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                         PROCES BASISZORG                 
ETEN EN DRINKEN EN VOEDINGSPROBLEMEN 

ZVOM / WELSTAETE, OSS 

 
Hieronder zijn door ZVOM / Welstaete schematisch het processen van de basiszorg rond eten en 
drinken en voor cliënten met voedingsproblemen weergegeven. Beide processen zijn gebaseerd 
op de Multidisciplinaire richtlijn vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden.   
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Proces basiszorg eten en drinken 
ZVOM/Welstaete

Cliënt

Intakegesprek

Gesprek bij verhuizing

Verstrekken eten en 
drinken volgens richtlijn 
goede voeding

• Anamnese
formulier 
(casemanager/
contactverzor-
gende)

• Uitreiken lijst 
eetgewoonten 
(casemanager/
contactverzor-
gende)

• Bespreken door 
cliënt ingevulde 
lijst eetgewoonten 
(EVV/CV)

• Invullen 
voedingslijst 
(EVV/CV)

• Wegen 
verpleeghuis-
cliënten (EVV/CV)

• In individueel 
cliëntdossier 
beschrijven en 
evalueren 
(EVV/CV)

VerpleeghuiszorgVerzorgingshuiszorg

• Uitreiken en 
bespreken lijst 
eetgewoonten 
(EVV/CV)

• Wegen op indicatie 
(EVV/CV)

• CIZ indicatie 
(indicatieorgaan)

• Indien cliënt CIZ 
indicatie heeft 1x 6 
weken telefonisch 
contact met cliënt 
op wachtlijst (dienst 
klant en 
bemiddeling)

Cliënt

• In individueel 
cliëntdossier 
beschrijven en 
evalueren (EVV/CV)
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 Proces voor cliënten met 
voedingsproblemen

Cliënt

Intakegesprek

Gesprek bij verhuizing

Verstrekken voeding 
volgens richtlijn goede 
voeding

(Vermoeden van) een 
voedingsprobleem

Observatie, onderzoek, 
diagnostiek en 
verslaglegging

slikproblemen

• Anamneseformulier 
(casemanager/con-
tactverzorgende 
(CV))

• Uitreiken lijst 
eetgewoonten 
(casemanager/con-
tactverzorgende 
CV)

• Bespreken door 
cliënt ingevulde lijst 
eetgewoonten 
(EVV/CV)

• Invullen voedings-
lijst (EVV/CV)

• Wegen verpleeg-
huiscliënten 
(EVV/CV)

• In individueel 
cliëntdossier 
beschrijven en 
evalueren 
(EVV/CV)

• Eet-en 
drinkbalans 
invullen 
(EVV/CV)

• Screeningslijst 
voedingspro-
blemen invullen 
(EVV/CV)

• Wegen 
(EVV/CV)

• Inschakelen 
slikteam (arts)

Afspraken maken om 
voedingsproblemen op te 
lossen en verslaglegging

• Bespreken in MDO 
(disciplines) 
•Disciplines schrijven 
afspraken in 
behandelplan
• Aanpassen 
voedingslijst (EVV/CV)

Dienstencentrum
verzorgingshuiszorg

Dienstencentrum
verpleeghuiszorg

Cliënt

• Inschakelen 
van en 
verwijzen naar 
disciplines 
(arts)

• CIZ indicatie 
(indicatieorgaan)
•Indien cliënt een 
CIZ-indicatie heeft 
1x per 6 weken 
telefonisch contact 
met cliënt op de 
wachtlijst (dienst 
klant en bemiddeling

• Uitreiken en 
bespreken lijst 
eetgewoonten 
(EVV/CV)
•Wegen op indicatie 
(EVV/CV)

• In individueel 
cliëntdossier 
beschrijven en 
evalueren (EVV/CV)


