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Om de gebruikte
referenties te zien scant

u de QR code

Het stimuleren van gezonde voedingskeuzes voor pediatrische patiënten kan uitdagend en complex zijn door
de verschillende voedingsbehoeften die onderliggende ziekten en medicatie met zich meebrengen [6]. 
 Daarnaast zijn niet alleen de kinderen zelf, maar ook de ouders vaak nauw betrokken bij het maken van
voedingskeuzes. Deze factsheet is gericht op kinderziekenhuizen en afdelingen om inzicht te geven in de
strategieën die gebruikt kunnen worden om gezonde voedingskeuzes voor kinderen te stimuleren.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het aanbieden
van gezonde standaardkeuzes een positief effect heeft op de
inname van gezonde voeding [7,8]. Denk hierbij aan het standaard
gebruik van volkoren producten zoals brood, pasta en wraps, maar
ook magere en halfvolle zuivelproducten. Het specifiek vragen naar
een alternatieve optie dient vaak als een drempel, waardoor de
standaardkeuze gemakkelijker geaccepteerd wordt [9]. Op de
website van het Voedingscentrum staan meer voorbeelden van
gezonde standaardkeuzes die gebruikt kunnen worden [10].

Uit een groot onderzoek in 44 Nederlandse ziekenhuizen is gebleken dat 62% van de opgenomen kinderen een
verhoogd risico heeft op ondervoeding [1]. Daarentegen wordt ook vaak een verhoogd risico op overgewicht
en obesitas waargenomen tijdens de behandeling van pediatrische kankerpatiënten [2]. Zowel ondervoeding
als overgewicht en obesitas dragen bij aan een vertraagd herstelproces en langere ziekenhuisopnames
[1,3,4]. Een gezond en persoonlijk dieet is daarom essentieel voor een voorspoedig herstel en een verbeterde
kwaliteit van leven [5].

Gezonde standaardkeuzes

vooral belangrijk voor oudere kinderen vanaf 11 jaar
[14]. Ook kan er bewust voor worden gekozen om
geen ultra-bewerkt voedsel of suikerhoudende
frisdranken op de menukaart te plaatsen en deze
alleen aan te bieden op specifiek verzoek van de
patiënt. Veel ziekenhuizen gebruiken hiervoor een
wens menu. Tot slot maken verschillende
ziekenhuizen het eiwitgehalte van producten
inzichtelijk op de menukaart. Door hierbij informatie
te verstrekken over het belang van eiwit bij herstel
kunnen met name ouders hierdoor weloverwogen
keuzes maken voor de voeding van hun kind. 
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Op de menukaart kunnen verschillende strategieën
worden toegepast om gezonde voedingskeuzes te
stimuleren. Een onderzoek naar nudging heeft
bijvoorbeeld aangetoond dat het bovenaan
plaatsen van gezonde voeding op de menukaart,
in combinatie met andere strategieën, positief
bijdraagt aan het maken van een gezondere keuze 
 [11, 12]. Daarnaast kan het gebruiken van
afbeeldingen van gezonde gerechten helpen,
aangezien de meeste kinderen  visueel zijn ingesteld
[13]. Het aanbieden van meerdere opties van
gezonde producten als fruit en groenten blijkt 

De menukaart

"“[…] we proberen meerdere kleine
maaltijden per dag te geven, omdat

de meeste patiënten geen grote
eetlust hebben en het voor hen

moeilijk is om drie keer per dag een
grote maaltijd in één keer te eten." -

Amsterdam UMC Emma
Kinderziekenhuis 

Bied standaard een handje ongezouten noten aan als tussendoortje 



co
nc
ep
t

De bereidings- en serveerwijze van voeding
kunnen een belangrijke rol spelen in wat kinderen
eten [15]. Fruit smoothies, het van te voren
kleinsnijden van fruit en het combineren van
groente met ander eten, zoals een dipsaus of het
verwerken in een smoothie, leidt bijvoorbeeld tot
een grotere groente- en fruitconsumptie [16,17,18].
Een ander belangrijk aspect is de portiegrootte van
het eten. Kleinere, meer frequente maaltijden 

"Ik denk dat het heel erg helpt
als je als afdeling uniformiteit

uitstraalt." - Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Onderzoek heeft uitgewezen dat samen eten de voedingsinname en
eetgewoonten van kinderen kan verbeteren [25,26]. Alhoewel
ziekenhuizen nu vaak gezamenlijke eetmomenten gebruiken om de
voedselinname te stimuleren, wordt dit vaak met ongezond eten
gedaan, zoals friet. Ook verschillen de maaltijden tussen ouder en kind
regelmatig wanneer er samen wordt gegeten, terwijl onderzoek juist
heeft aangetoond dat het geven van het goede voorbeeld belangrijk
is om gezond eetgedrag te stimuleren [14]. Sommige ziekenhuizen
hebben familiekeukens, waar ouders kunnen koken. Omdat kinderen
vaak moeilijk eten doordat het voedsel in het ziekenhuis anders is dan
het voedsel thuis, zouden de keukens kunnen helpen samen eten te
stimuleren. 

De rol van de voedingsassistente

De voedingsassistente kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van gezonde voedingskeuzes.
Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat het direct vragen of een kind fruit lust bij de lunch de inname
significant laat toenemen [27]. Door voedingsassistenten op te leiden en te instrueren de juiste vragen te
stellen kan dit positief bijdragen aan gezondere voedingskeuzes. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond
dat het stimuleren van gezonde voedingskeuzes met complimenten en non-food beloningen zoals
stickers een positief effect heeft op de inname van groenten [14,28]. Ook is het van belang dat al het
personeel dient als rolmodel en het goede voorbeeld geeft in het bijzijn van de patiënt [29,30]. 

Samen eten

worden nu al gebruikt in meerdere ziekenhuizen
om voedingsinname te stimuleren. Grote porties
groenten blijken echter de inname van groente te
verhogen [19,20]. Daarnaast speelt het uiterlijk van
eten ook een rol, aangezien aantrekkelijk eten meer
wordt gewaardeerd door kinderen [21]. Als laatste
is de presentatie van voedsel ook van belang.
Borden en placemats versierd met een 'gezond'
thema kunnen gezonde keuzes stimuleren [22,23]. 

Bereiding en serveerwijze
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Onze dank gaat uit naar de
experts vanuit Prinses Máxima
Centrum, Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis, Amsterdam
UMC Emma Kinderziekenhuis
en Ziekenhuis Gelderse vallei

voor  hun bijdrage aan het
ontwikkelen van deze tool.

In Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis & Amsterdam

Emma Kinderziekenhuis wordt er
een smoothie bar ingezet: 

""[...] soms willen ze helemaal
geen fruit en door een

smoothie... nou dat lukt dan 
net. Dus dat is positief." - 

Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis In het Prinses Maxima Centrum is er een familiekeuken

beschikbaar waar ouders, kinderen en bezoekers de
mogelijkheid hebben te koken voor hun gezin [24]

Bied gezonde recepten aan voor in de familiekeukens


