbeeld spasticiteit, zullen hulp bij de voeding
vrij gemakkelijk aanvaarden. Voor zorgvragers
die door (plotselinge) ziekte of handicap niet
meer zelf kunnen eten, zal het lastig zijn om hulp
te aanvaarden.

•
•
•
•

ga op ooghoogte van de zorgvrager zitten en
maak contact;
pas de snelheid van het eten geven aan het
tempo van de zorgvrager aan;
plaats na de maaltijd de zorgvrager in de
gewenste houding;
geef de zorgvrager de gelegenheid zijn han
den, mond en gebit te reinigen;
geef de zorgvrager na het eten weer de gele
genheid voor een gebed.

Ondersteuning bij het eten en drinken
Sommige zorgvragers hebben problemen met
slikken, bijvoorbeeld mensen met een halfzijdige
verlamming waarbij de mondspieren zijn aange
daan, en mensen die plat moeten blijven liggen.
Let erop dat deze zorgvragers zich niet verslikken
bij het eten en drinken. Wat kan helpen is de
drank iets vaster te maken met een verdikkings
middel. Mensen met een halfzijdige verlamming
kunnen vaak wat beter eten en drinken aan de
gezonde kant in de mond.
Er zijn zorgvragers die de temperatuur van de
voeding niet kunnen beoordelen, bijvoorbeeld
dementerende zorgvragers. Test de temperatuur
en gebruik hierbij een schone lepel. Doe deze
lepel na het testen bij de afwas.
Mensen die een bepaald dieet volgen, eten soms
onvoldoende. Zij lopen het risico om ondervoed
te raken. Er zijn ook zorgvragers die onvoldoende
drinken, zij kunnen uitdrogingsverschijnselen ver
tonen. Een belangrijke taak van de zorgverlener
is dan ook om de hoeveelheid eten en drinken te
observeren en noteren. Zo kan zij problemen met
voeding en vocht tijdig signaleren.
Het meest belangrijk is om de zelfzorg voor eten
en drinken in stand te houden, of (opnieuw) aan
te leren. Om dit te bereiken zijn er veel hulp
middelen beschikbaar. Een ergotherapeut kan
deskundig advies geven over passende hulpmid
delen. Zij beoordeelt de gezondheidssituatie,
kijkt naar de ontwikkelmogelijkheden van de
zorgvrager en geeft advies. In sommige situaties
geeft een ergotherapeut training bij het gebruik
van de nieuwe hulpmiddelen. Hulpmiddelen

Aandachtspunten bij hulp bij de voeding
Zorg ervoor dat de maaltijd zo aangenaam
mogelijk verloopt. Houd rekening met de
volgende punten:
• geef de zorgvrager de kans om voor het eten
de handen te wassen, was ook de eigen handen;
• dien het eten smakelijk op, het is beter pas
aan tafel het voedsel klein te snijden of fijn te
maken, dus als de zorgvrager erbij is;
• roer gemalen eten niet door elkaar, maar
vraag aan de zorgvrager hoe hij zijn eten wil
nuttigen;
• bescherm de kleding van de zorgvrager;
• plaats de zorgvrager in een zo prettig mogelij
ke houding;
• geef de zorgvrager de gelegenheid voor de
maaltijd te bidden;
• blijf tijdens de maaltijd niet staan: de zorg
vrager kan het gevoel krijgen dat hij moet
opschieten;
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ken, en het voelt ook niet prettig aan;
Het stimuleren en ondersteunen van een zorg
vrager bij het eten en drinken is belangrijk,
maar er zijn situaties waarin de zorgverlener de
zelfzorg volledig overneemt. Zij maakt hierin
samen met de zorgvrager keuzes. Ze besluit
bijvoorbeeld samen met de zorgvrager dat zij de
zelfzorg bij het eten en drinken overneemt, zodat
hij voldoende energie overhoudt om met zijn
bezoek een fijne middag te hebben.

komen het best tot hun recht als de zithouding
van de gebruiker goed is.
Zorgvragers die spastisch zijn, kunnen door hun
spasmen vaak niet zelfstandig eten. Zij hebben
voldoende steun van het lichaam nodig en soms
ook bij de handen en armen.
Iedere zorgvrager zal weer een andere onder
steuning nodig hebben. Dat hangt af van zijn
mogelijkheden en wensen. Een aantal aan
dachtspunten daarbij is:
• overleg met de zorgvrager wat zijn wensen
en gewoonten zijn en op welke manier hij het
prettigst zijn maaltijd eet;
• zorg voor een rustige, prikkelarme omgeving
tijdens het eten, zodat de zorgvrager niet
wordt afgeleid of schrikt en zich verslikt (dit
geldt vooral bij spastische en dementerende
zorgvragers);
• praat met de zorgvrager en praat niet over
zijn hoofd met een ander;
• help de zorgvrager rechtop zitten, hij kan dan
gemakkelijker slikken;
• reinig in overleg met de zorgvrager regelma
tig de mond: sommige spastische zorgvragers
hebben last van overmatige speekselproduc
tie. Er is voedsel dat de speekselproductie
extra stimuleert, zoals zure of harde produc
ten. Bij harde producten moet de zorgvrager
meer kauwen, wat zorgt voor extra speeksel
productie. Overleg samen met de zorgvrager
en een diëtist welke producten hij beter kan
vermijden;
• biedt zorgvragers die zelf niet zo goed kun
nen kauwen halfvast voedsel aan, in kleine
hoeveelheden;
• breng voedsel tussen de voorste kiezen in
de mond, een spastische zorgvrager bijvoor
beeld kauwt gemakkelijker met zijn voorste
kiezen;
• geef de zorgvrager na de maaltijd wat water
te drinken om de mond te spoelen;
• controleer de wangzakken van de zorgvrager
op voedingsresten: sommige zorgvragers
kunnen dit niet zelf met de tong verwijderen.
Als voedselresten blijven zitten gaat dit rui

5.3 Eten en drinken bij de zuigeling, peuter en kleuter
Bij de voeding voor de zuigeling, peuter en kleu
ter, moet de zorgverlener rekening houden met
een aantal aandachtspunten vanuit de overheid:
• Het stimuleren van borstvoeding. Het aantal
kinderen dat langer borstvoeding krijgt, is
in Nederland de laatste jaren toegenomen.
Toch vraagt het ondersteunen van moeders
die borstvoeding geven nog steeds alle aan
dacht. De overheid streeft ernaar dat borst
voeding de norm wordt voor de voeding van
het jonge kind.
• Het aanleren van gezond eetgedrag. Vanaf
het moment dat het kind vast voedsel krijgt, is
het aanleren van gezond eetgedrag belang
rijk. Nog te vaak wordt veel nadruk gelegd op
hoeveel het kind eet en niet op wat het eet.
Hierdoor wordt minder gelet op het aanleren
van gezond eetgedrag. Door het zo jong mo
gelijk aanleren van gezond eetgedrag, wordt
de basis gelegd voor gezond eten tijdens het
hele leven.
• De preventie van overgewicht. In Nederland
stijgt overgewicht, ook bij jonge kinderen.
Veel dikke kinderen blijven als volwassene te
dik. Gezien de gezondheidsrisico’s van een
te hoog lichaamsgewicht, is preventie van
overgewicht van essentieel belang. Belangrijk
hierbij is een gezonde leefstijl, met aandacht
voor een evenwichtig voedingspatroon en
voldoende lichamelijke activiteit.
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5.3.1

De zuigeling

tot een verhoogd risico van hypertensie op
latere leeftijd;
• introduceer gluten geleidelijk vanaf de leef
tijd van zes maanden.
De eetvaardigheden en de mondmotoriek van
het kind worden steeds beter. De bijvoeding
kan daardoor vaster worden. Het kind kan eerst
geprakte voeding krijgen en vervolgens voeding
van een steeds grovere samenstelling. Vanaf
zeven maanden kan een kind leren kauwen op
bijvoorbeeld een broodkorst. Met acht tot tien
maanden kan het grof gesneden of geprakt
voedsel eten. Bij kinderen is er een gevoelige
periode voor leren kauwen. Het is daarom be
langrijk om tijdig (tussen acht en tien maanden)
te starten met kauwbaar voedsel en de papmaal
tijd te vervangen door een broodmaaltijd. Vanaf
de leeftijd van acht tot tien maanden kan een
kind uit een beker gaan drinken.
Als de zuigeling geen, of minder borstvoeding
krijgt, zal het kunstvoeding uit een fles krijgen.
Kunstvoedingen (flesvoedingen) hebben koe
melk als basis, maar zijn gehumaniseerd. Dat wil
zeggen, de voeding is zoveel mogelijk aange
past aan de samenstelling van moedermelk.
Er zijn verschillende soorten flesvoeding. De
gewone flesvoeding is zoet van smaak. Heeft de
baby last van voedingsstoornissen, dan is er hypoallergene voeding beschikbaar. Allergieën bij
baby’s worden vaak veroorzaakt door eiwitten. In
hypoallergene voeding zijn de eiwitten behan
deld, hierdoor krijgt het kind geen allergische
reactie. De overstap naar hypoallergene voeding
gebeurt in overleg met de arts. Bij flesvoeding
zijn de volgende punten van belang:
• werk hygiënisch, was bijvoorbeeld altijd de
handen;
• controleer de speen, het gat moet niet te
groot of te klein zijn, de voeding moet eruit
druppelen (een voedingstijd van ongeveer
twintig minuten voldoet aan de zuigbehoefte
van de baby);
• warm de fles op, zet de fles bijvoorbeeld in
een pannetje warm water (au bainmarie), in
een flessenwarmer of in de magnetron;

Zuigelingen slapen meestal ’s nachts door als
ze drie maanden oud zijn. Het is belangrijk om
structuur aan te brengen in het slaapwaakritme
van de zuigeling. Als bepaalde gebeurtenissen
een vaste volgorde hebben, zal de zuigeling dit
gaan herkennen. Het gaat dan om gebeurte
nissen als wakker worden en aangeven aan een
voeding toe te zijn; voeden; contact met ouders;
alleen zijn; wakker zijn; naar bed gaan; enzo
voort. Als het kind in een vaste structuur komt,
geeft dat rust aan het kind en zijn verzorgers. Bij
voeden op verzoek is het ook belangrijk om te
streven naar structuur. Dit kan voorkómen dat
kinderen heel vaak, te weinig, gaan drinken en
zo een verstoord slaappatroon ontwikkelen. Bij
een verstoord slaappatroon kunnen overver
moeidheid en overmatig huilen het gevolg zijn.
Een gezonde afwisseling van waken en slapen,
en een rustige omgeving zijn belangrijk voor de
benodigde rust. Informeer bij de ouders hoe zij
omgaan met de voeding voor hun kind. Respec
teer aspecten die horen bij een andere cultuur of
overtuiging.
Het eerste halfjaar krijgt een zuigeling borst
voeding en/of flesvoeding. Moedermelk wordt
gezien als de beste voeding voor een pasgebo
rene, maar ouders kunnen ook een andere keuze
maken. Overleg met de ouders hoe ze de fles
voeding van hun kind bereiden. Kijk tevens zelf
goed op de verpakking of dit juist en hygiënisch
verloopt. Adviseer eventueel de ouders.
Vanaf vier tot zes maanden kan het kind de
eerste paar kleine hapjes eten. De hoeveelhe
den worden afgestemd op de eetlust van het
kind. Vanaf acht maanden neemt de hoeveelheid
borstvoeding of flesvoeding flink af en eet het
kind steeds meer hapjes. Aandachtspunten voor
deze hapjes (bijvoeding) zijn:
• bouw de hoeveelheid voedingsvezel geleide
lijk op; begin bij de introductie van brood met
lichtbruin brood;
• voeg liever geen extra keukenzout toe, want
een hogere inname van natrium kan leiden
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•

vanzelf wel eten. Geef het kind niet later een
boterham, het is de bedoeling dat het tijdens
de maaltijd eet. Het kind leert een gezond
voedingspatroon als hij weet dat hij tijdens de
maaltijden moet eten.
Een gezond voedingspatroon houdt in:
• variatie: waaronder ruime hoeveelheden
groente, fruit en bruinbrood of volkorenbrood;
• regelmaat: drie hoofdmaaltijden en op vaste
momenten iets tussendoor.
De voorbeeldfunctie van ouders en overige
gezinsleden spelen een belangrijke rol. Ook
structuur is belangrijk. Er is een aantal tips en
trucs die het kind kunnen helpen bij het goed
(leren) eten (zie kader).

controleer de temperatuur: laat een druppel
melk op de binnenkant van de pols vallen, de
temperatuur is goed als de druppel niet te
warm voelt;
• geef de zuigeling voor het voeden een
schone luier;
• houd de zuigeling tijdens de flesvoeding in
een halfliggende houding;
• bescherm de kleding met een doekje;
• zorg dat de speen steeds gevuld is met melk,
dan hapt de zuigeling geen lucht;
• laat de zuigeling na de voeding, en eventueel
tussendoor, boeren.
Maak de fles en de speen na gebruik eerst huis
houdelijk schoon. Bewaar de fles en de speen
droog in de koelkast. Bacteriën kunnen zich in
een droge en koude omgeving niet of nauwelijks
ontwikkelen.
Bijzondere hygiëne is gewenst als de zuigeling
last heeft van spruw. Spruw is een schimmelin
fectie in de mond. Dit komt vooral bij zuigelin
gen voor. Een zuigeling die spruw heeft, heeft
een wit beslag op de tong (niet te verwarren met
melkaanslag). De baby kan pijn hebben bij het
drinken. De arts zal medicijnen voorschrijven.
Goede hygiëne van de fles en de speen is nood
zakelijk. Kook na iedere voeding de fles en de
speen uit. De schimmel die spruw veroorzaakt,
kan in de ontlasting komen en zo uitslag rond de
anus veroorzaken.
5.3.2

Tips en trucs om het eten leuk en
lekker te maken
De ijsblokjestruc
Geef het kind vaker wat het wel lust, maar
blijf daarnaast andere smaken aanbieden.
Een handige tip is om groenten die het
kind weigert, in te vriezen in een bakje
waarin ijsblokjes gemaakt worden. Zo kan
deze groente steeds in een kleine portie
naast de maaltijd van de dag worden aan
geboden.
Combineer en maak het anders klaar
Een oude truc is om bij de maaltijd een
hap appelmoes te geven. Zolang het eten
daarmee niet gemaskeerd wordt en met
appelmoes overdekt, is dat prima. Ook de
combinatie met rozijntjes of een saus dat
het kind graag lust kan goed werken. En
als het kind geen gekookte wortels lust,
probeer dan eens of het geraspte wortel
smakelijker vindt.

De peuter en kleuter

Als het kind één jaar is kan het met de andere
gezinsleden meeeten. Meeeten met het gezin
kan positief bijdragen aan het aanleren van ge
zond eetgedrag. In deze leeftijdsfase eten veel
kinderen een tijd niet goed. Het kind dat altijd
goed at kan ineens roepen: ‘Dat lust ik niet!’ Het
is dan niet altijd duidelijk of het om ‘lusten’ of
‘willen’ gaat. Het is in elk geval niet goed om het
kind te dwingen te eten. Er is ook geen reden
tot bezorgdheid zolang het kind goed groeit.
Een gezond kind hongert zich niet uit. Hij gaat

Laat het kind helpen in de keuken
Er is altijd wel een klusje dat het kind
kan doen, bijvoorbeeld het wassen van
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een warmhoudbordje, dan wordt de maaltijd
niet koud en smakeloos. Een kinderbordje
met een kleurige afbeelding en kinder
bestek, zorgen ervoor dat de maaltijd letter
lijk ‘behapbaar’ wordt.

groenten of een eitje pellen. Kinderen
vinden het vaak leuk om te helpen in
de keuken. Tussendoor wil het vast wel
wat ‘snoepen’ van de tomaat, paprika
of wortel.

Vervolg van het kader

Negeer vervelend gedrag aan tafel
Als het kind niet wil eten, plaats dan het
bordje waar net bijkan en ga zelf rustig
door met de maaltijd. Het kan zijn dat het
kind vanzelf weer gaat eten. Biedt anders
af en toe een hapje aan en prijs het kind als
deze een hapje neemt.
De maaltijd heeft een einde
Baken een eetmoment af door aan tafel te
eten. Het eetmoment eindigt als iedereen
van tafel gaat. De maaltijd is dan voorbij.
Ook als het kind bijna niets heeft gegeten.
Geef geen tussendoortjes, want daarmee
vergaat de honger voor de volgende maal
tijd. Het houdt bovendien het slechte eten
in stand, omdat het kind erop gaat rekenen
dat hij een tussendoortje krijgt en de maal
tijd niet nodig heeft.

Figuur 5.2 Warmhoudbordje voor langzame eters

5.4

Vochtbalans

Normaal gesproken zijn in het menselijk
lichaam de opname en uitscheiding van water
in balans (= vochtbalans). In bepaalde situa
ties is er grote kans op uitdroging. Het te
genovergestelde is ook mogelijk: het lichaam
houdt te veel vocht vast (oedeem). In de nor
male situatie reageert het lichaam hierop. Bij
uitdroging zal het lichaam vocht gaan vasthou
den, bij oedeem zal het lichaam vocht gaan
uitscheiden. In een aantal situaties verloopt
dit proces niet goed. Dit kan bijvoorbeeld te
maken hebben met de werking van het hart
of de werking van de nieren. Beide situaties,
uitdroging en oedeem, hebben een negatieve
invloed op het functioneren van het lichaam.
Bij uitdroging is de vochtopname minder dan
het vochtverlies: een negatieve vochtbalans.
Bij oedeemvorming is het tegenovergestelde
het geval, het lichaam houdt vocht vast: een
positieve vochtbalans.

Kleine porties
Kleine porties geeft het kind overzicht over
hoeveel hij moet eten. Extra opscheppen
kan altijd nog.
Eten is niet ‘vies’
Het kan zijn dat het eten niet smaakt.
Aan een smaak kan het kind wennen
door steeds een klein hapje te proberen.
Zorg dat het kind (en de anderen aan
tafel) het eten niet ‘vies’ noemen. Dat is
het immers niet!

Een algemene tip voor de maaltijd van het
kind, is het gebruik van eigen servies en
kinderbestek. Gebruik bij langzame eters
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Een arts kan naar aanleiding van de bijgehouden
vochtbalans medicijnen voorschrijven, bijvoor
beeld plastabletten (vochtafdrijvers). Een diëtist
kan ook een verzoek indienen om een vochtbalans
bij te houden. De gegevens van de vochtbalans
gebruikt de diëtist om het dieet van de zorgvrager
samen te stellen of bij te stellen. De zorgverlener
kan naar eigen inzicht een vochtlijst starten, bij
voorbeeld als zij merkt dat een zorgvrager weinig
drinkt, heftige diarree heeft of om andere redenen
dreigt uit te drogen. Zij noteert dan hoeveel de
zorgvrager aan vocht binnenkrijgt. Een arts of dië
tist kunnen dan bepalen of deze vochtlijst voortge
zet moet worden als vochtbalanslijst.
Uitdroging kan vroegtijdig gesignaleerd worden
door de bloeddruk (tensie), temperatuur en
pols regelmatig te meten. Een lage tensie kan
wijzen op uitdroging. Bij koorts transpireert de
zorgvrager vaak meer en heeft soms geen trek in
drinken. Een ander aandachtspunt is de medi
catie van de zorgvrager. Bij uitdroging kan het
nodig zijn dat vochtafdrijvende middelen tijdelijk
niet gegeven worden.

Voorbeeld
In de normale situatie kan de vochtbalans er als
volgt uitzien:
Normale
vochttoevoer

Normaal
vochtverlies

drinken
10001600 ml

via de nieren (urine)
11001800 ml

eten 8001000 ml

via de longen
(waterdamp) 400500
ml

verbrandings
processen in het
lichaam 200400 ml
totaal 20003000 ml

via de huid (zweet)
400500 ml
via de darmen
(ontlasting) 100200
ml
totaal 20003000 ml

Het totaal van de normale vochttoevoer (2000
3000 ml) en het totaal van het normale vochtver
lies (20003000 ml) is in balans. Er gaat evenveel
vocht in als eruit gaat. Zijn de totalen niet in
balans, dan is er sprake is van een negatieve of
positieve vochtbalans.

Voorbeeld
In de tabel is sprake van een negatieve vochtba
lans.

Als er iets mis lijkt te zijn met de vochthuishou
ding, geeft een arts meestal de opdracht om een
vochtbalans bij te houden. Op de vochtbalans
wordt meetbaar vocht genoteerd, 24 uur lang.
Meetbaar vocht is alle vocht dat de zorgvrager
inneemt en verliest. Meetbare vochtinname is
alles wat de zorgvrager drinkt en eet. Soep, vla,
yoghurt en dergelijke horen daar dus ook bij.
Het meetbare vochtverlies bestaat uit urine, en
eventueel braaksel en diarree. De hoeveelheid
transpiratievocht is niet te meten. Als er sprake
is van hevige transpiratie, moet dit natuurlijk wel
gerapporteerd worden.
Als het bijhouden van een vochtbalans nodig is,
vertel dit dan aan de zorgvrager. De zorgvrager
of mantelzorger kan ook helpen bij het correct
invullen van de lijst. Een goede uitleg van de lijst
is dan nodig.

Naam:
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Tijd

Vochtgebruik

ml

7.00

thee

125
125

9.30

water

12.15

bouillon

50

*

pudding

100

15.00

water

150

16.00

water

50

18.10

thee

125

20.00

appelsap

100

22.30

water

150

*

totaal

975
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Geb.:
Tijd

Vochtverlies

ml

7.00

urine

300
200

12.10

diarree

15.00

urine

250

17.15

diarree

150

18.30

diarree

95

20.00

urine

100

21.10

diarree

150

23.10

urine

*

diarree

225

*

totaal

1470

Het totaal van het vochtgebruik (975 ml) en het
totaal van het vochtverlies (1470 ml) is niet in
balans. Er gaat meer vocht uit dan erin gaat: een
negatieve vochtbalans.
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Begrippen
diabetes mellitus

Een ziekte waarbij sprake is van een tekort aan insuline, ook wel
suikerziekte genoemd.

dieet

Een dieet wordt om medische redenen voorgeschreven, is
speciaal voor één persoon gemaakt en is anders dan de normale
voeding.

endeldarm

Latijn: Rectum. Laatste deel van de dikke darm.

energiebeperkt dieet

Een dieet gericht op het verminderen van de inname van
energie, zoals vetten, koolhydraten en suiker.

hypoallergene voeding

Voeding waarbij de eiwitten behandeld zijn en het kind daardoor
geen allergische reactie meer krijgt.

observatielijst eten en drinken

De hoeveelheid voeding en vocht wordt 24 uur lang vastgelegd.

ondervoeding

Wanneer een mens onbedoeld meer dan 10% gewichtsverlies
heeft in de laatste zes maanden of meer dan 5% in de laatste
maand. Mensen die afvallen door middel van een dieet vallen er
niet onder.

pepsine

Enzym, zorgt voor splitsing van eiwitten.

peristaltiek

Kringspieren die samentrekken en ontspannen om
voedseltransport mogelijk te maken.

spijsverteringskanaal

De holle verbinding tussen mond en anus.

spijsverteringsstelsel

Stelsel dat bestaat uit het spijsverteringskanaal, de lever, de
galblaas en de alvleesklier.

spruw

Schimmelinfectie in de mond die vooral bij zuigelingen
voorkomt.

vezel

Deel van plant dat niet, of gedeeltelijk, door het lichaam wordt
verteerd.

vochtbalans

Het in evenwicht zijn van de inname en uitscheiding van vocht.
Ook het document waarop de inname en uitscheiding van vocht
wordt bijgehouden.
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In de begrippenlijst staan
de begrippen die vakmatige
uitleg behoeven. Begrippen
lijsten zijn alfabetisch opge
nomen na de t heorie van
een thema.
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voedselallergie

Een verzamelnaam voor allerlei overgevoeligheidsreacties op
voedsel.

voedselintolerantie

Het lichaam maakt specifieke afweerstoffen tegen eiwitten die in
de voeding voorkomen.

voedselovergevoeligheid

Extra sterk reageren op bepaalde voedingsstoffen.
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Leerfase 3 Verwerking
Met behulp van opdrachten
worden studenten in staat
gesteld de theorie van het
hoofdstuk te verwerken.

Verwerkingsopdrachten

Het gaat om kennisopdrachten (onthouden en
reproduceren van feitelijke
informatie) en toepassings-/inzichtsopdrachten
(kennis toepassen, kennis
mobiliseren en begrijpen),
die betrekking hebben op
verbanden tussen feiten,
logische redeneringen, oor
zaken of het maken van een
vertaalslag naar de eigen
ervaringen en het explicite
ren van eigen opvattingen.
Kennis-, toepassings- en
inzichtopdrachten worden
zo veel mogelijk gecombi
neerd aangeboden.

Verwerkingsopdrachten
worden gegroepeerd per
hoofdstuk in het werkboek
geplaatst. Ze bieden variatie
in werkvormen en vraag
typen. Waar nodig zijn de
opdrachten voorzien van
tips (docentenhandleiding).
Bij alle opdrachten zijn
antwoorden opgenomen
(docentenhandleiding).
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4

Spijsvertering

1 Waarom denk je dat het gezond is om langzaam te eten?
Door langzaam te eten belast je het lichaam, het spijsverteringsstelsel en het lichaam minder om
alle stoffen te verwerken en af te voeren.
2 Waarom denk je dat het verstandig is om goed te kauwen?
Door goed te kauwen wordt er in de mond meer speeksel toegevoegd en komt het spijsverteringsproces goed en makkelijker op gang.
3 Zoek op internet op hoelang de lever erover doet om acht glazen alcohol af te breken. Geef hier
bij aan wat dit betekent voor je functioneren voor de volgende dag.
De lever breekt ruim 95 % van alle alcohol in je lichaam af. Een kleine 5 % verlaat via de urine,
adem en zweet je lichaam. De lever doet een à anderhalf uur over de afbraak van één standaardglas alcohol. Als je acht glazen drinkt, is de lever dus acht tot twaalf uur bezig om de alcohol af
te breken. Dit betekent dat je na een avondje stevig drinken ’s ochtends nog steeds alcohol in je
bloed kunt hebben. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat je minder alert reageert als je bijvoorbeeld aan het werken bent.

Docentenhandleiding,
antwoorden

Docentenhandleiding, tips

4 De maag heeft onder andere als functie het doden van bacteriën. Geef in eigen woorden weer
waarom jij denkt dat dit belangrijk is.
Dit is belangrijk omdat we anders veel sneller last hebben van maag en darmirritaties en/of ontstekingen. Zo krijgen we meer voedselinfecties met bijvoorbeeld diarree tot gevolg.
5 Mevrouw De Wit eet een bruine boterham, besmeerd met boter en belegd met een plak kaas. Dit
bevat eiwitten, vetten en koolhydraten. Beschrijf precies hoe de boterham verteerd wordt in het
spijsverteringskanaal.
Het alvleeskliersap bevat enzymen die eiwit, vetten en zetmeel verteren. Er zit ook een stof in
die het zuur afkomstig van de maag uitschakelt. Tevens produceert de alvleesklier insuline en
glucagon. Deze hormonen regelen de bloedsuikerspiegel in ons lichaam.
De dunne darm produceert erepsine, dat eiwitten splitst in aminozuren.
Gal, een stof die door de lever wordt geproduceerd, heeft een belangrijke functie bij de vertering
van vetten.
De dunne darm is zeer lang en er zitten veel darmvlokken op de binnenkant. Daardoor is het totale oppervlak van de dunne darm zeer groot. In elke darmvlok zit een bloedvat met haarvaten (fijne
vertakkingen). Daar worden de voedingsstoffen in het bloed opgenomen.
Koolhydraten en eiwitten uit onze voeding worden bij de spijsvertering afgebroken tot deeltjes
die zo klein zijn, dat ze via de haarvaten van de darmvlokken in het bloed opgenomen kunnen
worden.
De deeltjes waarin de vetten uit onze voeding worden afgebroken, zijn meestal wat groter. De
meeste van die vetdeeltjes kunnen daardoor niet in de darmvlokken door het bloed worden opgenomen. De lymfvaten van de darmvlokken hebben grotere openingen en daardoor worden de
vetten afgevoerd.
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6 Bij mevrouw Terpstra is een halfjaar geleden de galblaas verwijderd. Sinds die tijd kan ze geen vet
eten meer verdragen. Hoe is dit te verklaren?
De functie van de galblaas is dat er gal opgeslagen wordt. Wanneer iemand veel vet eet, wordt er extra gal naar de twaalfvingerige darm getransporteerd om het vet te verteren. Na een galblaasverwijdering is er geen galvoorraad meer aanwezig. Er worden steeds bepaalde hoeveelheden gal afgegeven aan de dunne darm. Het lichaam is dan dus niet meer in staat om extra gal af te geven. Dit is dus
de verklaring dat mevrouw geen vet kan verdragen. Vetarme voeding kan het probleem verhelpen.

5
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1 Beschrijf in tien tot vijftien regels je voedingspatroon. Vind je jouw voedingspatroon gezond of
ongezond? Licht je antwoord toe.
Van belang is dat de student zijn eigen voedingspatroon op gezondheid in kan schatten en aan
kan geven waarom hij gezond/ongezond eet.
2 De moslimcultuur kent de ramadan, een periode waarin men moet vasten tussen zonsopgang en
zonsondergang.
a Zoek op internet informatie over de ramadan.
Het woord ‘islam’ betekent overgave aan en vrede met Allah (God). Het gaat in de islam om het
aanvaarden van de regels die door Allah zijn opgesteld. Het houden van de jaarlijkse vastenmaand is een van de vijf basisregels die elke moslim moet uitvoeren.
Tussen zonsopgang tot zonsondergang zijn eten, drinken, roken, alcohol en geslachtsverkeer verboden. ’s Avonds en ’s nachts komen speciaal klaargemaakte gerechten op tafel, vooral veel vette
en zoete gerechten. Het is gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te halen. Gezamenlijk vasten en daarna samen eten horen daarbij. Kinderen zijn vrijgesteld
van de ramadan. Zij vasten soms een paar dagen om het gevoel te krijgen dat zij erbij horen.
b Beschrijf hoe jij rekening zou houden met de ramadan als je in die periode in een gezin werkt dat
zich aan de moslimtradities houdt.
Algemeen: Vooral als de ramadan in de zomer valt, begint de dag (heel) vroeg. Zeker als het de
avond daarvoor laat is geworden, zult u nog niet zo’n honger hebben en is het verleidelijk om zo
lang mogelijk in bed te blijven. Maak toch tijd voor suhur (ontbijt) en zorg ervoor dat u voldoende
vocht binnenkrijgt. Kies dan voor water, thee of vruchtensap. Per dag hebt u minimaal anderhalve
liter vocht nodig. Door te weinig vocht binnen te krijgen, kunt u uitdrogen en last van hoofdpijn
krijgen. Neem eventueel tijdens de suhur een pijnstiller in. Om u zo fit mogelijk te voelen, is het
aan te raden om zuinig te zijn met gefrituurde, vette en pittige gerechten om te voorkomen dat
uw maag en darmen overbelast worden, ze hebben immers de hele dag niets te doen gehad. Eet
niet te grote porties, gebruik niet te veel zoetigheid en beweeg voldoende.
Ziek, zwakke gezondheid of zwanger: Als gezondheid door het vasten kan verslechteren, is het
verboden om aan de ramadan deel te nemen. Ook als men zwanger is, borstvoeding geeft of
menstrueert, kan men (gedeeltelijk) vrijgesteld worden. Overleg met een arts op welke manier
medicijnen het best gebruikt kunnen worden als toch besloten wordt om te vasten.
Als men diabetes heeft, is het af te raden om mee te doen aan het vasten. Door langdurig niet te
eten, kunnen bloedsuikerwaarden te laag worden. Als men toch aan de ramadan wil deelnemen,
kan men het beste met de huisarts, diëtist of diabetesverpleegkundige overleggen hoe dit dan
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het beste aangepakt kan worden.
De zorgverlener dient met familie en zorgvragers te overleggen.
3 Voedingsgewoonten zijn vaak cultuurgebonden, soms zijn ze ontstaan onder invloed van een reli
gie. Je kunt natuurlijk niet van iedere bevolkingsgroep de voedingsgewoonten kennen. Wel past
het bij een goede beroepshouding om je, indien nodig, erin te verdiepen. Op internet is daarover
behoorlijk wat informatie te vinden.
a Zoek op internet van drie bevolkingsgroepen of geloofsgroepen informatie over de voedingsge
woonten. Mogelijke zoekwoorden zijn: voeding+Jodendom (of voeding+koosjer), hindoe+voe
ding, Surinaamse voeding.
b Beschrijf de verschillende voedingsgewoonten.
Het antwoord is uitgebreid te vinden op internet, hieronder staat informatie betreffende Hindoeisme, Islam en Jodendom.
Hindoeïsme: Eten neemt een belangrijke plaats in bij de hindoe. Er zijn regels maar die volgt
niet iedereen. Ze proberen gezond te eten met voedsel dat hun geest versterkt en kracht geeft.
Melk en vlees zijn populair want de koe neemt een bijzondere plaats in, maar het vlees wordt niet
gegeten. Ze willen namelijk anderen geen pijn doen om aan voedsel te komen. Er zijn dus heel
veel vegetariërs onder de Hindoes. Zij leven van plantaardig voedsel, melk en melkproducten en
drinken geen alcohol. Toch zijn er ook vleeseters maar die eten alleen vlees van kleine dieren (vis,
gevogelte en eieren). Er zijn er ook die alle soorten vlees eten behalve rundvlees. Voor alle Hindoes geldt dat hun voedsel niet in aanraking geweest mag zijn met rundvlees en ook niet gekookt
mag zijn in rundvleesbouillon. Veel Hindoes eten met hun handen. Door niet alleen te ruiken maar
ook te voelen wat je eet, kun je extra van de maaltijd genieten. Het hindoeïsme kent heel wat
vormen van vasten; bijvoorbeeld een dag of meerdere dagen niets eten of niet praten. Iedereen
bepaalt zelf wanneer en hoelang hij wil vasten. Ook kinderen kunnen daaraan mee doen. Hoe
lang er ook gevast wordt er mag niets gegeten worden dat zout bevat of dat gebakken of gekruid
is. Er zijn verschillende reden om te vasten. Het kan met de godsdienst te maken hebben (voorbereiding van een feest of tijdens het mediteren) maar het kan ook een politieke reden hebben
(bijvoorbeeld een hongerstaking) of om geld te sparen om aan de armen te geven.
Islam: Regels voor eten en drinken. De islamitische wet verdeelt het voedsel in drie verschillende
groepen:
– Halal. Toegestaan voedsel.
– Makruh. Voedsel dat gegeten mag worden hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd.
– Haram. Verboden voedsel.
– Moslims mogen de volgende voedingsmiddelen niet eten:
– varkensvlees;
– vlees van vleesetende dieren;
– bloed, in welke vorm dan ook;
– producten zoals gelei, waarin gelatine zit, omdat dat gemaakt is van de hoorns en hoeven van
dieren die mogelijk niet halal zijn;
– bepaalde soorten kaas, omdat er dierlijke producten in zijn verwerkt;
– alles wat tot verslaving kan leiden, is ook verboden. Dit omvat onder meer schadelijke stoffen,
zoals drugs en alcohol.
Halal-vlees: Moslims kopen vlees bij een halal-slager. Het woord halal betekent ‘rechtmatig’ en
de slager moet het vlees op een bepaalde manier bereiden terwijl hij de woorden Allaho-Akbar’,
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wat ‘God is groot’ betekent, herhaalt. Alle vet en het bloed worden verwijderd waardoor het
vlees langer vers blijft. Moslims mogen ook vlees eten dat is bereid volgens de joodse methode en ‘koosjer’ heet. In niet-islamitische landen moeten moslims er goed op letten dat er geen
vlees zit verwerkt in voorverpakte voedingsmiddelen. Sommige soorten ijs bevatten bijvoorbeeld
ongeoorloofde dierlijke vetten. Halal-winkels zijn populair omdat ze alleen wettelijke toegestane
producten verkopen.
De ramadan: De vastenmaand voor de moslims. Dit is de negende maand van het islamitisch
maanjaar, de maand waarin God de Koran openbaarde. Hij begint als twee orthodoxe moslims
de nieuwe maansikkel hebben gezien. Een maand lang mogen moslims niet drinken en eten
zolang de zon op is. Kleine kinderen, zieken of erg oude mensen en zwangere vrouwen hoeven
hieraan niet mee te doen. Door te vasten hopen moslims hun ziel te zuiveren en danken ze God
voor alles wat hij hen gegeven heeft. Tevens herinnert het de rijken eraan hoe het is arm en
hongerig te zijn. Na zonsondergang is het feest. Als beloning voor de zelfbeheersing overdag
mag er dan gegeten worden. Orthodoxe moslims brengen de eerste tien dagen van de ramadan
in de moskee door. Daar bestuderen ze de Koran en bidden, met als hoogtepunt de avond van
de 27ste dag. Dan wordt er het lailat-al-kadr (de nacht waarin de koran geopenbaard is) gevierd.
Vanaf dat moment wordt het Ied-I-fitr (het feest van het verbreken van het vasten) voorbereid. Dit
is het Suikerfeest. Dit feest duurt drie dagen en iedereen trekt dan nieuwe kleren aan. Er worden
cadeaus gegeven en er wordt voedsel aan de armen gegeven. Maar ook komt iedereen bij elkaar
om samen te eten en te drinken. Sommige moslims hervatten het vasten op de tweede dag van
de nieuwe maand. Dit vrijwillig vasten heet saum s-saabirien (het vasten van hen die volharden)
en duurt zes dagen.
Jodendom: Joden moeten Kasjer of ook wel koosjer eten. Koosjer betekent ‘geoorloofd’ of ‘toegestaan’. De Thora is hier vrij nauwkeurig in. ‘Elk dier dat gespleten hoeven heeft en herkauwt,
moogt gij eten. (...) Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben
heeft, moogt gij eten, maar gij zult niets eten dat geen vinnen of schubben heeft; onrein zal dat
voor u zijn.’ Vlees van koeien en schapen mag dus wel gegeten worden want deze dieren hebben gespleten hoeven en herkauwen. Varkens hebben weliswaar ook gespleten hoeven, maar ze
herkauwen niet. Zij behoren daarom tot de onreine dieren. Ook schaaldieren mogen niet gegeten worden omdat ze geen vinnen en schubben hebben. Het eten van dieren die uit zichzelf zijn
doodgegaan, is verboden. Bloed van een geslacht dier mag niet gegeten worden. Vlees en melk
mogen niet samen in een maaltijd zitten: dus geen brood met boter en gehakt, maar ook geen
yoghurt na de maaltijd met vlees, want: ‘Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.’
Minnich en parve zijn voedingsmiddelen die zowel met melk als met vlees gecombineerd mogen
worden. Mensen die koosjer eten, hebben in de keuken een gedeelte voor het maken van eten
met vlees. Spullen die gebruikt worden om maaltijden met vlees te maken, mogen niet gebruikt
worden voor andere maaltijden. Een theedoek die gebruikt wordt om een braadpan af te drogen
mag niet gebruikt worden om een toetjeslepel mee af te drogen.
4 Iedereen heeft bepaalde gewoonten bij en rondom zijn voeding.
a Noem je eigen gewoonten eens.
b Vergelijk jouw gewoonten met die van een studiegenoot en beschrijf de overeenkomsten en de
verschillen.
c Bespreek met je medestudenten welke gewoonten je goed vindt. Bijvoorbeeld waarom een ge
woonte gezond is of leuk.
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Van belang is dat de student na deze opdracht beseft dat iedereen andere gewoonten kan hebben. De docent kan desgewenst een Onderwijsleergesprek in de klas met de studenten voeren
om elkaars gewoonten bespreekbaar te maken.
5 Zorgvragers met verlammingen of een slechte motoriek kunnen geholpen zijn met aangepast
serviesgoed en bestek. Op het internet zijn deze artikelen volop te vinden en te zien dat het niet
goedkoop is.
a Je budget is 50 euro. Welke artikelen schaf jij aan voor een zorgvrager met een verstoorde moto
riek door de ziekte van Parkinson. De zorgvrager heeft krachtverlies in handen en armen en trilt en
beeft? Beschrijf waarom je juist deze artikelen kiest.
De gekozen artikelen moeten een goede grip hebben. Een drinkbeker moet extra stabiel zijn. Het
bestek heeft verdikte en eventueel verzwaarde handgrepen. Een antislipmat voor onder het bord
is behulpzaam.
b Beschrijf minstens twee aanpassingen die je kunt doen met behulp van goedkope materialen.
Antislipmatje voor onder bord en drinkbeker. Verdikken van handgrepen van bestek of mok met
materiaal uit de doe-het-zelfwinkel.
6 Eet samen met twee andere studenten de lunch met één hand. Je mag elkaar helpen, maar ook
dan gebruik je één hand.
• Welke problemen kom je tegen?
• Waarmee heb je hulp gekregen en wat is daarmee bereikt?
Problemen kunnen zijn: het bord en eten schuift. Snijden van het eten is bijna niet mogelijk met
één hand. De hulp die nuttig kan zijn is dat een medestudent het serviesgoed en het eten op z’n
plaats houdt.
7 Als hulpmiddel bij de maaltijd worden slabben gebruikt. Bij een zorgvrager waarvan de kleding na
elke maaltijd in de was kan, wil jij een slab aanbieden. Zijn echtgenote heeft over de vele was en
de hardnekkige vlekken geklaagd. Hoe pak jij dat aan?
De aanpak is respectvol en het woord ‘slab’ wordt vermeden. Aangezien de echtgenote de vele
was en hardnekkige vlekken vervelend vindt, is het goed om haar bij de maaltijden te betrekken.
8 Bekijk onderstaande vochtbalans van mevrouw Peters.
Naam: mevrouw Peters

Geboren: 1927

Tijd

Vochtgebruik

ml

Tijd

Vochtverlies

ml

8.00

Water

150

7.00

Urine

250

9.00

Koffie

250

8.30

Braaksel

200

11.00

Bouillon

75

11.00

Urine

150
225

12.00

Vla

200

13.00

Urine

15.00

Thee

125

16.00

Urine

150

17.00

Melk

200

18.30

Braaksel

250

21.00

Water

175

22.00

Urine

200

Totaal

Totaal
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a Wat kun je zeggen over de verhouding vochtopname/vochtuitscheiding?
Mevrouw Peters heeft meer uitscheiding dan opname, gevaar voor uitdroging.
b Hoe kan mevrouw Peters de balans weer in evenwicht krijgen?
Meer drinken, braken proberen te vermijden. Arts hierover informeren en kijken naar voedingspatroon, wat mevrouw Peters eventueel wel goed kan gedragen.
9 Je werkt in een gezin als zorgverlener, omdat een alleenstaande moeder een ongeval heeft gehad
en thuis verzorgd moet worden, totdat ze zelf weer in staat is om in het gezin volwaardig te func
tioneren. Ze woont met haar vierjarig dochtertje. Je draagt tevens zorg voor het bereiden van de
maaltijden.
Zoek uit wat haar vierjarig dochtertje nodig heeft voor het ontbijt en de avondmaaltijd.
Van belang is dat de student aangeeft dat de kleuter gewoon mee kan eten. Normale gezonde
voeding met de nodige afwisseling, bruin brood, vers fruit en verse groenten. Niet alleen zoet
beleg. Geen ongezonde tussendoortjes.
10 Anne is 6 maanden en wil geen fruithapje of ander vast voedsel. Ze krijgt borstvoeding en soms
de fles. De ouders weten niet wat ze hiermee aan moeten. Welke uitleg en adviezen geef jij hen?
Voor de gezondheid van Anne is het niet noodzakelijk dat ze ‘bijvoeding’ krijgt. Ze kan voorlopig
nog wel toe met borstvoeding en flesvoeding. De ouders hoeven zich daar niet ongerust over
te maken. Er is nog alle tijd om Anne met ‘proefhapjes’ te leren wennen aan ander eten. Het is
goed om te vragen wat de ouders in het fruithapje doen en welk ander voedsel ze geprobeerd
hebben. Borstvoeding en flesvoeding zijn zoet van smaak en de overgang naar andere smaken
is voor Anne misschien te groot. Het kan ook zijn dat de structuur van het andere voedsel Anne
tegenstaat. Als de mogelijke problemen in kaart zijn gebracht dan kan bijvoorbeeld geadviseerd
worden om het fruithapje zoeter te maken met meer banaan en zoet rijp fruit, en het te pureren in
plaats van te prakken.
11 Gezinnen met kleine kinderen wordt geadviseerd om in ieder geval de warme maaltijd aan tafel te
eten. Welke voordelen voor de opvoeding heeft dit advies?
Mogelijke voordelen:
– Het is gezellig. De kinderen krijgen aandacht.
– De kinderen leren tafelmanieren doordat de ouders het goede voorbeeld geven.
– De ouders kunnen de kinderen leren gezond te eten, doordat zij dat zelf doen.
– Het is duidelijk wanneer er gegeten wordt.
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Leerfase 4: Toepassing
Traject V&V biedt drie
verschillende toepassings
opdrachten aan. Die worden
per thema in het werkboek
opgenomen.
- Thema-opdrachten
- P
 raktijksituaties met
opdrachten
- V
 aardigheden met
opdrachten

Themaopdrachten
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Hulp bieden bij de opname van voeding en vocht

Opdracht 1
Het Voedingscentrum is de autoriteit op het gebied van een gezonde, veilige en meer duurzame
voedselkeuze. Zij biedt consumenten hierover wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke
informatie. Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame voeding bij consumenten.
Daarnaast stimuleert zij het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod. Uitgangspunt
daarbij is om ‘de gezonde keuze de gemakkelijke keuze’ te laten zijn. Missie: Het Voedingscentrum
informeert consumenten over en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze.
Bron: www.voedingscentrum.nl

a Bezoek samen met twee medestudenten de site van het Voedingscentrum en meldt je aan bij
Mijn Voedingscentrum. Daar word je gevraagd om je lengte en gewicht in te vullen. Vervolgens
wordt je BMI uitgerekend. Op de site wordt gevraagd om een doel te stellen, bijvoorbeeld: min
der snacken. Stel een persoonlijk doel, maar houdt het eenvoudig en haalbaar.
b Je krijgt dan als opdracht om de eetmeter ‘Mijn dagboek’ enkele dagen in te vullen. Doe dit mini
maal drie dagen. Motiveer elkaar om zo zorgvuldig mogelijk alles in te vullen. Je zult merken dat
het programma je voorziet van informatie over wat je eet en adviezen.
c Rond de opdracht af met een korte presentatie over jullie ervaringen met dit online programma.
Verwerk daarin de volgende punten:
• Welke doelen hebben jullie gesteld voor het programma?
• Hoe hebben jullie het ervaren om aan het programma mee te doen?
• Welke voordelen heeft het om al enige kennis van voedingsleer en dieetleer te hebben voor
dat je aan dit programma begint?
• Welke sterke kanten heeft het programma? Welke zwakke kanten?
• Welke zorgvragers willen jullie het programma aanraden? Denk daarbij aan leeftijd en proble
matiek.
Het gestelde doel moet zoveel mogelijk voldoen aan de SMART-richtlijn voor het stellen van
doelen in een zorgplan. Het volgen van het programma, ook al is het maar drie dagen, vraagt zelfdiscipline en handigheid. Het werkt niet om aan het eind van de dag een lijst in te vullen. Steeds
moet bijgehouden worden hoeveel, waarvan wordt gegeten. Het is vast geen leuke klus, maar
wel een die veel zorgvragers moeten doen vooraf aan het verkrijgen van een dieetadvies. Het
voordeel van enige voorkennis is dat de terminologie die gebruikt wordt al bekend is. Het programma is makkelijk te volgen. Het is interessant om te ontdekken wat studenten sterk en zwak
aan het programma vinden. In eventuele eigen voorlichting over dit programma kunnen zij deze
informatie gebruiken. De doelgroep van zorgvragers zal redelijk fit zijn, met de computer overweg
kunnen, zelfdiscipline kunnen opbrengen en gemotiveerd zijn.

Opdracht 2
Kies samen met enkele medestudenten een dieet uit dat altijd gezond is om te volgen, ook als
iemand geen aandoening heeft. Maak hierover een stelling en onderbouw deze met argumenten.
Gebruik daarbij wat je geleerd hebt over de anatomie van de stofwisselingsorganen, de stofwisse
ling, voedingsleer en dieetleer. Onderbouw ook of je stelling geldt voor alle leeftijdsgroepen. Maak
korte powerpointpresentatie van je bevindingen.
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Per thema biedt Traject
V&V maximaal drie
themaopdrachten aan.
Themaopdrachten zijn
hoofdstukoverstijgende
opdrachten die uitgaan van
groepswerk. Meestal leveren
de themaopdrachten een
beroepsproduct op.

Docentenhandleiding, tips.

Themaopdrachten

Van een natriumarm, cholesterolbeperkt en linolzuurverrijkt dieet is de stelling te verdedigen dat
deze diëten als voedingsgewoonte bevorderend zijn voor de gezondheid. Zout komt voor in dranken en voedsel en wordt daarmee via de mond en maag naar de dunne darm getransporteerd,
waar het opgenomen wordt in het bloed. Bij een natriumarm dieet wordt uitgelegd waarvoor zout
nodig is in het lichaam en welke schade teveel zout aan het lichaam kan geven. Zout is nodig voor
de waterhuishouding in het lichaam. Een teveel aan natrium in het bloed geeft een hoge bloeddruk en oedemen. Een belangrijk argument voor de stelling is dat zout al voldoende van nature in
voedingsproducten aanwezig is.
Een cholesterolbeperkt en linolzuurverrijkt dieet geeft geen schade aan de gezondheid en het
voorkomt een te hoge concentratie van het ‘slechte’ cholesterol in het lichaam. Cholesterol
komt gedeeltelijk via de voeding het lichaam binnen en wordt gedeeltelijk door het lichaam
zelf gemaakt in de lever. Een linolzuurverrijkt dieet zorgt ervoor dat de concentratie van het
‘goede’ HDL verhoogd wordt, waardoor de concentratie ‘slecht’ LDL minder wordt. Het slechte
cholesterol zorgt voor verstoppingen in de vaten, ook die van het hart. Cholesterol komt in het
lichaam via de vetstofwisseling. Via mond en slokdarm komen vetten in de maag. Eerst verdeelt
de maag vetten door het te kneden in kleine bolletje. Vervolgens scheidt de maagwand het
enzym lipase af, die het vet verder afbreekt. Dit proces zet zich voort in de twaalfvingerige darm.
De afgebroken vetten worden in de dunne darm door het bloed opgenomen en naar de lever
getransporteerd.

Opdracht 3
Bedenk samen met drie medestudenten tips voor een feestmaaltijd in goede sfeer voor de volgende
groep mensen:
• Bart 45 jaar, heeft type2diabetes en is een echte vleeseter.
• Marloes 43 jaar, geniet nooit van de maaltijd want is druk met Romy.
• Romy 3 jaar, kan niet stilzitten en lust bijna niets (wel appelmoes).
• Tommie 6 maanden, krijgt nog borstvoeding, maar wil tijdens de maaltijden ook graag ‘meeeten’.
• Gijs: 72 jaar, halfzijdig verlamd aan de rechterzijde, verslikt zich makkelijk.
• Janneke: 70 jaar, moppert als Gijs morst.
Geef tips voor de samenstelling van de maaltijd, de voorbereiding van de maaltijd, tafelopstelling
en het gebruik van hulpmiddelen. Verwerk je tips in een presentatie.
In de samenstelling van de maaltijd wordt rekening gehouden met de diabetes van Bart door de
hoeveelheid koolhydraten overzichtelijk te houden. Pasta, aardappelen, brood en zoete gerechten
zijn duidelijk af te meten in het aantal lepels. Ook wordt rekening gehouden met het slikprobleem
van Gijs. Er zijn voldoende mogelijkheden om hem makkelijk te slikken gerechten aan te bieden,
zoals zachte groente en zachtgekookte aardappels. De maaltijd bevat gerechten die Romy graag
wil eten en er is dus in ieder geval ook appelmoes. Voor baby Tommie kan een fruithapje worden
gemaakt. Om Romy te motiveren om ook gezellig mee te eten, kan zij betrokken worden bij het
voorbereiden van de maaltijd en het tafeldekken. Voor Gijs wordt een antislipmatje neergelegd.
Het bord kan voorzien worden van een rand, zodat het eenvoudiger is om met één hand en een
lepel te eten. De lepel kan voorzien worden van een stevige grip. Bij de tafelopstelling wordt
rekening gehouden met Janneke, dat haar aandacht niet volledig gericht is op Gijs, maar juist op
Romy. Daardoor krijgt Marloes wat meer gelegenheid om van de maaltijd te genieten.

33

33

Praktijksituaties
Een thema bevat gemid
deld drie praktijksituaties.
Een praktijksituatie bestaat
uit een casus van maximaal
700 woorden, die een appèl
doet aan het probleem
oplossend en analytisch
vermogen van studenten.
Samen behandelen de
praktijksituaties de theorie
van het thema. Er is aan
dacht voor multiculturele
aspecten binnen de praktijk.

Praktijksituaties
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Bij iedere praktijksituatie
horen zeven tot tien
opdrachten.

1

Laura geeft kraamzorg aan mevrouw Govers

Eva en Martine
Eva Govers (35) woont al vijf jaar samen met haar
vriendin Martine. Ze hebben één kind, Sven (2).
Martine is de natuurlijke moeder van Sven. Eva is
net bevallen van haar eerste kind, Robin. Martine
heeft daarom drie weken vakantie genomen.
Verzorgende Laura
Laura (18) volgt de opleiding tot verzorgende. Zij is
momenteel bezig aan haar tweede BPVperiode.
Laura heeft met de kraamverzorgende, die ook
haar begeleidster is, afgesproken dat ze de directe
verzorging van moeder en baby gaat doen.
Sven
Laura is net in de keuken bezig als Sven binnenkomt. Sven wordt boos als Laura vertelt dat hij straks
Roosvicee krijgt met een koekje. Sven vindt er niets aan: alle aandacht gaat naar Robin. Sven voelt
zich op de tweede plaats gezet. Hij voelt zich gestraft, omdat Robin meer aandacht krijgt dan hij.
Gelukkig komt de kraamverzorgende binnen. Zij neemt Sven mee naar de woonkamer, zodat Laura
rustig met haar werkzaamheden verder kan gaan.
Sven zit al een tijdje met een boterham voor zich. Laura ziet dat en wil hem helpen met zijn boter
ham. Maar Sven weigert te eten. Laura weet niet goed wat ze met hem moet beginnen. Ondertussen
komen de beide grootouderparen op bezoek. Het is erg druk. Om 16.00 uur is iedereen weg: de hele
familie ligt te slapen, iedereen is vermoeid.
Het eerste flesje
Op dat moment wordt Robin wakker en gaat huilen. Laura en de kraamverzorgende overleggen met
elkaar. Ze besluiten Eva te wekken, zodat ze Robin voor de eerste keer zelf de fles kan geven. Laura
laat Martine zien hoe ze de fles moet klaarmaken. Samen gaan ze naar Eva. Eva is nog wat slaperig.
Ze had er niet op gerekend dat ze zo snel gewekt zou worden. Ze vindt het spannend om Robin voor
het eerst zelf de fles te geven.
Laura legt Eva duidelijk uit waar ze op moet letten. Eerst wil het niet zo goed lukken: Robin drinkt
langzaam, is zeer ongeduldig en huilt steeds. Eva wordt er zenuwachtig van. Martine staat erbij en
geeft – met de beste bedoelingen – adviezen. Nu wordt ook Laura nerveus. Na enige tijd en na re
gelmatig oogcontact met haar begeleidster, neemt deze de activiteit over. Het lukt haar meteen. Om
18.00 uur gaat Laura naar huis.
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Laura’s begeleidster is ziek
De volgende dag begint Laura haar werk vol goede moed. Als ze bij het gezin binnenkomt, is haar
begeleidster nog niet aanwezig. Laura begint met een kopje thee en maakt even een praatje met
Martine en Sven. Kort daarop belt de thuiszorg dat Laura’s begeleidster ziek is. Aan Laura wordt
gevraagd of zij de komende dagen alleen wil werken. Het is al haar tweede BPVperiode, ze kan het
vast wel wordt haar verteld. Als het nodig is kan ze altijd de leidinggevende bellen. Aan het eind van
de dag komt er een kraamverzorgende langs om te kijken hoe alles is verlopen. Laura vindt het wel
een beetje eng, maar ook wel een eer. Martine geeft aan het geen probleem te vinden, als er aan het
eind van de dag maar even iemand komt kijken.
Als Laura boven bij Eva en Robin komt, merkt ze dat Eva wat paniekerig is. Robin heeft de afgelopen
nacht veel gehuild. Eva en Martine vertellen dat ze het toch lastig vonden om de fles goed klaar te
maken. Robin drinkt slecht, hij doet lang over zijn flesje. Laura besluit nog een keer voor te doen hoe
ze het flesje goed kunnen klaarmaken. Gelukkig lukt het Eva nu beter om zelf de fles te geven.
Na de voeding gaat Laura Eva en Robin verzorgen. Beiden liggen tevreden in bed. Bij het verschonen
van Robin valt het Laura op dat de luiers bijna niet nat zijn. Laura denkt hier verder niet zo bij na: hij
drinkt natuurlijk ook niet veel. Ze besluit het even aan te zien en het over een paar dagen eventueel
met haar begeleidster te bespreken. De rest van de dag verloopt prima. De kraamverzorgende die aan
het einde van de dag langskomt, is ook erg tevreden. Laura is blij en trots dat de dag goed is verlopen.

Opdrachten
1 Eva moet er goed op letten dat Robin voldoende voeding binnenkrijgt. Hoe kan Eva dat in de
gaten houden?
– Wanneer de baby voldoende natte luiers maakt, is het duidelijk dat de baby voldoende vocht
krijgt.
– Een verminderde elasticiteit van de huid wijst op vochttekort.
– Als de baby tevreden is, betekent dit meestal dat hij voldoende voeding heeft gekregen. Let
op: bij ondervoeding kan een baby passief worden. Dit kan uitgelegd worden als tevreden zijn.
– Toename van het gewicht wijst ook op voldoende voeding. Onder normale omstandigheden
verliest de baby de eerste dagen ongeveer tien procent van zijn geboortegewicht. Na circa
tien dagen is de baby weer op het geboortegewicht.
2 Als Robin voor het eerst van Eva de fles krijgt, geeft Laura duidelijke uitleg.
a Welke uitleg is op dat moment van belang?
Een aantal zaken dient uitgelegd te worden, namelijk:
– Het belang van een goede hygiëne van moeder en verzorgende.
– Dat de moeder moet proberen zich te ontspannen.
– Een comfortabele houding voor moeder en kind.
– Het hoofdje van de baby moet goed ondersteund worden.
– Temperatuur van de voeding controleren op de binnenkant van je pols.
– Spuugdoekje onder de kin van de baby.
– Fles leegdrinken in ongeveer 20 minuten.
– Vóór het geven van voeding is het raadzaam indien nodig de luier te verschonen.
– Na het geven van de fles de baby rechtop houden om te laten boeren.
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en antwoorden.
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b Welke voorbereidingen moet Laura treffen voordat Robin de fles krijgt?
– Zorgen voor een rustige omgeving.
– Behoefte aan privacy peilen.
– Handen wassen.
– Speciale schort die bij de verzorging van moeder en kind wordt aangedaan.
– Eventueel baby verschonen.
– Maatregelen nemen dat de baby niet afkoelt (omslagdoek).
3 Met de beste bedoelingen geeft Martine Eva adviezen, terwijl ze Robin de fles geeft. Eva en Laura
worden er nerveus van. Schrijf op wat jij als verzorgende in deze situatie tegen Martine zou zeg
gen, als je merkt dat Eva en jij nerveus worden van haar gedrag.
Meerdere antwoorden mogelijk, deze essentie dient naar voren te komen. Het geven van de fles
onderbreken. Aan Martine aangeven dat het voor Eva als nieuwe moeder lastig is om dit voor het
eerst zelf te doen. Iedereen zoekt hierin zijn eigen manier, en goedbedoelde adviezen van iedereen maken de nieuwe moeder vaak alleen maar onzeker. Spanning is zeker niet goed, probeer in
een rustige omgeving aan elkaar te wennen.
4 De luier van Robin was bijna niet nat. Wat vind je ervan dat Laura besluit het nog enkele dagen
aan te kijken en pas dan eventueel actie te ondernemen? Licht je antwoord toe.
Dagelijks moet gerapporteerd worden hoe de vochtopname en de urineproductie zijn. Een paar
dagen wachten voor er gewaarschuwd wordt kan niet. Het kind zal dan uitdrogen.
5 Laura wordt er de tweede dag mee geconfronteerd dat ze de komende dagen alleen moet
werken, omdat haar begeleidster ziek is. Ze vindt het wel een beetje eng, maar ook een hele eer.
Schrijf twee problemen op die kunnen ontstaan in relatie tot voeding, waarover Laura de leiding
gevende of de gediplomeerde kraamverzorgende om raad zal vragen.
– Als Robin onvoldoende natte luiers maakt.
– Als het Eva niet lukt om Robin zelf de fles te geven.
– Als Robin slecht blijft drinken.
– Als Robin verhoging heeft.
– Als Robin braakt.
6 Schrijf op welke punten van de voeding Laura volgens jou aan het einde van de dag met de
kraamverzorgende moet bespreken.
– De moeite die Eva en Martine hebben met het klaarmaken van de fles.
– Dat Robin zo slecht zijn fles leegdrinkt.
– De droge luiers van Robin.
7 Sven wil niet eten.
a Wat kan hiervan volgens jou de oorzaak zijn?
Hij voelt zich ongemakkelijk in de nieuwe situatie; hij wil de aandacht van zijn moeder.
b Welke acties zou jij als verzorgende in deze situatie ondernemen?
Proberen het gezin samen te laten eten. Sven kan misschien met een stoeltje en tafeltje bij Eva en zijn
moeder op de kamer eten. Of als zijn nieuwe broertje op bed ligt, gezellig met Martine zijn Roosvice
en koekje nuttigen. Dit kan dan later worden afgebouwd als Eva weer in staat is om beneden te eten.
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2

Mevrouw Peters wordt geholpen bij het eten

Mevrouw Peters (62) is de jongste uit een gezin van zes kinderen. Bij haar geboorte is er van alles
misgegaan. Daardoor is ze ernstig spastisch en heeft ze een spraakgebrek. Mevrouw Peters is op
haar veertigste in een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking gaan wonen. Zij be
weegt zich voort met een elektrische rolstoel. Ze is prima in staat om hulp te vragen. Voor de hygiëni
sche verzorging is zij volledig aangewezen op de hulp van de verzorgenden.
Artrose
Mevrouw Peters heeft al een paar maanden last van haar gewrichten. De reumatoloog heeft artrose
in haar handgewrichten en ellebooggewrichten vastgesteld. Mevrouw Peters loopt door haar spasti
citeit meer kans op pijn, daarom is in overleg met haar besloten een aantal zelfzorgactiviteiten over
te nemen. Zo zal ze voortaan geholpen worden bij het eten en drinken. Eten is voor mevrouw Peters
een hele klus. Door haar spasticiteit heeft ze meer kans dat zij zich verslikt. Ze kan ook niet snel
eten. Daarnaast heeft ze een overmatige speekselproductie, omdat de spieren in haar mond ook
spastisch zijn.
Mevrouw Peters heeft er altijd bewust voor gekozen alleen in haar woning te eten, omdat zij het niet
smakelijk voor anderen vindt als ze haar zien eten. Bovendien heeft zij meer rust en minder last van
spasticiteit als zij in een rustige, prikkelarme omgeving de maaltijd gebruikt. De verzorgenden heb
ben ruim de tijd om mevrouw Peters te ondersteunen bij de maaltijd. Toch vindt ze het niet plezierig.
“Ik ben al zo afhankelijk en nu wordt het nog erger”, verzucht ze.

Voor mevrouw Peters is eten een hele klus.
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Hulp bij de warme maaltijd
Sinds een week wordt mevrouw Peters geholpen bij de warme maaltijden. Elke middag om 17.30 uur
klopt er volgens afspraak een verzorgende aan die de maaltijd bij zich heeft. De verzorgenden en
mevrouw Peters zijn nog aan het zoeken naar wat precies de beste ondersteuning is. De verzorgende
maakt, na overleg met mevrouw Peters, de kantenklare voeding met een staafmixer zeer fijn. Dit is
om slikproblemen te voorkomen. Ook de soep moet altijd gemalen worden, omdat mevrouw Peters
zich anders verslikt in de vaste bestanddelen.
Mevrouw Peters kan zich er maar moeilijk bij neerleggen dat ze geholpen moet worden bij het eten.
“Ik heb al zo weinig privacy door alle hulp die ik nodig heb. En nu komt er nog meer hulp bij … en
dus weer meer verzorgenden in mijn woning”, klaagt ze.
Irma helpt mevrouw Peters
Irma heeft vandaag avonddienst. Ze is pas begonnen als stagiaire bij de thuiszorg en heeft het
prima naar haar zin. Er is afgesproken dat Irma mevrouw Peters rond 17.30 uur gaat ondersteunen
bij de warme maaltijd. Als Irma bij mevrouw Peters is aangekomen, bespreekt ze wat er van het eten
fijngemaakt moet worden en gaat aan de slag. Terwijl ze hiermee bezig is, maakt ze een praatje met
mevrouw Peters. Mevrouw Peters vertelt dat ze de laatste tijd last heeft van obstipatie. “Eerst had ik
elke dag ontlasting en nu maar eenmaal in de week; het is zelfs pijnlijk om ontlasting te krijgen.” Irma
belooft dat ze dit tegen haar begeleidster zal zeggen. “Kind, als je dat wilt doen, graag”, antwoordt
mevrouw Peters enigszins opgelucht.
Mevrouw Peters verslikt zich
Samen beginnen ze met de maaltijd. Bij het hoofdgerecht verslikt mevrouw Peters zich. Het is zelfs zo
erg, dat Irma bijna in paniek raakt. Ze klopt mevrouw Peters een keer op de rug, die daarop reageert
met een spasme (ongecontroleerde spierbeweging). Gelukkig is de verslikking vrij snel over. Irma
wordt er een beetje onzeker van. Ze vindt het vies dat mevrouw Peters tijdens de maaltijd zo kwijlt:
haar kin is telkens nat en er loopt speeksel uit haar mond. Na de maaltijd vraagt mevrouw Peters
aan Irma: “Wil je even mijn kunstgebit poetsen en de etensspulletjes opruimen?” Irma vindt het een
beetje eng om het gebit bij mevrouw Peters uit de mond te halen. Als ze het gebit eruit haalt, komen
er etensresten en slijm mee. Irma moet ervan kokhalzen. Gelukkig ziet mevrouw Peters dat niet.

Opdrachten
1 Mevrouw Peters geeft aan dat zij het plezierig vindt in een prikkelarme omgeving te eten. Zij heeft
dan minder last van spasmen. Wat zou Irma kunnen doen om hier aandacht aan te schenken?
– Geluiden in de omgeving beperken, radio uit.
– Zorgen voor indirect licht.
– Zorgen dat de beletbel aan staat zodat ze niet gestoord worden.
2 Wat kan Irma doen om de overmatige speekselproductie bij mevrouw Peters te verminderen?
– Voeding aanpassen, dus minder speekselstimulerende producten aanbieden. Bouillon is een
speekselbevorderend product. Verder minder producten aanbieden met een harde buitenkant,
waardoor er extra gekauwd dient te worden. Daarnaast kijken of zure producten speekselbevorderend zijn bij mevrouw Peters.
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3 Waarom laat Irma mevrouw Peters de maaltijd zien voordat ze die fijnmaalt?
Het is voor mensen plezierig om te zien wat ze eten, gemalen eten ziet er niet altijd even smakelijk uit en hierdoor hebben mensen soms minder eetlust. Als ze gezien hebben wat ze eten,
smaakt het ook vaak beter.
4 Waarom moet Irma er alert op zijn dat mevrouw Peters zich niet verslikt?
Mevrouw Peters is spastisch, door spierspasmen in de mond bestaat er een verhoogde kans op
verslikken.
5 Mevrouw Peters heeft de laatste tijd last van obstipatie.
a Welke adviezen kun je iemand met dit probleem geven? Ga op zoek naar goede adviezen, pro
beer er zo veel mogelijk te verzamelen.
– glas lauw water op de nuchtere maag;
– meer bewegen;
– laxerende voedingsmiddelen gebruiken, zoals ontbijtkoek en pruimen;
– eventueel in overleg met diëtist voedingspatroon aanpassen (vezelrijker);
– eventueel medicatie, lactulosesiroop, legendal.
b Welke van deze adviezen zijn volgens jou geschikt voor mevrouw Peters? Motiveer je antwoord.
Lauw water en laxerende voedingsmiddelen om mee te starten, indien mogelijk meer bewegen.
Deze zijn prima om mee te starten. Als ze niet helpen, kan er altijd nog naar de overige mogelijkheden gekeken worden.
6
a Wat voor bestek kan Irma het best voor mevrouw Peters gebruiken?
Als mevrouw Peters volledig ondersteund wordt, kan er gewoon bestek gebruikt worden. Geen
scherpe voorwerpen in verband met onverwachte spasmen.
b Welke andere hulpmiddelen kunnen de maaltijd voor mevrouw Peters vergemakkelijken?
Papieren slab, warmhoudbord, tuitbeker, antislipmatje.
7 Mevrouw Peters vraagt Irma haar kunstgebit te reinigen. Irma moet ervan kokhalzen.
a Wat vind je van de reactie van Irma?
Antwoorden van studenten kunnen verschillen. Kokhalzen is een natuurlijke reactie, het is natuurlijk voor Irma wel vervelend, omdat het in een professionele setting gebeurt.
b Vind je dat Irma van tevoren had moeten zeggen dat ze dit een enge, vieze handeling vindt? Licht
je antwoord toe.
Als Irma hier vaker last van heeft, is het goed om dit te bespreken met mevrouw Peters. Ze kan
zich vooraf excuseren voor het feit dat ze moet kokhalzen. De handeling zelf zal ze in het kader
van haar beroep toch moeten uitvoeren. Moeilijk is wel dat mevrouw Peters zelf ook aangeeft dat
ze een aantal zaken niet prettig vindt. Mevrouw Peters kan zich hierdoor nog meer bezwaard gaan
voelen. Het is goed als Irma dit in ieder geval met haar werkbegeleidster bespreekt.
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Meneer Bakker is mager

Meneer Bakker is 89 jaar. Een maand geleden is hij in een zorgcentrum komen wonen. Tot die tijd
woonde hij in een serviceflat. Hij heeft meerdere weken in het ziekenhuis gelegen. Hij had zijn heup
gebroken. In het ziekenhuis werd het duidelijk dat hij niet meer terug kon naar zijn eigen flat.
Meneer Bakker wordt in het zorgcentrum wekelijks gewogen. Dat heeft twee redenen: hij is erg
mager en hij heeft last van hartfalen. Meneer Bakker houdt vocht vast. Om dit te behandelen krijgt hij
vochtuitdrijvende medicatie (plastabletten).
Meneer Bakker is 1.80 meter lang en weegt op dit moment 54 kg. Toen hij in het zorgcentrum kwam
wonen, woog hij 55,5 kg.
Het voedingspatroon van meneer Bakker
In het opnamegesprek is het lichaamsgewicht en het eetpatroon van meneer Bakker besproken. Naar
aanleiding daarvan is het voedingspatroon van meneer Bakker is een paar dagen geobserveerd. Het
is geregistreerd op de observatielijst vocht en voeding. Meneer Bakker had daar geen bezwaar te
gen. Zijn dochter en hijzelf hielpen ook mee om alles goed in te vullen. Zo is een goed beeld verkre
gen van het voedingspatroon van meneer Bakker.
Het blijkt dat meneer Bakker zich strikt houdt aan drie maaltijden per dag. Hij is nooit iemand ge
weest van tussendoortjes. Hij eet nu ’s morgens een roggeboterham met ham en een beschuit met
honing en drinkt een glas melk. Om een uur of 10 drinkt hij een kopje koffie met melk en later soms
ook een beker bouillon. ’s Middags gebruikt hij de lunch, samen met de bewoners in de huiskamer.

Meneer Bakker
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Hij eet dan twee boterhammen met een plakje rookvlees en drinkt een glas melk. Halverwege de
middag eet hij een stukje fruit, als dit voor hem wordt schoongemaakt, en neemt hij kopje thee. Zijn
avondmaaltijd bestaat altijd uit een kop soep en een bord warm eten. Toetjes houdt hij niet van.
Daarna eet hij niets meer. ’s Avonds neemt hij een kopje koffie.
Het zorgplangesprek
Ongeveer vier weken na zijn opname heeft zijn contactverzorgende Jasmin een zorgplangesprek
gepland. Het gesprek zal gevoerd worden met meneer Bakker en zijn dochter, de Specialist Oude
renzorg en Jasmin. In het gesprek wordt het gewicht van meneer Bakker en de resultaten van de
vocht en voedingslijst besproken. De dochter zegt dat haar vader nooit dik is geweest. Het verhaal
van de tussendoortjes klopt. Aan de andere kant, als meneer Bakker iets wordt voorgezet dan eet hij
het op. De dochter oppert om roomboter op het brood te doen in plaats van gewone boter. Daar
naast zouden wat tussendoortjes, misschien ’s morgens een gebakken eitje, niet zo verkeerd zijn.
Extra Tussendoortjes
“Als hij vroeger bij mij op de koffie kwam, dan zorgde ik altijd voor een lekker stuk roombotercake.
Dat at hij altijd met smaak op. Of niet Pap, dat is toch zo.” “Ja, een plakje cake vind ik wel lekker.”
“Hebben jullie ook in de gaten dat hij heel weinig drinkt?” vraagt de dochter. “Een normaal mens
drinkt tussendoor nog eens een glas water of een glas fris. Hij drinkt ’s morgens en ’s middags een
kopje koffie of thee en daar houdt het zo’n beetje mee op.”
“Nou dat valt toch wel mee”, zegt meneer Bakker. “Ik drink wel wat meer, kijk maar op de lijst.” “Ik
heb hier ook weleens om een glas tomatensap gevraagd, maar dat hadden ze niet. Bovendien moet
ik van al dat drinken maar plassen.”
Jasmin legt uit dat de dochter van meneer Bakker best wat extra dingen mee mag nemen: “Zoals
een cake, tomatensap als u dat lekker vindt en misschien zijn er nog wel meer dingen die u lekker
vindt. Uw dochter had het net over roomboter, daar zou ze ook voor kunnen zorgen.” “Dus voor die
dingen moet ik zelf zorgen?” vraagt meneer Bakker verbaasd.
Specialist Ouderenzorg
De Specialist Ouderenzorg heeft tussendoor de observatielijst van meneer Bakker goed bekeken. Ze
begint met de opmerking dat de Jasmin en zijn dochter gelijk hebben: hij is eigenlijk wel te mager
en drinkt te weinig. “Ik vind het een goed voorstel van Jasmin”, zegt ze. “En het klopt dat een cake,
snoep en extra frisdrank door de cliënten zelf worden gekocht. Op de begane grond is speciaal daar
voor een winkeltje ingericht. Maar ik wil ook voorstellen dat de diëtiste met u komt praten. Zij kan u
speciale eiwitverrijkte tussendoortjes voorschrijven, die nog lekker zijn ook.”
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Opdrachten
1 De titel van de praktijksituatie luidt: Meneer Bakker is mager. Is meneer Bakker alleen maar mager
of is hij ondervoed? Toon aan of dit wel of niet zo is. Je gevoel moet onderbouwd worden.
In de theorie wordt aangegeven dat een BMI die lager is dan 18,5 (bij ouderen lager dan 20),
wijst op ondervoeding. Bij meneer Bakker is de BMI 16.6. Er kan dus gesproken worden van
ondervoeding.
2
a Breng in beeld hoeveel calorieën meneer Bakker per dag ongeveer binnenkrijgt. Zoek op het
internet een tabel waarmee je calorieën kunt tellen. Bij de warme maaltijd (inclusief de soep) mag
je uitgaan van 400 calorieën.
Op internet tref je tabellen aan om calorieën te tellen. Het is verstandig om er gebruik van te
maken. Het gaat erom dat de student niet alleen vanuit het gevoel zegt dat meneer Bakker te
weinig calorieën binnenkrijgt, maar dit ook onderbouwt. Het aantal calorieën dat meneer Bakker
binnenkrijgt, is ongeveer 1200 cal: een sneetje roggebrood: ± 85 cal; twee sneetjes brood: ± 170
cal; een beschuit: 40 cal; warme maaltijd: 400 cal; rookvlees: ± 25 cal; ham: ± 30 cal; melk: ± 320
(uitgaande van volle melk); boter: ± 60 cal; honing: ± 35 cal; bouillon: ± 20 cal.
b Wat vind je van het aantal calorieën dat meneer Bakker per dag binnenkrijgt?
Dat is te weinig. Gezien zijn leeftijd en waarschijnlijk beperkte activiteitenpatroon, zou hij 2000 cal
per dag moeten nemen.
3 Welke acties zou je willen ondernemen om ervoor te zorgen dat meneer Bakker extra calorieën
binnenkrijgt? Betrek in je antwoord zijn reactie op het voorstel om de dochter extra eten mee te
laten nemen.
De student kan met diverse voorstellen komen. Wat extra plakken cake per dag en het idee van
een gebakken ei leveren in verhouding heel wat calorieën op. Meneer Bakker zal, nogmaals en
met tact, duidelijk gemaakt moeten worden dat hij er deels zelf voor moet zorgen. Mogelijk kan
zijn dochter hierin een rol spelen.
4 Wat is je mening over de vochtopname per dag? Welk risico loopt meneer Bakker?
Te weinig, hij komt ongeveer aan een liter per dag. Hij loopt risico op uitdrogen.
5 Meneer Bakker heeft plastabletten, omdat hij vocht vasthoudt. Hoe kan meneer Bakker hiermee
rekening houden met zijn eten en drinken? Doet hij dit voldoende, volgens jou? Hoe constateer je
of meneer Bakker daadwerkelijk vocht vasthoudt?
Meneer Bakker kan rekening houden met zijn hartaandoening door weinig zout te gebruiken.
Hij eet dagelijks soep, bouillon en rookvlees. Hij komt niet aan in gewicht, maar valt zelfs af. Of
iemand vocht vasthoudt wordt vooral via een weegbeleid gecontroleerd. Meneer Bakker lijkt op
dit moment geen vocht vast te houden.
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6 Wat kan de diëtiste voor meneer Bakker doen?
Zij kan met behulp van de observatielijst precies uitleggen wat meneer Bakker tekort komt. Ze kan
een eiwitverrijkt en energieverrijkt dieet samenstellen, en daarin speciale tussendoortjes voorschrijven. Hiermee krijgt meneer Bakker ook meteen extra vocht binnen. Ook kan zij met hem zijn
vochtinname bespreken en extra vochtinname stimuleren. Ze kan meneer Bakker begeleiden in
het aanpassen van zijn voedingspatroon.
7 Hoe zou je met het argument van meneer Bakker om willen gaan ten aanzien van het beperkte
drinken?
De student wordt geprikkeld om een oplossing te bedenken. Ouderen komen regelmatig met het
argument dat ze te veel moeten plassen omdat ze veel drinken. Meneer Bakker zal uitleg moeten
krijgen over de nadelige gevolgen van weinig vochtopname.
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Vaardigheden
Dit onderdeel traint de
student om iets te kunnen,
om ergens kundig in te
worden. Het gaat om sociaal
agogische, verzorgende
en administratieve vaardig
heden. Elk thema biedt in
principe een vaardigheid aan
en waar mogelijk en zinvol
meer vaardigheden. (Soms
zijn er geen vaardigheden
aan een thema gekoppeld
omdat ze er niet zijn.)

Vaardigheden

Het onderdeel vaardigheden
is opgebouwd volgens het
OOTT-model.

Het OOTT-model kent
vier fasen:
1 Oriënteren
2 Oefenen
3 Toepassen
4 Transfer
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Flesvoeding geven
A Oriënteren
1 Bestudeer de theorie over het geven van flesvoeding.
2 Bestudeer de Beschrijving van de handeling van deze vaardigheid (zie observatielijst).

Oriënteren
Hierbij wordt een opdracht
gegeven die betrekking
heeft op het doel en het
niveau van de vaardigheid,
de benodigde achtergrond
kennis en oriëntatie op hoe
de vaardigheid in elkaar zit.
(Welke deelhandelingen zijn
nodig? Welke deelhandelin
gen worden al beheerst?)

3 Als deze vaardigheid is voorzien van beelden, bekijk deze dan. Je kunt ook observeren hoe je
docent of begeleider deze vaardigheid demonstreert.
B Oefenen
4 Deze opdracht voer je buiten de school uit. Vraag iemand in je omgeving met een baby of je het
kind een keer de fles mag geven. Na afloop vul je, in overleg met de ouders, de observatielijst
in. Maak van deze handeling een verslag van ongeveer een A4’tje. In het verslag verwerk je de
antwoorden op de volgende vragen:
a Welk soort voeding kreeg de baby?
b Op welke manier wordt deze voeding klaargemaakt?
c Op welke manier wordt de voeding op temperatuur gebracht?
d Wat kun je vertellen over het drinkgedrag van de baby?
e Merkte je of de baby in de gaten had dat de fles niet door een van de ouders gegeven werd?
Leg dit uit.
f Boerde de baby spontaan na de voeding of moest de baby geholpen worden?
g Hoe heb je het ervaren om een baby de fles te geven?
5 Oefeningen in het praktijklokaal. Verdeel de groep in tweetallen en oefen met elkaar de volgende
vaardigheden:
a Speen controleren. Er zijn zeer veel verschillende spenen in de handel. Zorg dat er een ruime
sortering in het praktijklokaal is en bespreek de verschillen. Controleer ook hun doorloopsnelheid.
Probeer eens met een naald het gat van een speen groter te maken.
b Fles opwarmen. Doe dat op verschillende manieren: in een pannetje met water, met een flessen
warmer, in de magnetron.
c Temperatuur controleren. Zorg voor voeding met verschillende temperaturen: te warm, te koud
en precies goed. Laat steeds een paar druppels op je pols vallen en voel hoe dat aanvoelt.
6 Misschien heeft een van de groepsleden een familielid of kennis met een baby. Als die baby fles
voeding krijgt, kun je de ouders met hun baby uitnodigen in de klas. Bespreek dan de volgende
zaken met de ouders:
a hoe je flesvoeding moet geven;
b wat zij belangrijk vinden bij het geven van flesvoeding;
c waarop je volgens hen speciaal moet letten bij flesvoeding;
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Oefenen
Hierbij kan aan de orde
komen: het imiteren van de
demonstratie, oefenen in
een gesimuleerde situatie,
in een skillslab, op school
(praktijklokaal), in de thuissi
tuatie of in een instelling.
Het gaat om het aanleren
van de deelhandelingen,
snelheid en coördinatie
van handelingen (automa
tisering). De oefeningen
worden door opdrachten
gestuurd, waarbij aandacht
is voor houdingsaspecten.

Toepassen

Vaardigheden

d vragen die je zelf hebt over flesvoeding.
Vraag aan de ouders of een van jullie de baby de fles mag geven. De overige studenten gaan aan
de hand van de observatielijst na of de vaardigheid juist uitgevoerd wordt. Vraag na afloop aan de
ouders of het goed ging en of ze eventueel kritiekpunten hebben.
Bespreek de vaardigheid na met behulp van de observatielijst. Noteer de belangrijkste conclusies.
C Toepassen
7 Voer de vaardigheid uit in de praktijk. Zorg ervoor dat de begeleider goed kan observeren.
Bespreek het resultaat aan de hand van de ingevulde observatielijst en noteer de belangrijkste
conclusies van deze bespreking.
8 Geef een korte typering van de baby en het gezin.
9 Geef aan waarom deze baby de fles krijgt.
10 Geef de verschillen aan die er zijn tussen de vaardigheid zoals beschreven in de observatielijsten
en het protocol dat in de instelling wordt gebruikt en/of de gewoonten die er zijn in het gezin.

Het gaat hier om het uit
voeren van de vaardigheid
in de praktijk, waarbij zo
nodig ook de relatie met de
gebruikte protocollen in de
instelling en de specifieke
situatie van de cliënt wordt
gelegd. Integratie van de
vaardigheid in het hande
lingspatroon van de aanko
mend beroepsbeoefenaar
en automatisering van de
juiste toepassing krijgen in
deze fase meer aandacht.

11 Verklaar die verschillen.

Transfer

D Transfer
12 Pas deze vaardigheid in ten minste twee andere situaties toe. Er kan daarbij onder andere sprake
zijn van verschil in:
– de complexiteit van de uit te voeren vaardigheid;
– de leeftijd, achtergrond of het geslacht van de zorgvrager;
– de situatie waarin de vaardigheid wordt uitgevoerd.
Geef aan welke verschillen bij de uitvoering van de vaardigheid van belang waren en licht toe
waarom.
13 Wat betekenden deze verschillen voor de wijze waarop je de vaardigheid hebt uitgevoerd? Be
steed in ieder geval aandacht aan:
– de beroepshouding;
– de communicatie;
– de instrumenteeltechnische kant.
14 Wat ging er goed bij de toepassing van deze vaardigheid in de verschillende situaties? Aan welke
onderdelen moet je nog aandacht besteden?

In deze fase gaat het om
toepassing van de vaar
digheid in diverse situaties
(andere cliënten, andere
omgeving, enzovoort). In de
opdrachten wordt aan
dacht besteed aan vragen
die gericht zijn op: ‘wat is
anders in de situatie?’ en
‘op welke wijze wordt er
een ander beroep gedaan
op de aankomend beroeps
beoefenaar?’
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Extra opdrachten Flesvoeding geven
1 Wat is de gewenste temperatuur van de flesvoeding?
Lichaamstemperatuur.
2 Waarom geef je de baby voor de voeding een schone luier?
Om de baby een comfortabel gevoel te geven, en om na de flesvoeding goed te kunnen zien
hoeveel de baby gedronken heeft. Dit kun je meten door de natte luier te controleren. Als je de
luier niet zou verschonen voor de voeding, heb je hier minder goed zicht op.
3 Wat is de functie van het boeren tijdens en na de flesvoeding?
De baby boert om de lucht die hij bij het drinken heeft ingeslikt, uit zijn lijfje te krijgen. Anders
kan hij er last van krijgen.
4 Wat zou jij als verzorgende doen als de baby na twintig minuten zijn fles nog maar half heeft leeg
gedronken?
De fles controleren: is het gat in de speen niet verstopt, is het gat groot genoeg, is de flesvoeding
voldoende vloeibaar. De conditie van de baby controleren: is de baby niet ziek, voelt hij zich goed.
5 Wat zou jij doen als een moeder de baby, nadat de hele fles is leeggedronken, nog meer voeding
geeft?
Met de moeder overleggen waarom ze dat doet. Misschien is ze onzeker of de baby wel genoeg
binnenkrijgt. Met haar vervolgens bespreken hoe ze dit zelf kan controleren.
6 Waarom controleer je de temperatuur van de flesvoeding op de binnenkant van de pols?
Omdat de huid juist daar gevoelig is voor warmte.
7 Welke acties zou jij ondernemen als de baby enkele dagen achtereen zijn flessen niet leegdrinkt?
De gezondheid van de baby controleren. Denk dan aan buikklachten, darmklachten. Is de
baby overdag tevreden en gezond? Krijgt de baby misschien te veel voeding? Controle van
de natte luiers. Alert zijn op uitdroging. Als de oorzaak niet goed te achterhalen is, eventueel
overleg met kraamcentrum of huisarts.
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Vaardigheden

De observatielijst is in
te zetten door docent,
begeleider en/of mede
studenten binnen de fase
oefenen en toepassen van
het OOTT-model.

Observatielijst Flesvoeding geven
Naam:
Werkt samen met:
Groep:
Datum:
Beschrijving van de handeling

Observatielijst
oefening
goed

Voorbereiding
1

Hand en polssieraden worden verwijderd en de
handen worden gewassen.

2

De voeding wordt volgens de richtlijnen
klaargemaakt.

3

De juiste hoeveelheid voeding wordt met een
flessenwarmer, pannetje water of magnetron op
de gewenste temperatuurgebracht.

4

Een spuugdoekje wordt klaargelegd.

5

Er wordt voor gezorgd dat er ongestoord gevoed
kan worden en dat de omgevingstemperatuur
goed is.

6

De temperatuur van de voeding wordt
gecontroleerd door enkele druppeltjes op de
binnenzijde van de pols te doen.

7

Tegelijkertijd wordt gecontroleerd of de opening
van de speen in orde is.

8

Als de baby pas geboren is, wordt de schort voor
de verzorging van de baby aangedaan.

9

De baby krijgt een schone luier.

10

De handen worden opnieuw gewassen.

fout

toepassing
nvt

goed

fout

Observatielijst

nvt

De observatielijst dient
om aan te kunnen geven
in hoeverre de student de
vaardigheid in alle onder
delen beheerst en wat
de mogelijke aandachts
punten zijn.
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Hulp bieden bij de opname van voeding en vocht

Beschrijving van de handeling

Observatielijst
oefening
goed

fout

toepassing
nvt

goed

fout

nvt

Uitvoering
11

De temperatuur van de voeding wordt nog eens
gecontroleerd.

12

De baby wordt op schoot gezet in halfliggende
houding; het hoofdje wordt daarbij goed gesteund.

13

Het spuugdoekje wordt onder de kin gelegd en
de speen wordt in de mond gedaan.

14

In ongeveer twintig minuten wordt de fles
leeggedronken.

15

Bij een volle fles wordt er eventueel halverwege
gepauzeerd. De baby wordt dan rechtop gezet
om te boeren.

16

Na de voeding wordt de speen uit de mond
gehaald en wordt de baby rechtop gezet. Het
spuugdoekje blijft onder de kin.

17

De verzorgende laat de baby boeren; eventueel
wrijft ze de baby zachtjes over de rug.

18

Tijdens de voeding heeft de verzorgende
aandacht voor de baby.
Nazorg

19

De baby wordt naar de plaats van bestemming
gebracht.

20

Het gebruikte materiaal wordt volgens de regels
opgeruimd.

21

De handen worden gewassen.

Conclusies
Oefenfase

Toepassingsfase

De student beheerst de vaardigheid:
Leerpunten en aandachtspunten:
Datum:
Handtekening docent/begeleider/medestudent:

De student beheerst de vaardigheid:
Leerpunten en aandachtspunten:
Datum:
Handtekening docent/begeleider/medestudent:

Handtekening student:

Handtekening student:
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Leerfase 5: Evaluatie
Studenten kunnen de leer
stof herhalen/evalueren met
behulp van de studiehulp.
Die behandelt een hoofd
stuk en bestaat ten minste
uit tien theorievragen van
het vraagmodel juist/onjuist.
De vragen worden aan
geboden in het werkboek
en zijn gegroepeerd per
hoofdstuk.

Evaluatie

Vaardigheids- en houding
reflectie vindt ook plaats bij
de fase toepassing.

51

Hulp bieden bij de opname van voeding en vocht

Studiehulp
4
Spijsvertering
De stelling is juist of hij is onjuist. Kruis het juiste antwoord aan.
Stelling

Juist

1

Een van de functies van het spijsverteringsstelsel is het afvoeren van voedsel.

2

Het lichaam heeft drie paar speekselklieren: neusspeekselklieren,
onderkaakspeekselklieren en onderoorspeekselklieren.

3

De kringspieren van de slokdarm zorgen voor de voortbeweging van het
voedsel.

4

Het strottenklepje sluit de slokdarm af.

5

De neus/keelholte kan worden afgesloten door de huig.

x

6

Enzymen zorgen voor de splitsing van voedingsstoffen.

x

7

De slokdarm heeft ook een verterende functie.

8

Uit de maagwand komen sappen vrij die het voedsel verder afbreken.

x
x
x

x
x

9

Het voedsel blijft maximaal twee uur in de maag aanwezig.

10

In de twaalfvingerige darm komen de gal en alvleeskliersappen bij het voedsel.

x

11

Het voedselrijke bloed gaat via de poortader naar de lever.

x

12

De lever is de grootste en zwaarste klier van het lichaam.

x

13

In de lever worden bloedplaatjes aangemaakt die zorgen voor de stolling bij
een wondje.

14

Gal heeft een belangrijke functie bij de vertering van vetten.

x

15

Gal komt via de galbuis in de twaalfvingerige darm.

x

16

Gal wordt opgeslagen in de lever.

17

De alvleesklier produceert het hormoon insuline.

18

Het hormoon insuline is van invloed op het eiwitgehalte in het bloed.

19

De dunne darm heeft een lengte van ongeveer zeven meter.

x

20

Op de binnenkant van de dunne darm zitten de darmvlokken.

x

21

De darmvlokken zijn het tussenstation tussen de darmwand en de bloedvaten.

x

22

Het darmsap in de dunne darm bevat drie enzymen.

x

23

De organen in de buikholte zijn omgeven door het buikvlies.

x

24

De belangrijkste taak van de dikke darm is voedsel voortbewegen.

25

Aan het eind van de endeldarm zit de kringspier.

x

26

Ontlasting bestaat uit onverteerbaar voedsel.

x

27

Darmbacteriën spelen een rol bij de aanmaak van vitamine K.

x

x

x
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Onjuist

x

x
x

x

x

Studiehulp

5
Zorg voor de voeding
De stelling is juist of hij is onjuist. Kruis het juiste antwoord aan.
Stelling

Juist

Onjuist

1

Bij mensen met een halfzijdige verlamming kun je het eten het beste in de
gezonde kant van de mond inbrengen.

x

2

Als iemand vocht in het lichaam vasthoudt, is er gevaar voor
oedeemvorming.

x

3

De behoefte aan voedsel wordt mede bepaald door het aantal activiteiten
dat we ondernemen.

x

4

Hulpmiddelen voor de zorgvrager die ingezet zijn tijdens de maaltijd
bevorderen de eetlust.

x

5

Tijdens het eten en drinken gebruik je de grove motoriek.

x

6

Zorgvragers met reuma gebruiken vaak bestek met een dikkere
handgreep.

x

7

Een antislipmat zorgt ervoor dat het bord minder makkelijk wegschuift.

x

8

Een fysiotherapeut geeft vaak advies over aangepast bestek.

9

Mensen met een halfzijdige verlamming hebben een verhoogde kans om
zich te verslikken.

10

Een prikkelarme omgeving bij zorgvragers met een dwarslaesie is
belangrijk.

11

Spastische zorgvragers kunnen last hebben van overmatige speekselvloed.

12

Je ondersteunt alleen zorgvragers bij het nuttigen van de maaltijd die het
zelf niet meer kunnen.

x

13

Na vier maanden kun je proberen om een zuigeling fruithapjes te voeren.

x

14

Vanaf zeven maanden kan een kind leren kauwen op bijvoorbeeld een
broodkorst.

15

Vanaf zestien maanden kan een kind met de andere leden van het gezin
meeeten.

16

Een gezond voedingspatroon is ook voor zuigelingen van belang.

17

Een peuter die niet wil eten, bied je geen eten aan.

18

Bij uitdroging neemt de zorgvrager meer vocht op dan dat hij uitscheidt.

19

Meetbare vochtopname is alle vocht dat een zorgvrager eet en drinkt.

20

Transpiratievocht is niet te meten en hoef je ook niet door te geven aan
de arts.

21

De diëtist kan het dieet van de zorgvrager mede naar aanleiding van de
uitslag van de vochtbalans samenstellen of bijstellen.

22

Een goede elasticiteit van de huid wijst op een vochttekort.

23

Als iemand te veel vocht in het lichaam vasthoudt, is er gevaar voor
oedeemvorming.

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Taalniveau
Traject V&V wil een toegan
kelijke methode zijn voor
studenten mbo niveau 3.
Daarom krijgen alle basis
delen en de profieldelen
niveau 3 taalniveau 2F.

Taalniveau
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Traject V&V hanteert de vol
gende uitgangspunten voor
teksten met taalniveau 2F:
- E
 en herkenbare structuur
o.a. door gebruik van
tussenkopjes.
- A
 ctief geschreven zinnen.
- E
 en gemiddelde zin:
10 tot 20 woorden.
- B
 eperkte informatie
dichtheid en beperkt
abstractieniveau.
- F
 unctioneel gebruik van
lastige woorden.
- G
 angbare verbindings
woorden en signaal
woorden.
- C
 ontextrijke teksten
(om de betekenis van
moeilijke woorden beter
af te kunnen leiden).

Taalniveau

Taalniveau
De volgende tekst komt uit Methodisch werken in kinderopvang en jeugdzorg (editie 2012). De tekst
is voor studenten met taalniveau 2F te moeilijk door abstractieniveau, lengte van de zinnen en
woordgebruik.
Kwetsbaarheid in de zorg
Om de kwaliteit van leven en welbevinden te vergroten, is het belangrijk de zelfstandigheid van
cliënten te ondersteunen, ze zelf inhoud en vorm aan hun leven te laten geven, deel te laten ne
men aan de samenleving, keuzevrijheid te bieden, met respect te bejegenen, een netwerk te laten
opbouwen. Het zijn waarden die hulpverleners nastreven, maar is de praktijk vaak niet weerbarstiger?
Hulpverleners lopen tegen dilemma’s en beperkingen op en kunnen de uitgangspunten niet altijd
waarmaken. De hulpvraag van cliënten mag dan centraal staan, cliënten zijn kwetsbaar in het land
van zorg en welzijn.
Dezelfde tekst, maar nu op taalniveau 2F.
Kwetsbaarheid in de zorg
Een hulpverlener wil graag cliënten helpen meer zelfstandig te worden. Een cliënt is namelijk minder
kwetsbaar als hij zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving. Hij kan dan bijvoorbeeld gemakke
lijker een eigen netwerk opbouwen. Maar hoe graag een hulpverlener ook wil helpen, in de praktijk
lukt dat niet altijd. Hij loopt soms tegen grenzen aan waardoor hij niet aan alle hulpvragen tegemoet
kan komen. Een gevolg kan zijn dat sommige cliënten kwetsbaar blijven.
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Wij zijn nieuwsgierig naar uw mening!
Wilt u meer weten, heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op.

Christian Willekes, medewerker verkoop binnendienst
Smallepad 30 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 400 | Amersfoort
T 033  448 32 29
E c.willekes@thiememeulenhoff.nl
W www.thiememeulenhoff.nl
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