
Het Voedingspaspoort

Handreiking voor een domeinoverstijgende werkwijze voor optimale transmurale 
(voedings)zorg voor (kwetsbare) ouderen

Continuïteit van voedingszorg bij (kwetsbare) ouderen

Kwetsbare ouderen verplaatsen zich vaak tussen thuis en zorginstellingen. De Stuurgroep Ondervoeding heeft de 
Handreiking Het Voedingspaspoort ontwikkeld als hulpmiddelen voor een goede transmurale voedingszorg (voor kwetsbare 
ouderen). Instrumenten en voorbeelden zijn vrij beschikbaar om hieraan in de regio invulling te geven samen met de 
geëigende lokale partners, zoals gemeente, zorg- en ouderenorganisaties.

Het Voedingspaspoort ondersteunt bij:
• het vergroten van kennis over (risico op) ondervoeding bij zowel de oudere als professionals;
• het versterken van eigen regie van de oudere;
• het optimaliseren van overdracht, communicatie en samenwerking tussen professionals in de zorg en het sociale domein;
• het faciliteren in praktische hulp en ondersteuning.

Het Regionaal Transmuraal (voedings)Overleg (kwetsbare) Ouderen (RTOO)
Het instellen van een Regionaal Transmuraal Overleg Ouderen is een onmisbare basisstap. Het RTOO regisseert 
persoonsgerichte integrale (voedings)zorg via vier stappen:
1. Vorming van een kernteam (bestaande uit huisarts, wijkverpleegkundige, diëtist, beleids adviseur gemeente, gezondheids-

makelaar GGD, sociaal wijkteam, afgevaardigde ziekenhuis en afgevaardigde geriatrische revalidatie zorg (GRZ))
2. Analyse van knelpunten en ontwerp van een voor de regio passende werkwijze om continuïteit van transmurale 

voedingszorg te optimaliseren.
3. Implementatie en evaluatie van de werkwijze
4. Bijstelling in het maken van afspraken over borging

In iedere stap betrekken leden van het RTOO ouderen en mantelzorgers om hun wensen en behoeften te verkennen 
en gemaakte afspraken te evalueren. Het RTOO kan zowel een nieuw team zijn als een opdracht voor een bestaand 
regionaal transmuraal overleg gericht op ouderen. De samenstelling van het RTOO is afhankelijk van de lokale/regionale 
samenwerkingsverbanden.
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Drie pilots met een regionale aanpak op maat
Drie pilot-regio’s hebben via focusgroepen met ouderen en met professionals de specifi eke behoefte rond transmurale 
(voedings)zorg bepaald. Elke regio heeft voor een passende aanpak gekozen met als resultaat drie verschillende 
voorbeelden van een werkwijze om de transmurale (voedings-)zorg bij ouderen te verbeteren. De materialen die in de 
regio’s zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld informatiebrieven, stroomschema’s, checklists) zijn te vinden in de Handreiking 
continuïteit van voedingszorg bij (kwetsbare ouderen). De materialen kunnen als voorbeeld dienen en zijn vrij te 
gebruiken, aan te passen aan de situatie en te vinden op www.stuurgroepondervoeding.nl.

Het landelijk concept 

Voedingspaspoort: een (digitaal) 

aantekenboekje en handig 

hulpmiddel ter ondersteuning 

van de oudere, waarin samen met 

de mantelzorger en betrokken 

professionals, de belangrijkste 

gegevens en afspraken over 

de voedingszorg kan worden 

vastgelegd.

Transmurale voedingszorg in de eigen regio
De diëtist speelt een belangrijke rol in het verspreiden van kennis over signalen, oorzaken en gevolgen van ondervoeding 
en kwetsbaarheid. Voor diëtisten ligt er de kans om het initiatief te nemen om continuïteit van transmurale voedingszorg 
in hun regio vorm te geven samen met de gemeente, wijk, lokale zorg- en ouderenorganisaties en professionals. 

De handreiking en het landelijk concept Voedingspaspoort is beschikbaar via www.stuurgroepondervoeding.nl
In het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek – maart 2020 verschijnt het artikel Het Voedingspaspoort.

Het landelijk concept Voedingspaspoort
Op basis van de ervaringen uit dit project is het landelijk concept 
Voedingspaspoort ontwikkeld waarin alle informatie rond voedingszorg 
is gebundeld. De oudere is eigenaar van dit Voedingspaspoort. Ouderen, 
mantelzorgers en zorgverleners kunnen via dit document informatie 
delen met betrekking tot (voedings)zorg en welzijn. Het landelijk concept 
Voedingspaspoort kan desgewenst regionaal aangepast worden aan eigen 
wensen en behoeften.

Het voedingspaspoort biedt ruimte om de volgende informatie te delen:
• Persoonlijke gegevens van de oudere
• Betrokken professionals en/of afdeling van ontslag (inclusief 

contactgegevens)
• Ingezette voedingsbehandeling 
• Behandeldoelen
• Vervolg (o.a. verwacht duur van behandeling, regelen thuiszorg, mondzorg)
• Vervolgadvies aan wijkverpleegkundige en/of praktijkondersteuner
• Gegeven informatie aan de oudere

Voor zorgprofessionals
www.stuurgroepondervoeding.nl

Engelstalige site zorgprofessionals 
www.fi ghtmalnutrition.eu

Voor ouderen en mantelzorgers
www.goedgevoedouderworden.nl


