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“We worden steeds vaker ingeschakeld door artsen of 

andere disciplines als het gaat om vraagstukken rondom 

voeding”, vertelt Marlin. “Hierbij gaat het niet alleen om 

cliënten met ondergewicht of een verminderde eetlust, 

maar ook om cliënten met diabetes, ontlastingsproblemen 

of wonden. Hierbij kan deskundig advies over voeding de 

kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Het is fijn om te 

zien dat wij steeds vaker worden betrokken en kunnen 

aansluiten in het zorgproces.” 

Aansluiting

Aan die samenwerking heeft de vakgroep de afgelopen 

maanden hard gewerkt. Marlin vertelt enthousiast: “In het 

kader van Teams voor Persoonlijke Zorg hebben wij in kaart 

gebracht hoe wij nog meer aansluiting kunnen vinden bij 

andere disciplines. Dit heeft ertoe geleid dat we bijvoorbeeld 

intensiever contact hebben met de Gastenservice. We 

bekijken samen welke producten populair zijn en stemmen 

het assortiment hierop af. Ook op managementniveau 

praten we meer mee en daarnaast weten de verpleegkundig 

specialisten, wijk verpleging en artsen ons goed te vinden. 

Samen kijken we naar een zo passend mogelijk voedingsad-

vies voor de cliënt.”

Samenwerking

Dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit 

een voorbeeld dat Marlin noemt van een cliënt die matig eet 

en drinkt en blijft afvallen. “Er is al van alles geprobeerd met 

gewone en aanvullende voeding. Vanwege het afvallen is de 

fysiotherapie stopgezet, de cliënt heeft hier geen energie 

meer voor. Wij stellen voor om tijdelijk sondevoeding aan te 

bieden omdat er geen andere mogelijkheden worden gezien 

om de situatie te verbeteren. De cliënt wil dit wel proberen. 

Na vier weken is er al een enorm verschil zichtbaar. De 

artsen geven aan dat de stemming van de cliënt beter is en 

de verpleegkundig specialist geeft aan dat de wonden goed 

genezen. De cliënt komt weer op zijn streefgewicht, de 

sondevoeding wordt afgebouwd, er wordt overgegaan op 

een normaal eetpatroon en het lukt zelfs de fysiotherapie 

weer op te starten.”

Diëtisten vormen belangrijk onderdeel van het zorgproces 

“ Deskundig advies over voeding kan 
de kwaliteit van leven verhogen”
Gezond eten en drinken is belangrijk. Vooral voor kwets-

bare ouderen is voeding van belang. Hierbij kan het gaan 

om onder andere: meer voeding, minder voeding, een 

aangepaste samenstelling, drinkvoeding of sondevoeding. 

Voeding kan op veel manieren de hoeveelheid energie die 

iemand heeft bepalen en beïnvloeden. Voor ouderen die 

door medische oorzaken meer dan gemiddeld op hun 

voeding moeten letten, kan de diëtist van grote waarde 

zijn. Het is dan ook niet verrassend dat de vakgroep 

Diëtetiek binnen TMZ is gegroeid en dat er steeds meer 

aandacht voor voeding is. Wij spraken hierover met Marlin 

Bloo, één van de vier diëtisten van TMZ.

Marlin (rechts) geeft voedingsadviezen aan cliënten.


