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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers van Welzijn
en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van Angerenstein Welzijn
kennen de volgende opbouw:

Profielboeken (niveau 4)

Basisprofielboeken (niveau 3 en 4)

Generieke boeken (niveau 3 en 4)

Naast vakkennis zijn ook vaardigheden van essentieel belang voor de welzijnsprofessional.
Vaardigheidstrainingen zijn een aanvulling op de theorie van Angerenstein Welzijn. Ze bevatten
protocollen voor de verschillende handelingen waar de welzijnsprofessional mee in aanraking kan
komen. Aan de hand van opdrachten leert hij zich de vaardigheden eigen te maken. Deze
vaardigheidstraining bevat 15 vaardigheden.

Elke vaardigheid bestaat uit vijf onderdelen:

Onderdeel A: Voorbereiding
Dit onderdeel beschrijft de doelen waaraan gewerkt wordt, de benodigdheden voor het uitvoeren
van de handeling, de koppeling met de thema’s uit een van de bronnenboeken van Angerenstein
Welzijn en de relatie met het dossier.

Onderdeel B: Protocol
Dit onderdeel betreft het protocol van de handeling waar het om gaat. In de linkerkolom staan de
beschrijvingen van de stappen. In de rechterkolom staan de aandachtspunten. Een protocol is uit drie
delen opgebouwd: voorbereiding, uitvoering en nazorg.

Onderdeel C: Feedbacklijst - student
Met deze lijst kan een medestudent op de gegeven onderdelen zijn feedback voor jou noteren. Ook
kun je hier aangeven op welke onderdelen je een volgende keer gaat letten als je deze handeling nog
een keer gaat oefenen.



Onderdeel D: Beoordelingsformulier - beoordelaar
Op dit formulier kan een beoordelaar jouw vaardigheden een score geven en beoordelen.

Onderdeel E: Oefeningen en opdrachten
Dit onderdeel begint met een aantal kennisopdrachten om je geheugen op te frissen. Vervolgens
enkele oefeningen die je helpende je het protocol eigen te maken. De laatste opdrachten zijn meer
uitdagend en wijken af van de standaardsituatie.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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P R O T O C O L :  O N D E R S T E U N E N  B I J
H E T  G E V E N  V A N  E T E N  B I J

V O L W A S S E N E N  E N  O U D E R E N



O N D E R D E E L  A :  V O O R B E R E I D I N G

Inleiding
Sommige mensen kunnen door ziekte of ouderdom nog maar moeilijk zelfstandig eten. Denk aan
mensen die geen kracht meer hebben in hun armen of mensen met spasmen. Zij kunnen maar moeilijk
zelf het eten naar de mond brengen. Ouderen met dementie hebben soms zelf geen idee meer hoe je
moet eten. Ze zijn die vaardigheid kwijtgeraakt. Jij kan dan de cliënt ondersteunen bij de maaltijd
zodat hij toch voldoende eet.

Doelen
Met dit protocol kun je de cliënt ondersteunen bij de maaltijd. Hierbij kun je inschatten op welke
manier dit het beste kan door te overleggen met cliënt of mantelzorgers.

Wanneer het protocol goed wordt beheerst zijn er extra opdrachten die aandacht besteden aan de
volgende doelstellingen:
• Je kunt een cliënt met een verstandelijke beperking ondersteunen bij de maaltijd.
• Je kunt een cliënt die niet goed kan kauwen ondersteunen bij de maaltijd.

Bronnen
Gebruik de onderstaande thema van het boek Ontwikkeling en omgeving
• Thema 9: Diëten

Aantal personen
Je werkt samen met twee andere medestudenten.

Benodigdheden
Je hebt de volgende materialen en middelen nodig voor het ondersteunen bij het geven van eten bij
volwassenen en ouderen.

water/melk/sapbekerbord

mes
eventuele ergonomische en/of

praktische hulpmiddelen
brood- of warme maaltijd

protocol ondersteunen bij het geven

van eten bij volwassenen en

ouderen.
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Relatie met kwalificatiedossier
Dit protocol heb je nodig voor werkproces Maatschappelijk Zorg: B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij
de persoonlijke verzorging.
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O N D E R D E E L  B :  P R O T O C O L  O N D E R S T E U N E N  B I J  H E T

G E V E N  V A N  E T E N  B I J  V O L W A S S E N E N  E N  O U D E R E N

AandachtspuntenStappen

Voorbereiding

1. Raadpleeg het zorgdossier van de cliënt op allergieën,

speciale diëten en of de cliënt speciale hulpmiddelen

gebruikt bij het eten.

Je kan niet alles voor de cliënt klaarmaken, maar je kan

de cliënt wel een keuze geven, bijvoorbeeld ‘Wilt u

vleeswaren of kaas op uw brood?’ Hiermee behoudt de

cliënt een gevoel van zelfregie.

2. Vraag aan de cliënt, mantelzorger of je collega wat hij

of zij graag eet en drinkt.

Het is belangrijk de zelfredzaamheid in stand te

houden/te stimuleren
3. Bespreek wat de cliënt wel en niet zelf kan.

4. Was je handen

Een goede stemming is belangrijk voor de eetlust.

5. Zorg voor een ontspannen sfeer door ondertussen te

praten over de dag, het nieuws, te vragen naar wat de

cliënt bezig houdt of door bij een dementerende oudere

een muziekje op te zetten.

Mogelijk gebruikt de cliënt aangepast bestek, beker, bord

of servet of andere hulpmiddelen. Ga dit vooraf na.
6. Dek de tafel met alle benodigde spullen.

Uitvoering

7. Als de cliënt niet zelf zijn maaltijd kan smeren of

snijden, dan doe je dat voor hem. Schenk het drinken in.

8. Bied de cliënt de tijd om te bidden als hij dit wenst.

Geef de cliënt niet het idee dat je op hem aan het

wachten bent. Hierdoor kan hij zenuwachtig worden en

een cliënt die moeite heeft met slikken zal dan alleen

maar moeizamer gaan slikken.

9. Breng het eten en de beker naar de mond van de cliënt

als dit nodig is. Wat de cliënt zelf kan doen, laat je hem

zelf doen. Geef de cliënt alle tijd om rustig te kauwen en

te slikken.

Veel mensen voelen zich ongemakkelijk als ze bekeken

worden tijdens het eten.

10. Als de cliënt zelfstandig kan eten, kun je zelf iets

anders gaan doen.

Hiermee kunnen jij en je collega’s in de gaten houden

of de cliënt voldoende eet en drinkt en ondervoed of

uitgedroogd dreigt te raken.

11. Let op hoe de cliënt eet (gaat het slikken goed, krijgt

hij het weg, komt het terug?) en hoeveel de cliënt eet.

Dit kun je dan later noteren in het zorgdossier.
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AandachtspuntenStappen

Tip: neem altijd een notitieblokje met een pen mee zodat

je meteen dingen kunt noteren. Hiermee voorkom je dat

je dingen vergeet.

Nazorg

Laat de cliënt je feedback geven zodat je het de volgende

keer op een manier kan doen die prettiger is voor de

cliënt.

12. Informeer bij de cliënt of alles goed ging bij het eten

en hoe hij jouw ondersteuning ervoer.

13. Ruim alle spullen op en neem de tafel af.

Denk aan schoon servies en eventueel aanvullingen op

de maaltijd.

14. Controleer de voorraad en noteer wat er aangevuld

moet worden.

Dit biedt de cliënt structuur en rust.

15. Neem op de juiste manier afscheid van de cliënt.

Vertel wie hem bij de volgende maaltijd ondersteunt en

hoe laat dit plaatsvindt.

16. Noteer hoeveel en wat de cliënt gegeten heeft in het

zorgdossier. Noteer ook opvallende zaken als

misselijkheid en moeite met slikken.
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O N D E R D E E L  C :  F E E D B A C K L I J S T  -  S T U D E N T

Opmerkingen

Voorbereiding

Raadpleegt het zorgdossier van de cliënt op allergieën

en diëten en hulpmiddelen bij het eten .

Informeert naar de wensen en mogelijkheden van de

cliënt.

Wast de handen

Zorgt voor een ontspannen sfeer.

Zet alle spullen op een goede manier klaar.

Uitvoering

Handelt volgens protocol en de wensen en

mogelijkheden van de cliënt.

Observeert hoeveel en hoe de cliënt eet.

Nazorg

Vraagt de cliënt of alles naar wens is verlopen.

Zet het gebruikte servies op de juiste plek (vaatwasser

of rek) en gooit etensresten weg.

Maakt de tafel schoon.

Controleert de voorraad.

Neemt op de juiste wijze afscheid van de cliënt.

Noteert in het zorgdossier hoeveel de cliënt heeft

gegeten.

Waar ga je de volgende keer op letten:

Wat wil je de volgende keer anders doen:
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O N D E R D E E L  D :  B E O O R D E L I N G S F O R M U L I E R  -

B E O O R D E L A A R

Naam:

Beoordelaar:

Datum:

VOn.v.t.

Voorbereiding

1. Raadpleegt het zorgdossier van de cliënt op allergieën, diëten en hulpmiddelen.

2. Informeert wat de wensen van de cliënt zijn.

3. Informeert wat de cliënt nog zelf kan.

4. Wast de handen.

5. Zorgt voor een ontspannen sfeer.

6. Zet alle benodigdheden klaar.

Uitvoering

7. Smeert of snijdt de maaltijd in kleine stukken en schenkt drinken in.

8. Biedt de cliënt de tijd om te bidden.

9. Ondersteunt de cliënt bij het eten en drinken.

10. Pakt een andere taak op bij de cliënt die zelfstandig kan eten.

11. Observeert hoe en hoeveel de cliënt eet in het zorgdossier.

Nazorg

12. Informeert bij de cliënt of alles naar wens was.

13. Ruimt alle spullen op en neemt de tafel af.

14. Controleert de voorraad.

15. Neemt op de juiste manier afscheid van de cliënt.

16. Noteert verloop en eventuele bijzonderheden in het zorgdossier.
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Opmerkingen:

Eindbeoordeling: onvoldoende/voldoende/goed

Handtekening deelnemer:Handtekening beoordelaar:

Richtlijnen voor voldoende: alle stappen moeten voldoende zijn
Richtlijnen voor goed: beperkt zich niet alleen tot het uitvoeren van het protocol maar heeft ook aandacht
voor de cliënt, houdt contact met de cliënt tijdens de handelingen.
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