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Visie maaltijdzorg 
GZA Zorg en Wonen beoogt een zo groot mogelijke tevredenheid en positieve beleving 
van de cliënt in het maaltijdgebeuren.  

Maaltijden zijn belangrijke gebeurtenissen tijdens de dag. Eten heeft een niet te 
onderschatten invloed op het welbevinden van vele mensen. De maaltijdmomenten 
brengen mensen bovendien samen en in contact met elkaar. Daarbij proberen we 
iedereen volgens zijn behoeften en mogelijkheden een smakelijke, evenwichtige  en 
aangename maaltijd te bieden.   

Tevredenheid en beleving  
De maaltijden vormen voor vele mensen de sleutelmomenten van de dag. Daarom vinden 
we het uitermate belangrijk om er voor iedereen een aangenaam en betekenisvol 
moment van te maken. We vertrekken vanuit een zorgzame en vriendelijke bejegening. 
De cliënt mag er ook op rekenen dat de medewerker aandacht heeft voor zijn 
persoonlijke noden en wensen. We gaan zoveel als kan uit van wat de cliënt zelf belangrijk 
vindt. Om dit te weten te komen zullen we vanaf het eerste contact elke cliënt horen in 
zijn noden en wensen rond voeding en samen bekijken hoe we deze kunnen waarmaken.  

Cliënten met een verminderde zelfredzaamheid vragen onze extra aandacht. Ook met 
hen zoeken we naar een evenwichtige aanpak zodat zij zich voldoende ondersteund 
voelen om comfortabel van de maaltijden te kunnen genieten. 

Sociale activiteit 
GZA Zorg en Wonen geeft de voorkeur aan vaste maaltijdmomenten in een vertrouwde 
omgeving. Maaltijden bieden structuur aan de dag en vaak hebben ouderen baat bij deze 
structuur. Het samen eten bevordert het sociaal contact, wat voor veel mensen bijdraagt 
aan het zich goed voelen. Toch zullen we ook hier zoveel mogelijk rekening houden met 
persoonlijke voorkeuren en de dynamiek van de groep bewaken. Als de situatie van de 
cliënt een andere aanpak vraagt, zoeken we naar een geschikt alternatief.  

‘Samen’ eten betekent voor ons ook dat we familie, vrienden en mantelzorgers de 
mogelijkheid willen bieden om aan te sluiten. Om organisatorische redenen vraagt dat 
uiteraard dat we hier vooraf afspraken over maken. Feestdagen en bijzondere 
gebeurtenissen vormen de ideale gelegenheden om de cliënt extra in de watten te 
leggen. 
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Inspraak en informatie 
Ook op vlak van maaltijdzorg streven we ernaar de cliënt tijdig en volledig te informeren 
over aanbod, keuzes en eventuele wijzigingen. Opmerkingen en klachten zullen we met 
aandacht onderzoeken om onze dienstverlening bij te sturen. De gebruikersraden bieden 
een vast forum om de aangeboden maaltijdzorg te evalueren.  

Smakelijk en evenwichtig 
GZA Zorg en Wonen kiest voor een gevarieerd aanbod aan evenwichtige en volwaardige 
maaltijden en hecht er belang aan dat de maaltijden mooi gepresenteerd zijn, smakelijk 
ogen en zo veel mogelijk herkenbaar zijn voor elke cliënt.  

Een verstoord eetpatroon kan leiden tot problemen zoals ondervoeding, een gekend 
risico bij ouderen. Door systematische screening en een individueel afgestemde zorg 
willen we gezondheidsproblemen bij de cliënt voorkomen en een positieve beleving van 
het maaltijdgebeuren bevorderen. 

Afgestemd op de behoefte 
We engageren ons de maaltijdzorg zoveel als kan af te stemmen op de mogelijkheden en 
behoeften van elke cliënt. Dat doen we in overleg met de cliënt, zijn huisarts, naasten en 
onze medewerkers. Zelfredzaamheid proberen we zo lang mogelijk te stimuleren. Zelf 
eten en drinken bevordert immers het gevoel van eigenwaarde. Door aangepaste voeding 
of ondersteunende hulpmiddelen aan te bieden kunnen we de cliënt helpen om 
zelfstandig te blijven eten en drinken. Daarbij letten we erop de cliënt zoveel mogelijk in 
zijn waarde te laten en op een niet stigmatiserende manier te werken.  

Als het niet langer mogelijk blijkt voor de cliënt om op een zo gewoon mogelijke manier 
te eten of te drinken, zullen we samen met de cliënt en zijn huisarts de optie van 
kunstmatige voedsel- en vochttoediening overwegen.   

In een gezellige sfeer 
We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich goed voelen tijdens de maaltijden. Een 
nette, huiselijke en gezellige eetruimte, mooi en herkenbaar gedekte tafels, een rustige 
omgeving zonder overdreven geur- of lawaaiprikkels, tafelgenoten waarmee het 
‘klikt’…zijn voorbeelden van hoe we voor een aangenaam en sfeervol klimaat willen 
zorgen. 
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