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Doel van deze presentatie 

 

• Signaleren van factoren die de kans op 

vallen vergroten 

 

• Voedings- en beweegtips om dit tegen te 

gaan 



Een voorbeeld uit de praktijk 

 

Conclusie: 

Mw is gevallen door te lage bloeddruk door 

onvoldoende drinken (1.7 - 2 liter per dag) 

door geen dorstgevoel 

 

 



Nadelen van onvoldoende 

drinken 

• Te lage bloeddruk > valkans wordt vergroot 

• Niet goed uitplassen van de (vele) medicatie 

• >Te lang in het bloed  >  sterker effect 

• Geen eetlust, moe 

• Frekwente blaasontsteking 

• Arthrose 

• Obstipatie / diarree 

 



 

 

“ Je kunt de was niet doen in een krap sopje” 



Factoren die de kans op vallen 

vergroten 

 

• Ongewenste gewichtsafname 

• Onvoldoende bouwstoffen in de voeding 

ofwel een slechte voedingstoestand 

• Ziekte / pijn / stress 

• Minder zelfzorg 

• Veel medicijnen en zeker bij < drinken 



Criteria voor het vaststellen van de 

voedingstoestand 

• Gewicht – BMI  
 ( BMI: tot 70 jaar > 20 ;  vanaf 70 jaar > 22) 

• Eetlust 

• Ongewenst  gewichtsverlies 
 ( 3 kg in 1 maand of > 6 kg in 2 maanden) 

• Broek/riem/horloge losser 

• Vetmassa en spiermassa   



Wanneer is sprake van 

ondervoeding? 

 

• een BMI lager dan 20 bij 65 jaar en ouder 

    en/of 

• onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 6 

kg in de laatste 2 maanden of meer dan 3 

kg in de laatste maand 



Vóórkomen ondervoeding 

 

• 7 % van de zelfstandig thuiswonende 

ouderen is ondervoed 

• 14 % van de ouderen die thuiszorg krijgen 

is ondervoed 

Let wel: ongeacht de BMI!   Ofwel: 

Ook dikke mensen kunnen ondervoed zijn! 



Overige signalen voor mogelijke 

ondervoeding : 

 

• Maaltijden overslaan 

• Moeite met bijten of kauwen, (gebitsproblemen) 

• Moeite met boodschappen doen / koken 

• Nog te veel gericht op afvallen (alles light 

en mager, zoetstof in de koffie en thee etc.) 

 



sarcopenie 

Sarcopenie: een leeftijdsgerelateerde afname 

van spiermassa en spierkracht bij ouder 

worden waarbij het fysiek functioneren 

onder een kritische grenswaarde komt.  

Bijvoorbeeld: 

• Moeizaam opstaan uit een stoel, traplopen 

• Minder handknijpkracht 

• Geen 5 minuten een ommetje kunnen lopen 



Aanpak tegen sarcopenie 

1) minimaal 30 minuten bewegen 

per dag 



2)  Voldoende eiwitten in de 

voeding 



Hoeveel eiwit is per dag nodig? 

• Gezond volwassen:0,8 gram /kg gewicht* 

• Ouderen: 1-1.2 gram / kg gewicht* 

• Zieke ouderen: 1.5 gram / kg gewicht* 

 

* Het gaat hier om ideaal lichaamsgewicht 

NB; bij voldoende eiwit inname wordt ook de 

inname van andere vit/min sterk verhoogd 



Wat zijn goede eiwitbronnen? 

• Zuivel : 1 beker (150 ml) bevat  6 gram E 

• Kaas: 1 x beleg op brood bevat 6 gram E 

• Vleeswaren: 1x beleg  bevat 6 gram E 

• Vlees/vis/kip, 100 gram bevat 20 gram E 

• Ei per stuk: 6 gram E 

• Pindakaas op brood: 5 gram E 

• Handje pinda’s / noten (30 gram) : 5-7 g E 

 



Aanvullende dieettips: 

• Eet 20 – 25 gram eiwit per hoofdmaaltijd 

• Vergeet niet te ontbijten, ook met eiwit! 

• Als dit niet lukt neem dan tussendoor Eiwit 

 zoals blokjes kaas, hand noten, bakje kwark 

• Voor het slapen gaan iets eiwitrijks 

• Na het sporten / bewegen iets eiwitrijks: 

• 1+1 = 3  ! 



Voorbeeld van een gezond 

dagmenu 

• 4x zuivel:   25 gram eiwit 

• 2x kaas als broodbeleg: 12 gram eiwit 

• 1x pindakaas als beleg   6 gram eiwit 

• 100 gram vlees,vis,kip  20 gram eiwit 

• 3 sneetjes bruinbrood    7 gram eiwit 

• 200 gram groente     5 gram eiwit 

   totaal:      +/- 75 gram eiwit 

     





Vitamine D;  
 

• Bevordert de calcium opname en de 

spierkracht 

• Gaat bottenbroodheid, hoge bloeddruk 

tegen en mogelijk diabetes tegen 

• Bevordert de weerstand 

• Minimaal 20 mcg per dag. Meer indien 

geen vette vis, halvarine, vloeibaar bakvet 

• In het bloed minimaal 50 nmol/l “80 = prachtig!” 

 



50 %  boven 75 jaar heeft tekort  aan 

vit D maar ook vaak jongeren ! 

Verschijnselen van een tekort kunnen zijn: 

• moe, lusteloos, neerslachtig, winterblues 

• spierkrampen, spierzwakte, ‘zware’ benen 

• Schouderklachten, nekklachten 

• Moeite met opstaan uit een stoel,  

• Moeite met traplopen 

• opknappen bij zonnebaden 

 



Hoe val-kans te voorkomen? 

samenvatting:  

• Voldoende drinken 

• Voldoende eiwitten, evt. als tussendoortje 

• Vit.D suppletie, minimaal 20 mcg pd 

• Regelmatig wegen, bijvoorbeeld 1x per 

maand op een vaste dag. Dit ook noteren 

• Bij onvoldoende resultaat of vragen: 

Raadpleeg de diëtist 



Goede websites 

 

• www.goedgevoedouderworden.nl   

  ( ook voor testjes en brochures) 

• www.voedingscentrum.nl 

  ( ook voor testjes en brochures) 

• www.hartstichting.nl 

   ( ook voor brochures) 

 

http://www.goedgevoedouderworden.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.hartstichting.nl/


 

 

   Vragen? 


