
Bied standaard een handje ongezouten noten aan als tussendoortje 

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 aan suikervrije
yoghurt en kwark. Het specifiek vragen naar een alternatieve optie dient
vaak als een drempel, waardoor de standaardkeuze gemakkelijker
geaccepteerd wordt [9]. Zie de Factsheet 'Voedingsaanbod voor
patiënten', voor meer voorbeelden van gezonde keuzes die gebruikt
kunnen worden. 

Meer dan de helft van de opgenomen kinderen in ziekenhuizen heeft een verhoogd
risico op ondervoeding [1]. Daarentegen wordt er ook vaak een verhoogd risico op
overgewicht waargenomen bij pediatrische kankerpatiënten [2]. Zowel
ondervoeding als overgewicht dragen bij aan een vertraagd herstelproces en
langere ziekenhuisopnames [1,3,4]. Een gezond en persoonlijk dieet is daarom
essentieel voor een spoedig herstel en een verbeterde kwaliteit van leven.

Het stimuleren van gezonde keuzes bij pediatrische patiënten kan uitdagend zijn
door de verschillende voedingsbehoeften die onderliggende ziekten en medicatie
met zich meebrengen [6].  Een goed en gevarieerd voedingsaanbod houdt
rekening met zowel de wensen van de kinderen als van de ouders of verzorgers.

Gezonde standaardkeuzes

Het stimuleren van gezonde 
voedingskeuzes in 
kinderziekenhuizen & afdelingen

De menukaart

Op de menukaart kunnen
verschillende nudging
strategieën worden
toegepast om gezonde
voedingskeuzes te
stimuleren. Met nudging
worden de kinderen 
gestimuleerd tot bepaalde
keuzes, zonder de
keuzevrijheid weg te nemen.

FACTSHEET

Deze factsheet is een handreiking
aan het interprofessionele team
binnen kinderziekenhuizen en
afdelingen waarbij antwoord
gegeven wordt op de vraag 'Hoe
kunnen we op een leuke manier
kinderen gezonder laten eten?'
Hierbij wordt met literatuur en
voorbeelden uit de praktijk inzicht
gegeven in de strategieën die
gebruikt kunnen worden om
gezonde voedingskeuzes voor
kinderen te stimuleren. 
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Plaats de gezonde opties
bovenaan de menukaart

Biedt meerdere opties van
gezonde producten aan

Kinderen zijn visueel ingesteld:
plaats daarom afbeeldingen
bij de gezondere gerechten 

Foto's van gerechten

Geef meerdere opties

Geef weer welke producten veel
eiwit bevatten en (voor ouders)
informatie over het belang van

eiwit bij herstel. 

Eiwittoppers

Geen ultra-bewerkt voedsel op
de kaart. Alleen aanbieden op

specifiek verzoek.

Wens menu Gezond bovenaan

https://www.alliantievoeding.nl/nl


           Tip: Verspreid de portie                                
groenten over de dag. 

Serveer rauwkost bij de lunch,
beleg brood met kaas en

tomaat of serveer gesneden
rauwkost met dips als snack

In het Prinses Maxima Centrum is er een familiekeuken
beschikbaar waar ouders, kinderen en bezoekers de

mogelijkheid hebben te koken voor hun gezin

www.goedezorgproefje.nl
     
       @zorgproefje
       @goedezorgproefje

Bied gezonde recepten aan voor in de familiekeukens

De bereidings- en serveerwijze van voeding spelen
een belangrijke rol in wat kinderen eten [15]. Fruit
smoothies, voorgesneden fruit en het combineren
van groente met ander eten, zoals een dipsaus, leidt
tot een grotere groente- en fruitconsumptie [16,17,18]. 

Een ander belangrijk aspect is de portiegrootte. Het
vaker aanbieden van kleinere maaltijden wordt

De voedingsinname en eetgewoonten van kinderen
kunnen verbeteren door samen te eten [25,26].
Alhoewel ziekenhuizen gezamenlijke eetmomenten
momenteel gebruiken om de voedselinname te
stimuleren, wordt dit vaak gedaan met ongezonde
keuzes. Ook zijn er vaak nog verschillen tussen de
maaltijd van ouder en kind wanneer er samen wordt 

Samen eten

momenteel al gedaan door meerdere ziekenhuizen
om de voedingsinname te stimuleren. 

Daarnaast is het uiterlijk van het eten, aantrekkelijk
eten wordt door kinderen meer gewaardeerd [21], en
de presentatie van voedsel ook van belang. Borden
en placemats versierd met een 'gezond' thema
kunnen gezonde keuzes stimuleren [22,23]. 

Bereiding en serveerwijze

gegeten. Terwijl onderzoek juist heeft aangetoond dat
het geven van het goede voorbeeld belangrijk is om
gezond eetgedrag te stimuleren [14]. Enkele
ziekenhuizen hebben familiekeukens, waar ouders
kunnen koken. Omdat kinderen vaak moeilijker eten
doordat het voedsel anders smaakt dan thuis, kunnen
deze keukens helpen om samen eten te stimuleren. 

"“[…] we geven meerdere, kleine
maaltijden per dag, omdat de
meeste patiënten geen grote

eetlust hebben." - Amsterdam
UMC Emma Kinderziekenhuis 

Literatuur

De rol van de voedingsassistente

De voedingsassistente kan een belangrijke rol
spelen bij het stimuleren van gezonde
voedingskeuzes. Onderzoek laat zien dat het direct
vragen of een kind fruit lust de inname significant
laat toenemen [27]. Door voedingsassistenten op te
leiden en te instrueren de juiste vragen te stellen
kan dit positief bijdragen aan de gezonde keuze.  

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 de
medewerkers een rolmodel zijn en het goede
voorbeeld geven in het bijzijn van de patiënt [29,30]
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