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alleen object van ‘zorg’ zijn maar actief betrokken blijven. Door hen de kans te ontnemen
om zelf te eten, worden ze in een passieve rol geduwd. In het verleden is al aangetoond
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Ouderen met dementie worden met een
aantal uitdagingen geconfronteerd wanneer het gaat om de maaltijd. In welbepaalde fases van het dementieproces
treedt er een probleem op met het vermogen tot aandacht (De Maesschalk 1996),
de coördinatie bij eten en drinken, het
kunnen verwoorden … Begrijpelijk, dat
dit frustrerend en pijnlijk kan zijn voor een
persoon met dementie (Alzheimer samenleving 2012).
Eten zoals wij in onze westerse cultuur
gewoon zijn nl. met bestek bestaat uit
complex veel handelingen. Bij het vorderen van het dementieproces lukt dat
voor de desbetreffende persoon niet langer om deze complexe acties uit te voeren. Wanneer het moment wordt bereikt
waarop eten met mes en vork niet meer
lukt, beslist de hulpverlener al gauw om
de dementerende bewoner te voeden.
Echter door het aftoetsen van de individuele mogelijkheden, het vereenvoudigen van

16

t i j d s c h r i f t

v o o r

• Zelfstandig
eten met
mes en vork
• Zelfstandig
eten met
lepel

voedselafhankelijkheid

Eten betekent meer dan louter voedingsstoffen opnemen, eten moet ook een
plezier zijn. Lekker eten geeft een goed
gevoel, een algemene vorm van welbehagen. Een maaltijd nemen heeft dus
niet alleen betrekking op het lichamelijk
welbevinden (goede voedingsstatus) maar
heeft ook een psychologische, sociale
dimensie. Deze waarden zijn essentieel in
het streven naar levenskwaliteit dus ook
voor personen die een cognitief probleem
zoals dementie ontwikkelen.

voedselonafhankelijkheid

ETEN: STAAT VOOR ZORG,
COMFORT EN SOCIAAL
CONTACT
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handen
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• Aanbieden
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• Alleen eten
• Eigen ritme
• Zelfbeeld
• Eetplezier

• Voeden
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ervaring
• Geen
controle
meer over
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Figuur 1

Aandacht zelfbepaling
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ken. Spinazie kan onder de vorm van DOELGROEP
De miniatuur versies van voedingsmid- flan of quiche geserveerd worden. Maar In aanmerking komen personen met een
delen bijvoorbeeld mini quiches zijn vaak ook een stoofpotje van vlees of vis wordt neuro-cognitieve stoornis gelinkt aan
beter, stabieler dan hapjes gesneden van in de vorm van fingerfood aangeboden. dyspraxie en of agnosie (niet meer kuneen groter geheel omdat dit dreigt uiteen Het doel is om gebruik te maken van de nen hanteren en of herkennen van bestek)
te vallen. Voor de verschillende voedings- basis ingrediënten van de dag om klei- maar waarbij de hand-mondreflex intact
componenten, in het bijzonder voor de ne, smakelijke hapjes, zonder gewijzigde is. Deze personen hebben geen slik -en of
diverse types van groenten; zacht, stevig, consistentie, te maken. Door zo weinig kauwproblemen.
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Figuur 3

Fingerfood, meer dan voeding!
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Het aanbieden van vingerhapjes dient hapjes worden geserveerd, wordt een waarde kan betekenen voor ouderen met
worden hoe meer de ouderen worden voorbereid op de maaltijd. Zeker de tactiele
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veert gelijktijdig dat er voldoende wordt eigen tempo te eten. Hierdoor heerst er

Doelgroep
In aanmerking komen personen met een neuro cognitieve stoornis gelinkt aan dyspraxie en
of agnosie (niet meer kunnen hanteren en of herkennen van bestek) maar waarbij de hand
mondreflex intact is. Deze personen hebben geen slik en of kauwproblemen.
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Bovendien wordt Fingerfood als keuze aangeboden aan personen die een goede geestelijke
t i j gezondheid
d s c h r i f tgenieten
v o o r maar
v o eeen
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n g e n d beperking
i ë t e t i e hebben.
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