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Samenvatting
Hoe is de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen georganiseerd? En
hoe denken professionals die in het ziekenhuis werken over de rol van voeding in de
behandeling van patiënten in het ziekenhuis? Met die vragen als uitgangspunt is onderzoek
gedaan naar het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen. Gebruik makend van de ideeën van Michel Foucault over
discours, (bio)macht en normaliserende technieken is een analyse gemaakt van het discours.
Twaalf professionals, in vier beroepen, in drie ziekenhuizen zijn geïnterviewd. Die interviews
en een literatuurstudie naar de geschiedenis van de voedselverstrekking aan patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen zijn het materiaal waarop de resultaten van dit onderzoek zijn
gebaseerd.
Resultaten: maatschappelijke discoursen (o.a. over efficiëntie, (keuze)vrijheid en
individualisering) en praktijken (zoals globalisering en automatisering) die in het verleden
zijn ontstaan vormen de begrenzingen waarbinnen discoursvorming mogelijk is. Het discours
over de rol van voeding in de behandeling van patiënten krijgt zo vorm door de ruimte die
ontstaat door omliggende discoursen en praktijken en geeft tegelijk vorm aan nieuwe
praktijken. Alle ziekenhuizen en professionals hebben een unieke manier van denken over
de rol van voeding in de behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Het doel van dit
onderzoek is bereikt wanneer zij zich mede door lezing van dit verslag bewust worden van
de contingentie van de praktijken en het denken en daarmee ruimte zien om veranderingen
tot stand te brengen wanneer zij dat gewenst achten.

Abstract

Nourishing patients in hospitals: how is it organized? What are the hospital professionals’
thoughts on the role of food in the treatment of hospital patients? These questions were the
starting point for this research on the discourse on the role of food in the treatment of
patients in Dutch hospitals. The discourse was analysed using Michel Foucault’s ideas on
discourse, (bio)power and normalising techniques. Twelve professionals from three different
hospitals, working in four different professions were interviewed. Those interviews and a
literature research into the history of nourishing patients in Dutch hospitals are the material
on which the results of this research are based.
Results: Discourses in society (e.g. on efficiency, freedom (of choice) and individualization)
and practices (such as globalisation and automatization) that have arisen earlier, now limit
the formation of discourse. The discourse on the role of food in the treatment of hospital
patients is shaped by the spaces that are left open by surrounding discourses and practices,
and at the same time this discourse forms new practices. All hospitals and professionals have
their own unique way of thinking on the role of food in the treatment of hospital patients.
The goal of this research is to have them become aware – among others through seeing
these research results – of the contingency of practices and thinking, thereby creating
opportunities for change if they think change is wanted.
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Voorwoord
Deze thesis is uiteraard de afronding van mijn MSc-opleiding Organic Agriculture. Het is voor
mij ook de afronding van een proces dat begon in 2007, toen ik me realiseerde dat mijn werk
mij niet voldoende voldoening bood. Via een bachelor milieu-maatschappijwetenschappen
kwam ik erachter dat voeding toch echt mijn grootste interesseveld vormt. Teleurgesteld in
de mate van aandacht voor voeding in die studie, koos ik voor Organic Agriculture. Ik heb
vanaf 2011 veel geleerd over het voedselsysteem en heb me nadrukkelijk gericht op voeding
in de zorg, vanuit mijn overtuiging dat voeding een essentieel onderdeel is van een goed
leven. Tijdens een stage in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam kreeg ik een
kijkje in de keuken hoe het werkt in de zorg.
Ik heb de laatste jaren gedacht dat ik na afronding van mijn MSc-opleiding aan het werk zou
gaan om de voeding in de zorg meer vorm te geven, zoals ik denk dat het zou moeten.
Daartoe heb ik ook stappen gezet, maar ik liep daarbij ook tegen muren op. Dit
scriptieonderzoek heeft me inzicht gegeven in de achtergronden van het bestaan van die
muren. Ik ben blij dat ik de ideeën van Michel Foucault heb ontdekt en in het kader van dit
onderzoek verder heb mogen onderzoeken.
Daarmee gewapend en met de kennis over het voedselsysteem in mijn achterhoofd zie ik
mijn toekomst toch anders voor me. Ik wil nog verder terug naar de basis: naar de productie
van voedsel. Ik wil – door op verantwoorde (lees: biologische) wijze voedsel te produceren –
mijn ideeën over het belang van voeding voor een goed leven uitdragen. Ik hoop daarbij
zeker ook de zorg te betrekken, maar vanuit een andere invalshoek. Dat ik dat heb mogen
ontdekken, is het grootste resultaat van deze periode van onderzoek.
Bij dit onderzoek ben ik geholpen door veel mensen, waarvoor ik intens dankbaar ben.
Natuurlijk de respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek en mij hebben
voorzien van heel veel informatie. Bettina Bock die mij geduldig heeft begeleid bij dit
onderzoek, hoewel het veel langer heeft geduurd dan de bedoeling was: Dank!
Vrienden en familie die steeds maar vertrouwen in de goede afloop hebben uitgesproken. Ik
kon ze vaak maar moeilijk geloven, maar moet ze nu gelijk geven. Ik kan het.
Specifiek wil ik Nico, Mathilde, Ada, Pieter, Femke en Brechtje bedanken, die al meelezend
hebben meegedacht en bijgedragen aan dit eindresultaat.
Ingrid, voor alle jaren van vertrouwen, voor alle opbouwende kritiek, voor je eerlijkheid en je
voortdurende bereidheid te luisteren naar mijn worstelingen in dit proces, verdien je niets
anders dan lof, respect en mijn dank.
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HOOFDSTUK 1 Inleiding
1.1

Introductie van het onderzoek

Tijdens de BIOfach (een professionele vakbeurs voor de biologische sector) in Duitsland
enige jaren geleden bezocht ik een lezing over “Bio in Kliniken und Heimen” (Bio in
ziekenhuizen en tehuizen). Eén van de sprekers daar vertelde dat eten in het ziekenhuis
deel van de therapie uitmaakt. Ik viel bijna van mijn stoel. Dat bestaat?
De spreker ben ik na de lezing direct aan de tand gaan voelen. Het betreffende ziekenhuis is
gestoeld op antroposofische grondslag en beschouwt een gezonde, gebalanceerde
(voornamelijk biologische) voeding als essentieel onderdeel van de aangeboden therapie. Hij
wist dat er in Duitsland nog twee antroposofische ziekenhuizen zijn, die op vergelijkbare
wijze naar voeding kijken. In Nederland blijken er geen antroposofische ziekenhuizen te zijn.
Ook heb ik nauwelijks ziekenhuizen ontdekt, die nadrukkelijk voeding als onderdeel van de
therapie noemen. Ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede is daarop een uitzondering.
Sinds ik me een paar jaar geleden iets serieuzer ben gaan verdiepen in voedselverstrekking
aan patiënten in ziekenhuizen heb ik me verbaasd over het feit dat in ziekenhuizen voeding
niet of nauwelijks als relevant lijkt te worden gezien voor het genezingsproces. Mijn ervaring
destijds was, dat als er al voeding over werd gesproken, het ging over het binnenkrijgen van
voldoende specifieke voedingsstoffen, met name eiwitten. Terwijl voor mij eten over veel
meer gaat, zoals de methode van productie of het sociale belang van de maaltijd. Er kan dus
vanuit verschillende invalshoeken naar voeding worden gekeken.
Die verschillende invalshoeken betekenen dat er geen neutrale manier is om naar voeding te
kijken, want bij iedereen is die manier van kijken gekleurd door achtergrond en
omstandigheden. “De hedendaagse theoretisch-conceptuele stellingen over ziekte,
gezondheid of voeding …[zijn] verre van neutraal, abstract of slechts conceptueel, losstaand
van het echte leven en sociale dynamieken; ze zijn machtsmiddelen in een conflict en deze
discussies onthullen structurele conflicten, politieke tegenstellingen en discursieve
formaties” (Ferreira e.a., 2015, p.118-119).
In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar het discours over de rol van de voeding in de
behandeling van patiënten. Ik richt me dus op de medische wereld en daarbinnen op een
klein onderwerp: de rol die voeding speelt in de medische behandeling van patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen. Ik besef dat het discours over dit onderwerp gezien kan worden
als een deelonderwerp. Het is in die zin een beperkt onderzoek waarbij het ook gaat over de
positie van de arts in de medische wereld en misschien wel in de maatschappij, over hoe
kennis over en gebruik van voeding de afgelopen 100 jaar (vooral na de Tweede
Wereldoorlog) zijn veranderd, over hoe wij mensen door taal betekenis geven aan onze
omgeving en over hoe macht een rol speelt in het menselijk denken en handelen.
Deze beperking in de reikwijdte en diepte van het onderzoek heb ik mezelf opgelegd, omdat
ik niet (veel) meer tijd wil besteden dan is ingeruimd voor het doen van een onderzoek dat
bedoeld is om te bewijzen dat ik de kennis en vaardigheden heb (verworven) voor het
behalen van een MSc-graad. Binnen de regels voor het studieprogramma klinkt zo’n
beperking heel logisch. Toch heb ik het regelmatig als een dwangbuis gevoeld. Waarom zou
ik de onderwerpen die ik hierboven aanstipte, niet volledig behandelen? Waarom ga ik mee
in de ‘eisen’ van de universiteit over de omvang van een onderzoek voor een masterscriptie?
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Wie heeft dat eigenlijk bedacht? En wat is daarvan de achtergrond? En zou het mogelijk zijn
af te wijken van wat verplicht wordt gesteld?

1.2

Onderzoeksvragen

Over precies het soort verwonderingsvragen als hierboven wil ik het hebben, zonder een
oordeel te vellen. Ook al verbaast het me persoonlijk dat eten in het ziekenhuis geen
prioriteit lijkt te hebben, wil ik onderzoeken hoe denken over voeding, over de behandeling
van patiënten en de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis zich tot elkaar verhouden.
De vraag die in dit onderzoek beantwoord wordt:
Welke relatie is er tussen het denken van professionals in algemene Nederlandse
ziekenhuizen over de rol van voeding in de behandeling van patiënten en de organisatie van
de voedselverstrekking aan patiënten in die ziekenhuizen en zijn er redenen en/of
aanknopingspunten om voeding meer onderdeel van de behandeling te laten zijn?
Vier deelvragen heb ik geformuleerd:
1. Hoe hebben het denken over de voedselverstrekking aan patiënten en de organisatie
ervan in algemene Nederlandse ziekenhuizen zich ontwikkeld?
2. Hoe is de voedselverstrekking aan patiënten in algemene Nederlandse ziekenhuizen
nu georganiseerd en waarom is er voor deze organisatie gekozen?
3. Wat zijn de belangrijkste elementen in het denken over voeding als onderdeel van de
medische behandeling bij respectievelijk behandelaars en verantwoordelijken voor de
voedselverstrekking?
4. Welke redenen en/of aanknopingspunten worden door behandelaars en betrokkenen
bij de voedselverstrekking genoemd voor het al of niet aanbrengen van
veranderingen in de rol die voeding speelt in de medische behandeling van patiënten?
In dit onderzoek komt de geschiedenis van de voedselverstrekking aan patiënten aan bod,
de huidige praktijk en de denkbeelden van professionals, die zich in ziekenhuizen
bezighouden met het voeden en behandelen van de patiënten. Om te analyseren hoe dit
zich allemaal tot elkaar verhoudt, heb ik de ideeën gebruikt van een Franse filosoof, Michel
Foucault. Dit onderzoek is derhalve een combinatie geworden van een literatuuronderzoek,
een analyse van interviews en een filosofische studie.

1.3

opbouw van het onderzoeksverslag

Na deze korte introductie begint dit verslag in hoofdstuk 2 met een uiteenzetting over de
theoretische achtergronden van de besproken onderwerpen. Achtereenvolgens komen de
ideeën van Foucault over discoursanalyse en andere relevante onderwerpen aan de orde.
Vervolgens zal kort worden ingegaan op de ontwikkelingen op voedingsgebied en in de
medische wereld van de laatste 100 jaar.
Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de gevolgde methode van onderzoek worden uiteengezet.
Een terugblik op de ontwikkeling van de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen is het onderwerp van hoofdstuk 4. Die terugblik heeft, na een kort overzicht
van de geschiedenis van de voedselverstrekking aan patiënten in het algemeen, de vorm van
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een analyse van 35 jaargangen van een vaktijdschrift over voeding in de zorg. Daarmee geeft
hoofdstuk 4 een antwoord op de eerste deelvraag van dit onderzoek.
Hoofdstuk 5 gaat over de organisatie van de voedselverstrekking aan patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen nu. Dat is een analyse van de praktijk, van de materiële
uitwerking van het discours. Ik bespreek daarin het antwoord op de tweede deelvraag: de
resultaten van de interviews betreffende de praktijk van de rol die voeding speelt in de
behandeling van patiënten en waarom er voor deze praktijk is gekozen.
De derde en vierde deelvraag worden beantwoord in hoofdstuk 6, waarin ik de tekst van het
discours analyseer. In de eerste paragraaf benoem ik de belangrijkste elementen van het
discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen, waarin ik in paragraaf 6.2 in ga op de verschillen in denkbeelden hierover
tussen de verschillende geïnterviewde beroepsgroepen. De laatste paragraaf van hoofdstuk
6 beantwoordt de vierde deelvraag over mogelijke redenen en/of aanknopingspunten er
genoemd worden door de respondenten om de huidige praktijken te veranderen.
Een interpretatie van het gehele discours over de rol van voeding in de behandeling van
patiënten in Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van de ideeën van Foucault vormt het
onderwerp van hoofdstuk 7.
Het achtste en laatste hoofdstuk bevat de conclusie van dit onderzoek en de discussie.
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HOOFDSTUK 2 Theoretische achtergrond
In hoofdstuk 1 benoemde ik al dat in het discours over de rol van voeding in de behandeling
van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen veel andere onderwerpen een rol spelen. Alleen
al de begrippen nemend die hier genoemd worden – voeding, behandeling, patiënten,
ziekenhuizen – zijn niet eenduidig, ook al lijken ze dat misschien op het eerste gezicht.
Iedereen weet tenslotte wat er met een ziekenhuis wordt bedoeld, maar toch hebben
mensen op verschillende tijden en plaatsen daar een ander beeld bij. Die mogelijke
verschillende invullingen van begrippen vragen erom dat voorafgaand aan het verslag van
deze discoursanalyse duidelijk wordt gemaakt wat de achtergronden zijn, van waaruit in dit
onderzoek naar de wereld van voeding en zorg wordt gekeken. In dit hoofdstuk ga ik daarom
kort in op de achtergrond van het gebruik van en de kennis over voeding (paragraaf 2.2) en
op veranderingen in de medische wereld (paragraaf 2.3).
Om het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten te analyseren heb
ik gebruik gemaakt van het werk van Michel Foucault. In paragraaf 2.1 volgt nu eerst een
overzicht van de elementen van zijn ideeën over en uitvoering van discoursanalyse.

2.1

Discoursanalyse volgens Michel Foucault

De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) heeft in de loop van twintig jaar (halverwege
de jaren zestig van de vorige eeuw tot zijn dood) een aantal onderwerpen besproken die
interessant zijn om te gebruiken in dit onderzoek. Het gaat in dit onderzoek om wat mensen
denken en doen in een zeer bepaalde context: de voedselverstrekking aan patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen. Dat betekent dat er een methode van onderzoek nodig is die
ruimte biedt aan de interpretatie van zowel woorden als daden. Discoursanalyse is zo’n
methode, zeker zoals Foucault denkt over discours. Het feit dat er een methode nodig is
voor interpretatie geeft al aan dat dit een sociaalwetenschappelijk onderzoek is. Het gaat
hier niet om feiten, maar om hoe er naar die feiten wordt gekeken en hoe er vervolgens
wordt gehandeld.
Foucault heeft steeds geschreven over specifieke thema’s in de samenleving (de gevangenis,
de kliniek, psychiatrisch zieken (of gekken), seksualiteit). Steeds heeft hij zo’n thema in een
historisch kader geplaatst om zo ruimte te maken voor vragen naar de logica achter of de
wenselijkheid van de huidige versie van omgaan met het thema. In de behandelingen van
die thema’s stuitte hij op grotere vragen over de machtsverhoudingen in de samenleving,
over de werking van macht en over de mogelijkheid als mens eigen beslissingen te nemen. In
de voorbereiding van dit onderzoek werd mij duidelijk dat veel van waarover Foucault heeft
geschreven van toepassing is op de voedselverstrekking aan patiënten. Hoewel dit een heel
afgebakend onderwerp is, heeft het heel veel raakvlakken met uiteenlopende
maatschappelijke vraagstukken: de financiering van de gezondheidszorg, de eindeloos
lijkende mogelijkheden van de zorg om mensen in leven te houden, de kwaliteit van leven,
de spanning tussen technische oplossingen en sociale vragen.
Juist het brede oeuvre dat Foucault heeft geproduceerd, dat op veel van deze onderwerpen
in gaat, is een goed perspectief om naar deze zaken te kijken, omdat het de mogelijkheid
biedt in één keer alle aspecten van dit onderzoek bij elkaar te brengen.
Het is interessant om Foucaults methoden en ideeën toe te passen, omdat ze ontwrichtend
kunnen zijn. Foucault heeft een duidelijk andere blik op de wereld dan we gewend zijn. En
dat biedt juist bij een onderwerp dat met zoveel verschillende vraagstukken raakvlakken
heeft een verse blik. Het kan mogelijk een écht andere kijk op de zaak werpen.
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De onderwerpen die Foucault bespreekt en die ik ook toepas in dit onderzoek lopen van de
analyse van discoursen, via het verband tussen kennis en macht, naar de politieke
technologieën van het menselijk lichaam, tot aan de menswetenschappen en de
maatschappelijke structuren van dominantie. Ik ga deze onderwerpen, die ik in dit
onderzoek gebruik, hieronder toelichten.
Discours
Volgens het woordenboek betekent discours: gesprek, rede, conversatie (Van Dale (red.),
2005). Maar binnen de sociale wetenschappen wordt er ook iets anders mee aangeduid: een
bepaalde manier van spreken over een bepaald onderwerp. “Een discours bestaat uit een
groep stellingen die voorzien in een taal om het te hebben over een bepaalde soort kennis
over een onderwerp” (Hall, 1992, p.165). Foucault stelt dat discours niet alleen bestaat uit
taal. Juist ook handelingen en voorwerpen kunnen onderdeel vormen van het discours en
bijdragen aan de vorming van discours (Hall, 1992, p.166).
Foucault stelt dat discoursen betekenis verlenen aan objecten. Dus hoewel objecten in de
materiële werkelijkheid al kunnen bestaan, krijgen ze pas betekenis, als ze onderdeel
worden van een discours.
Het discours over de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is
hetgeen waarop dit onderzoek verder ingaat. Het is van belang om daar goed naar te kijken,
omdat een discours dus een afbakening creëert in wat er wel en niet gezegd, gedacht en
gedaan kan worden rondom het onderwerp van het discours. Door gesprekken met de
professionals in het werkveld, observaties in de ziekenhuizen en een analyse van relevante
literatuur komt er duidelijkheid in wat de grenzen van het discours zijn. Soms worden er
relaties zichtbaar met ideeën of acties die buiten dit discours vallen of die vanuit een ander
discours komen en mogelijk onderdeel zouden kunnen gaan worden van het huidige
discours.
In hoofdstuk 3 komt de discoursanalyse verder aan bod en wordt de gebruikte methode
uiteengezet.
Taal/épistèmès
In De woorden en de dingen (2006; origineel verschenen als Les Mots et les Choses (1966))
schrijft Foucault over hoe taal (en niet de mens) het nieuwe onderwerp van de filosofie zou
moeten zijn. Foucault sluit zich hiermee aan bij een andere manier van kijken, ingezet door
Wittgenstein: de linguïstische wending in de filosofie.
Niets heeft betekenis zonder taal. Zonder dat wij over iets denken (en denken doen wij in
taal), kan iets wel bestaan, maar het heeft dan geen betekenis voor ons. Taal is tegelijk dus
wat begrijpen mogelijk maakt en de beperking ervan. De grenzen van de taal vormen de
grenzen van het begrip.
Door taal vormen wij ons een beeld van de wereld. Hiermee krijgen wij ruimte om te
handelen, omdat we door de taal betekenis hebben gegeven aan de wereld, en tegelijk
maakt het duidelijk dat taal ons handelen beperkt, omdat wij geen gebruik kunnen maken
van wat we niet met taal benoemd hebben. Sterker nog, we zien vaak niet eens wat er
buiten ons blikveld ligt; we zijn ons er niet van bewust dat er andere, niet door ons van
betekenis voorziene, objecten of ideeën zijn of we willen ze niet erkennen, omdat ze te
afwijkend zijn van wat we kennen.
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De kennismaking met het andere, nog onbekende laat ons ervaren wat de grenzen van onze
kennis zijn. Hierdoor worden manieren van denken en redeneren mogelijk die tot deze
kennismaking onmogelijk, zelfs ondenkbaar waren (Oksala, 2007, p.33-35).
Voorbeeld:
Bryce Canyon in Utah in de Verenigde Staten (zie afbeelding op omslag) is een
grillig gebied waar rotsen op zo’n manier zijn uitgehold dat er reusachtige zuilen
zijn gevormd, een bijzonder mooi schouwspel van rode steen.
Bij de startplaats van één van de wandelroutes door de canyon staat een bord
met informatie hoe deze bijzondere rotsformaties tot stand gekomen. Een voor
leken geschreven wetenschappelijk verhaal over neerslag, erosie en dergelijke.
Voor mij moeilijk te bevatten (hoe zouden we kunnen weten wat er gedurende
honderdduizenden jaren is gebeurd?), maar wetenschappelijk gevormd als ik ben,
ben ik geneigd het voor waar aan te nemen.
Iets verderop vertelt een tweede bord, in mijn beleving licht denigrerend van
toon, dat de oorspronkelijke menselijke bewoners van dit gebied een ander
verhaal vertelden over het ontstaan van dit indrukwekkende natuurverschijnsel.
Een verhaal dat alleen mondeling werd verteld (maar uiteindelijk toch op schrift is
gesteld) vol goden, mensen en dieren, en goed en kwaad.
Kijkend naar en wandelend door deze adembenemende omgeving vroeg ik mij af
welk verhaal waar is. Foucault zou stellen dat beide verhalen waar zijn voor de
betreffende verteller van het verhaal. De taal en het discours dat daarmee wordt
gecreëerd geven betekenis aan de ervaring van de bijzondere natuur. De twee
verhalen laten zien dat vanuit een ander wereldbeeld gedacht, een andere uitleg
mogelijk en zelfs waar kan zijn. Onze huidige opvattingen kunnen in de toekomst
als net zo belachelijk worden gezien als nu schijnbaar voor sommigen de
opvattingen van de oorspronkelijke bewoners.
In Les Mots et les Choses introduceert Foucault het begrip épistèmè (kennis, letterlijk uit het
Grieks vertaald) (Foucault, 2006, p.16-18). Dit begrip is een aanduiding voor de
“configuraties van het kennisdomein die hebben geleid tot de verschillende vormen van
empirische kennis”. Foucault wil duidelijk maken dat hij geen ontwikkeling van de
wetenschap ziet die een logische lijn van vooruitgang volgt tot de huidige stand van kennis.
Er zijn juist steeds op allerlei vlakken invloeden die richting geven aan kennisontwikkeling en
wetenschappelijk onderzoek. Door de orde van de indeling van de dingen anders te zien,
verschuift er heel veel: de canyon als geologisch resultaat van eeuwenlange processen of als
resultaat van een daad van goden in reactie op wat mensen en dieren deden. Zo’n
verschuiving in de indeling maakt eerdere beweringen of ontdekkingen niet onwaar. Het
perspectief is veranderd.
In het voorbeeld over Bryce Canyon is sprake van twee verschillende épistèmès, waardoor
dezelfde werkelijkheid op een heel andere manier wordt begrepen. Volgens Foucault zijn er,
door terug te kijken in de geschiedenis breuken herkenbaar. Na zo’n breuk is er een ander
épistèmè leidend. Foucault beargumenteerde dat deze breuken laten zien dat de moderne
wetenschap niet een continu voortschrijdend inzicht is, maar dat er op bepaalde momenten
verschuivingen ontstaan in de achterliggende systemen van een kennisdomein waardoor
nieuwe manieren van denken mogelijk worden. Foucault heeft twee épistèmische breuken
beschreven: na de Renaissance en na de klassieke tijd. In de Renaissanceperiode (volgens
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Foucault tot halverwege de 17e eeuw) keek men naar de natuur als een levend organisme
dat slechts te begrijpen door zijn verborgen betekenissen te interpreteren. In de klassieke
tijd (tot begin 19e eeuw) trachtte men de natuur te begrijpen door haar in te delen in
categorieën en dingen (stenen, planten, dieren) te classificeren. In de moderne tijd, waarin
we nu nog steeds leven, is het uitgangspunt vooral historische ontwikkeling, met de
evolutietheorie van Darwin als bekend voorbeeld (Oksala, 2008, p.29-31).
De discoursen over voedselverstrekking aan patiënten grijpen soms terug op ideeën die tot
verschillende épistèmès behoren. Dat maakt het moeilijk voor de deelnemers aan de
discoursen om elkaar te begrijpen, omdat zij met een heel ander perspectief naar de wereld
kijken. In de discoursanalyse, zal ik duidelijk maken waar volgens mij de discoursen om die
reden uiteenlopen (en er dus wellicht moeilijk overeenstemming te vinden is).
Genealogie
Foucault hanteerde een bijzondere methode om de maatschappij van zijn tijd te bekijken en
te analyseren. Steeds koos hij een onderwerp uit, waarover hij dan de geschiedenis indook.
In zijn eerste grote boek Geschiedenis van de Waanzin in de zeventiende en achttiende
eeuw (1975: origineel verschenen als Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge Classique
(1963)), beschrijft hij hoe er in de loop van de tijd werd gedacht over wat wij nu
psychiatrische patiënten noemen. Door zijn beschrijving van de opeenvolging van ideeën in
de loop der tijd wordt duidelijk dat er niet een universele waarheid is over de psychiatrie.
Wat wij nu als volstrekt logisch beschouwen, was dat twee eeuwen geleden niet. Het was
zelfs ondenkbaar.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de psychiatrie. Foucault wilde laten zien dat alle denken
contingent is. Iets is alleen logisch vanuit een bepaald épistèmè. De opeenvolging van
épistèmès gaat volgens Foucault gepaard met épistèmische breuken. Die wilde hij met zijn
historische analyses laten zien.
In zijn analyses was hij niet moraliserend. Hij wilde niet vertellen hoe het anders geregeld
zou moeten zijn op een bepaald gebied. Hij wilde alleen laten zien dat het anders geregeld
zou kúnnen zijn. (En uiteraard was de keuze voor een bepaald onderwerp wel degelijk een
indicatie voor zijn mening dat daar verandering gewenst was) (Oksala, 2007, p.88).
Foucault noemt zijn zoektocht in de geschiedenis naar die épistèmische breuken archeologie
en later genealogie. In zijn genealogieën wil hij laten zien dat de mens als subject alleen kan
bestaan binnen de machtsverhoudingen van zijn omgeving. Er zijn dus geen vastliggende
machtsstructuren, maar de mens is voortdurend in staat om zijn omgeving te veranderen
(Oksala, 2007, p.58).
In dit onderzoek kijk ik een klein stuk terug in de geschiedenis van de voedselverstrekking
aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Ik laat zien welke onderwerpen er aan de orde
zijn geweest. Ik onderzoek bij verschillende professionals, werkzaam in Nederlandse
ziekenhuizen, hoe zij betekenis verlenen aan de (medische) wereld om hen heen. Door hun
kennis en betekenisverlening met die van andere professionals te vergelijken, wil ik hun
grenzen in beeld brengen. Zoals zij de wereld om hen heen betekenis geven is het voor hen
kloppend en waar, maar wat betekent dat voor de patiënten en de dagelijkse praktijk in die
ziekenhuizen? Ik zet de geschiedenis van de voedselverstrekking en de huidige opvattingen
van professionals naast elkaar om zo duidelijk te krijgen waar de grenzen liggen van het
discours en hoe de machtsrelaties werken.
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Kennis/macht
Hoe komt kennis eigenlijk tot stand? Eerder schreef ik al dat voor Foucault daarvoor taal
essentieel is. Ook is een belangrijke rol in het denken van Foucault weggelegd voor
machtsrelaties. Foucault stelt dat (sociale) wetenschap nooit objectief kan zijn.
Wetenschappelijke kennis is een sociaal construct en daarmee altijd beïnvloed door de
omgeving van de wetenschapper. De machtsrelaties in de samenleving bepalen waarnaar
onderzoek wordt gedaan. En de épistèmès zijn de beperkingen waarover en wat gedacht kan
worden (Oksala, 2008, p.49-50).
Voorbeeld
Jarenlang is verzadigd vet gezien en benoemd als de grote boosdoener in de diëten
van mensen. Er is heel veel onderzoek naar dit onderwerp gefinancierd (macht) en
uitgevoerd (Walker en Parker, 2014; Willett, 2002). Door zo’n sterke nadruk op een
bepaald onderwerp wordt het moeilijk überhaupt iets anders te dénken. En toch
blijkt jaren later dat het met verzadigd vet nogal meevalt en dat er ook andere
onderwerpen zijn die een rol spelen in het ontstaan van voedingsgerelateerde
aandoeningen (Mann e.a., 2016). Met name transvetten lijken het soort vet te zijn
dat het risico op hart- en vaatziekten vergroot (Mozaffarian e.a., 2002). En de
gewichtstoename die bij de westerse bevolking wordt waargenomen lijkt meer te
wijten te zijn aan een toename in consumptie van koolhydraten of aan de inname
van meer kilocalorieën in het algemeen dan vetconsumptie alleen (Walker en Parker,
2014; Pollan, 2008, p.44-47).
Is dit wat Foucault een épistèmische breuk zou noemen? Dat de voedingswetenschap zich
nu richt op koolhydraten en de verhoudingen tussen vetsoorten in plaats van verzadigd vet
als de grote boosdoener aan te wijzen. Nee, dat is het niet. Zoals hierboven al beschreven
ziet Foucault de épistèmische breuken als veelomvattend. Ze gaan niet over één specifiek
onderwerp, maar hebben impact op vrijwel alle denken en doen. In dit geval heeft er geen
wezenlijke verandering plaats gevonden in de manier van het benaderen van eten. Nog
steeds wordt er gezocht op het niveau van macronutriënten naar een universeel antwoord
op de vraag naar de oorzaak van overgewicht en andere voedingsgerelateerde
aandoeningen. “Te beginnen bij Liebig heeft het nutritionisme in elke eeuw zijn energie altijd
in hoofdzaak gegroepeerd rond één allesbepalende voedingsstof: eiwit in de negentiende,
vet in de twintigste eeuw, en het lijkt voor de hand te liggen dat in de eenentwintigste
koolhydraten onze aandacht zullen opeisen.” (Pollan, 2008, p.34). Voor Foucault is dit een
schoolvoorbeeld van biomacht. Het begrip biomacht licht ik verderop toe.
Pollan probeert in zijn boek Een pleidooi voor echt eten (2008) aan te sturen op een
verandering in die denkwijze over eten. Met de theorie van Foucault kan dat boek een
voorbeeld zijn van verzet tegen een staat van dominantie. Wat bedoelt hij daarmee?
Macht is volgens Foucault onderdeel van alle menselijke relaties. Het is een handeling
binnen een relatie (Oksala, 2008, p.66).
Macht bestaat voor Foucault niet als iets grijpbaars, als een op zich bestaand iets. Het is een
element van iedere relatie die mensen met elkaar hebben. Degene die macht uitoefent doet
dat omdat hij het handelen van de persoon of personen over wie hij die macht uitoefent wil
leiden. Leiden is hier bedoeld als het structureren van het veld van mogelijke handelingen
van de ander(en) (Foucault, 1982, p.220-221). Daarin kan men strikt of minder strikt zijn. Dat
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wil zeggen dat degene die macht uitoefent invloed heeft op de grootte van het veld van
mogelijke handelingen van de ander(en).
Macht is volgens Foucault dus niet repressief, maar productief. Door macht uit te oefenen in
een relatie wordt bepaald gedrag geproduceerd, wordt geprobeerd het gedrag van een
ander te bepalen. Het voorkómen van bepaald gedrag is ook het produceren van gedrag.
Tussen mensen kunnen strategische relaties bestaan, zoals tussen een tandarts en een
patiënt, waarin voor beiden iets positiefs valt te behalen. De tandarts probeert het
(poets)gedrag van de patiënt te beïnvloeden. Als de patiënt dat als positief ervaart, zal zij de
relatie niet als schadelijk ervaren. In een strategische relatie heeft de patiënt altijd de
mogelijkheid het advies niet op te volgen of een andere tandarts te kiezen wanneer het haar
niet bevalt. Relaties kunnen echter verstarren en dan verworden tot een staat van
dominantie. De grotere kennis van de tandarts over de staat van de gezondheid (van het
gebit) van de patiënt verleent hem al een zekere macht. Maar ook kan het bijvoorbeeld door
wetgeving moeilijk zijn gemaakt van tandarts te wisselen, waardoor de patiënt zich
gedwongen voelt bepaalde handelingen te doen of te ondergaan. Dit laatste is een
voorbeeld van een tot dan toe beweeglijke relatie die is verstard door institutionalisering
(Oksala, 2008, p.67-8).
Maar ook meer individuele relaties, tussen ouders en kinderen of tussen partners in een
relatie, tussen vrienden kunnen verstard raken, waarbij iemand zich niet meer vrij voelt om
bepaalde keuzes te maken. Denk aan de dochter die economie gaat studeren, omdat de
vader van mening is dat daarmee later een goede boterham valt te verdienen; de vrouwen
die hun baan opgeven na het huwelijk om voor het huishouden te gaan zorgen; de vrouw die
altijd antwoord geeft als je haar man een vraag stelt. In veel gevallen gaat het niet om
mensen die bewust proberen macht uit te oefenen. Macht is voor Foucault nu eenmaal een
intrinsiek onderdeel van een relatie. Het is niet iets van buiten, maar is onderdeel van de
dynamiek van de relatie. Als de macht van dynamisch overgaat naar verstard, dan is er een
probleem in de ogen van Foucault. Er is dan sprake van een staat van dominantie.
Foucault ziet het als een taak van ieder mens zich steeds te verzetten tegen een staat van
dominantie en door dat verzet te proberen de relatie weer beweeglijk te krijgen en terug te
brengen naar een strategische relatie (Oksala, 2008. p.68). Terug naar het boek van Pollan:
Pollan beschrijft in zijn boek hoe er volgens hem in de laatste pakweg 70 jaar een
wetenschap is ontstaan die nauw is verweven met de voedselindustrie. Hij ziet dit
wetenschappelijk-industrieel complex als zeer dominant en probeert met zijn boek mensen
op te roepen tot verzet hiertegen.
Juist omdat sociaalwetenschappelijke kennis altijd beïnvloed wordt door de omgeving en
onderdeel is van de machtsrelaties in de samenleving, is het volgens Foucault belangrijk
deze machtsrelaties goed te bestuderen en zich te verzetten tegen staten van dominantie,
zodat vrije kennisvergaring mogelijk blijft (Oksala, 2007, p.67-68).
Voorbeeld
In een essay in Trouw schrijft Van der Linde (2013) over de invloed van de
farmaceutische industrie op artsen. Deze relatie is te bezien als een strategische
relatie. De farmaceutische bedrijven willen graag dat hun producten door artsen
worden voorgeschreven en artsen willen graag de beste medicijnen kunnen
voorschrijven voor hun patiënten. In de complexe medische wereld heeft ook de
overheid een belangrijke invloed. Doordat de overheid sinds de jaren 80 van de

15

vorige eeuw minder geld beschikbaar stelt voor de medische wereld, zoals voor
onderzoek, is er ruimte gekomen voor andere partijen. Daarop zijn de farmaceutische
bedrijven ingesprongen door bijvoorbeeld nascholingen te organiseren. Het volgen
van nascholingen wordt door de overheid aan artsen verplicht gesteld. Door de
invloed die de bedrijven hebben op de inhoud van de nascholing beïnvloeden zij ook
over welke kennis de deelnemende artsen beschikken. En daarmee sturen zij wellicht
ook welke keuzes deze artsen maken wanneer zij een medicijn voorschrijven.
In dit voorbeeld proberen de farmaceutische bedrijven de handelingen van de artsen te
leiden. Zij willen het gedrag van deze artsen zo sturen dat het voor hen gunstige effecten
heeft. De artsen hebben de vrijheid andere keuzes te maken dan de door de industrie
gewenste keuzes. Maar zij zijn beïnvloed door de kennisoverdracht van de industrie, hun
veld van mogelijke handelingen is veranderd. De artsen kunnen er voor kiezen ook elders
informatie in te winnen en dan zullen degenen die informatie verstrekken op hun beurt ook
weer proberen de handelingen van de artsen te leiden. Waardevrije informatie in sociale
betrekkingen bestaat niet. En zo is er een continu spel van macht in de sociale werkelijkheid.
Macht speelt in alle relaties een rol, dus ook in de voedselverstrekking aan patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen. Het zal niet altijd even expliciet aan de orde worden gesteld in
alle hoofdstukken in dit onderzoeksverslag, maar met bovenstaande kennis gewapend, zal
de lezer het ongetwijfeld herkennen. Specifiek zal het aan de orde komen in hoofdstuk 6 bij
de bespreking van de ideeën en rollen van de verschillende professionals in het ziekenhuis.
Normalisering
Foucault schrijft in 1975 Surveiller et punir. Naissance de la prison (in het Nederlands
vertaald als Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis (1989)). Later
benoemt hij als centraal thema in dit boek het idee om een mechanische werkende macht te
organiseren. Hij ziet dit thema vanaf de 18e eeuw steeds meer opgeld doen (Dreyfus en
Rabinow, 1983, p.193). Zo’n vorm van macht wordt vormgegeven in bepaalde instituties en
de bijbehorende praktijken, zodat ze vanzelfsprekend wordt en moeilijk te weerstaan.
Om te beschrijven hoe het werkt, gebruikt Foucault een ontwerp van een gevangenis van
Jeremy Bentham (1791): het Panopticon. Bentham beschrijft in een aantal brieven en
pamfletten een systeem voor surveillance, wat volgens hem kan worden toegepast in
“gevangenissen … of fabrieken of gekkenhuizen of ziekenhuizen of scholen (Bentham, 1791,
p.3). Architectonisch is het Panopticon een ringvormig gebouw met op de binnenplaats een
toren. Deze toren heeft ramen aan de binnenzijde van de ring, zodat vanuit de toren vrij
uitzicht is op iedere ruimte in het buitengebouw. Dit buitengebouw is opgedeeld in kamers
(cellen) met ieder twee ramen, één aan de binnenkant tegenover een raam in de toren en
één raam aan de buitenkant dat zorgt voor licht in de hele kamer. Eén surveillant in de toren
is dan voldoende om alle gevangenen in de gaten te kunnen houden. De gevangenen
hebben onderling geen contact, maar zijn zich wel voortdurend bewust van de observatie
vanuit de toren. Zelfs zonder dat ze weten of de observatie op ieder moment daadwerkelijk
plaats vindt, weten ze zich voortdurend onderwerp van surveillance (Foucault, 1989, p.277279).
Foucault gebruikt dit beeld van Benthams Panopticon om zijn idee van disciplinaire macht
uit te werken. Deze vorm van macht is tegengesteld aan de macht van de heerser, de vorst
die met geweld regeert. Deze disciplinaire macht werkt door de internalisering van de immer
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waakzame blik van de surveillant (Oksala, 2008, p.56-57). Het Panopticon is nooit gebouwd,
maar de principes ervan, zo betoogt Foucault, worden toegepast in de wereld waarin wij nu
leven. Surveillance en de macht die dat met zich meebrengt zijn zeer aanwezig in onze
wereld.
De nauwkeurige observatie van de subjecten maakt het de uitoefenaar van de macht
mogelijk om van alles aan hun gedrag te meten en analyseren. De kennis die dit oplevert kan
weer worden toegepast om het gedrag van de subjecten nog meer te leiden. “Het
ziekenhuis, bijvoorbeeld, organiseerde niet alleen de zorg voor zijn bewoners; het werd een
centrum voor het observeren en organiseren van de algemene bevolking” (Dreyfus en
Rabinow, 1983, p.193). Deze uitbreiding van invloedssfeer is ook terug te zien in de
bemoeienis van scholen met de thuissituatie van leerlingen of van werkgevers met de
omstandigheden waarin hun werknemers leven.
De belangrijkste kenmerken van de disciplinaire macht, die ook in het Panopticon te vinden
te zijn, zijn:
• de mogelijkheid om macht zo efficiënt mogelijk wijdverspreid te maken;
• het mogelijk maken van het uitoefenen van macht met zo weinig mogelijk mensen
tegen zo laag mogelijke kosten;
• het tuchtigen van individuen, minimaal gebruik makend van geweld, door op hun ziel
te werken;
• het maximaal zichtbaar maken van de subjecten;
• het bij zijn functioneren betrekken van allen die met het apparaat in contact komen.
Bij dit laatste punt zijn dan nadrukkelijk ook degenen bedoeld die de macht uitoefenen: ook
zij worden gegrepen door het apparaat (Dreyfus en Rabinow, 1983, p.192).
Deze vorm van machtsuitoefening heeft steeds meer invloed gekregen in de huidige
samenleving. Door het vergaren van steeds meer kennis door surveillance werd het mogelijk
normen vast te stellen voor normaal gedrag en daarmee dus ook direct voor afwijkend
gedrag. Dit vaststellen van wat normaal en afwijkend is, heet normalisering. Foucault ziet de
eerste uitvoering hiervan in de gevangenissen: “De normaliserende controle was van haar
kant stevig ingebed in de geneeskunde en de psychiatrie die haar een zekere
‘wetenschappelijkheid’ garandeerden; en bovendien steunde ze op een gerechtelijk
apparaat dat haar direct of indirect een legale waarborg bood” (Foucault, 1989, p.413). Met
dank aan de wetenschappelijkheid en de wettelijke rechtvaardiging kon deze systematische
normalisering zich gaan uitbreiden en normaal worden. Meer en meer werd deze eerst
neutrale constatering een politieke en ontstond het beeld dat afwijkend gedrag onwenselijk
is en correctie behoeft. Om die correctie zo goed mogelijk te kunnen doen, moet er meer
kennis worden vergaard…
De volgende stap die Foucault doet is het constateren dat het systeem er niet in is geslaagd
zijn beloften waar te maken. Na 150 jaar lukt het nog niet om in de gevangenissen geharde
criminelen om te vormen tot ‘normale’ burgers. Wat afwijkend is, wordt vastgesteld met
behulp van normaliserende technologieën (zoals criminologie, psychologie of de medische
wetenschap), door hen geclassificeerd en gecontroleerd.
Foucault stelt dat de raison d’être van deze normaliserende technologieën komt van de
aanspraak op het kunnen isoleren van afwijkingen en de belofte die te normaliseren. Het
niet-slagen van de opzet versterkt de noodzaak tot vergroten van de surveillance en het
vergroten van de macht van de experts (Rabinow en Dreyfus, 1983, p.195-196).
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Voorbeeld
Om de zorgkosten te beperken heeft de minister van Volksgezondheid de acht
academische ziekenhuizen in Nederland gevraagd te bedenken hoe dat zou kunnen.
De ziekenhuizen hebben na drie jaar een rapport opgesteld met ruim 1300 medische
handelingen die regelmatig worden uitgevoerd die geen toegevoegde waarde zouden
hebben. “Veel zinloze behandelingen worden gedaan omdat artsen ze nu eenmaal
ooit hebben geleerd, omdat hun collega's het ook doen of omdat patiënten erop
aandringen. … De ziekenhuizen gaan de komende tijd acht voorbeelden nader onder
de loep nemen om daarmee een bevestiging te krijgen dat die onderzoeken
inderdaad net zo goed geschrapt kunnen worden” (NOS, 2016).
Dit voorbeeld kan dienen om twee dingen rond normalisering duidelijk te maken:
Ten eerste dat binnen het systeem van de normalisering de toezichthouders (de bewakers in
het Panopticon zijn hier de artsen in de ziekenhuizen) zelf onderdeel worden van het
systeem. Zij mogen niet alleen vaststellen wat bij patiënten normale en afwijkende
gezondheid is, maar ook hun eigen methoden worden beoordeeld op normaal en afwijkend.
Ook zij vallen onder de discipline van het systeem. Zo nemen de normaliserende
technologieën steeds in aantal toe en wordt iedereen onderdeel van het systeem.
Ten tweede is dit voorbeeld illustratie van Foucaults vaststelling dat het een kenmerkend
onderdeel is van de normaliserende technologieën dat zij er niet in slagen het door henzelf
geconstateerde probleem op te lossen. Het zorgstelsel in Nederland is in 10 jaar tijd 40%
duurder geworden (NOS, 2016). De overheid (wettelijke rechtvaardigheid) en een aantal
instituten (wetenschappelijkheid) willen hier laten zien dat zij beseffen dat het systeem niet
goed werkt en dat zij degenen zijn die weten hoe het kan worden aangepast. De
academische ziekenhuizen worden vanuit de normaliseringsgedachte beschouwd als
normaal. Ook al hebben zij zelf zeker bijgedragen aan de kostenstijging, kan het niet anders
dan dat zij uitzoeken hoe die kosten gereduceerd kunnen worden.
Er is een technische matrix ontstaan. Per definitie moet er een manier zijn om een probleem
technisch op te lossen. En daarmee raken andere oplossingen uit beeld: die zijn ofwel
afwijkend ofwel een volgend technisch probleem (Dreyfus en Rabinow, 1983, p.196).
Door normaliserende technologieën te gebruiken kan worden vastgesteld wat normaal is en
wat buiten de norm valt. Dat laatste moet genormaliseerd worden. “Door dus vast te stellen
wat een probleem is en wat een oplossing is, ontstaan normale wetenschappen en een
normale samenleving als totaliserende velden van handeling die voortdurend hun bereik van
voorspelling en controle uitbreiden” (Dreyfus en Rabinow, 1983, p.198).
Bij de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen speelt normalisering
zeker een rol. Wordt er wel of niet geregistreerd wat een patiënt eet en drinkt? Waarom
wordt die keuze gemaakt? Er zijn normen voor goede voeding of een goede
voedingstoestand. De diëtetiek in zijn geheel zou als normaliserende technologie kunnen
worden beschouwd. In dit onderzoek komt dit onderwerp op verschillende plaatsen aan de
orde.
Biomacht
Een concrete uitwerking van deze normaliserende technologieën noemt Foucault biomacht,
omdat ze betrekking heeft op het lichaam, de fysieke en psychische gesteldheid van mensen.
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Biomacht is een combinatie van normaliserende technologieën op het gebied van fysieke en
psychische aspecten van de mens, die bedoeld lijken om het welzijn van de mens en van de
bevolking van een staat te bevorderen, maar die tegelijk een heel effectieve vorm van
sociale controle is. De staat heeft zich hiermee invloed verworven van voor de geboorte tot
na de dood van haar inwoners.
Foucault ziet de basis voor deze vorm van macht al in de zestiende eeuw ontstaan.
In de westerse wereld was politiek traditioneel gericht op het zo deugdzaam mogelijk leven:
het leiden van mensen naar een zo goed mogelijk leven in een imperfecte wereld. Later,
tijdens de renaissance, komt er een nieuwe politieke wijze van denken naast, met
Machiavelli als bekendste voorbeeld: het in stand houden van de macht van de vorst. Tegen
elke prijs. Deugdzaamheid of het welzijn van de onderdanen van de vorst is niet van belang.
Min of meer tegelijkertijd ontwikkelt zich een derde manier van denken, gewoonlijk de
raison d’état genoemd. In deze manier van denken was de staat omwille van de staat het
belangrijkst. “…politieke rationaliteit was niet langer op zoek naar het goede leven, noch
probeerde ze alleen de prins te steunen, maar ze wilde het machtsbereik vergroten omwille
van zichzelf, door de lichamen van de subjecten van de staat onder strakkere discipline te
brengen” (Dreyfus en Rabinow, 1983, p.137).
Alles wat nodig was voor het (voort)bestaan van de staat, alles dat kon helpen de bijzondere
aard van de specifieke historische staat te duiden, werd object van bestuurlijke
kennisvergaring. Hiervoor werden allerlei nieuwe wetenschappen ontwikkeld die kennis
genereerden over klimaat, geografie, demografie en geschiedenis. Met deze kennis in de
hand kon de regering van de staat sterktes en zwaktes bepalen en daarmee de inzet van
middelen sturen. Welzijn en overleving van de bevolking werden berekeningen die
betrekking hadden op de kracht van de staat. “Van het idee dat de staat zijn eigen aard en
zijn eigen doelen heeft, tot het idee dat de mens het echte object van de macht van de staat
is, voor zover hij een toegevoegde kracht produceert, voor zover hij een levend, werkend,
sprekend wezen is, voor zover hij een maatschappij vormt, en voor zover hij hoort bij een
bevolking in een omgeving, kunnen we de toenemende interventie van de staat in de levens
van individuen waarnemen” (Foucault, in Dreyfus en Rabinow, 1983, p.138).
Meer en meer is de staat gaan ingrijpen in de levens van de individuen die onder haar
bewind vallen door steeds meer informatie te genereren over de mens als soort en over
specifieke individuen. Deze kennis gaat over zowel lichamelijke als psychische
eigenschappen van de mensen. En vervolgens zijn er, gebruik makend van de
normaliserende technologieën die hiervoor zijn ontwikkeld, normen vastgesteld voor wat
normaal is en wat afwijkend. Voor de mens als subject betekent dit dat veel beslissingen die
vroeger autonoom genomen konden worden, nu worden genomen door anderen,
bijvoorbeeld medici, op basis van de vastgestelde normen. Zo is de macht om te beslissen
over hoe te bevallen verschoven van zwangere vrouwen naar medici (Oksala, 2008, p.71).
Gebruik maken van de ideeën van Michel Foucault, maakt het mogelijk op een andere
manier naar de rol van voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen te kijken dan welllicht gebruikelijk zou zijn. Een analyse van de geschiedenis
van de voedselverstrekking in Nederlandse ziekenhuizen en van de huidige praktijk alsmede
de ideeën en uitspraken van een aantal betrokken professionals is de kern van dit
onderzoek. Daarin zal ik de ideeën over kennis, (bio)macht en normalisering betrekken. In
hoofdstuk 3 is een beschrijving te vinden van de methode die ik in deze discoursanalyse heb
gebruikt en wat, volgens Foucault, de positie van de onderzoeker is een analyse zoals deze.
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2.2

Kennis over en gebruik van voeding

Voeding en gezondheid al sinds mensenheugenis met elkaar in verband gebracht, getuige de
aan Hippocrates toegeschreven uitspraak: “laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw
voeding”. Waarom die uitspraak toen iets heel anders betekende dan nu, wordt duidelijk in
de discoursanalyse. Hier gaat het erom dat voeding en gezondheid en ziekte al heel lang met
elkaar in verband worden gebracht.
In hoofdstuk 4 bespreek ik de resultaten van een literatuurstudie naar de geschiedenis van
de voeding in ziekenhuizen in Nederland de laatste 100 jaar. Hoe er in die periode over de
rol van voeding in het ziekenhuis wordt gedacht heeft te maken met hoe er naar voedsel
wordt gekeken in het algemeen. Daarom is het zinnig om hier als achtergrond te schetsen
welke ontwikkelingen er op voedingsgebied in die periode zijn geweest. Dit is een
beschrijving op grote lijnen, want het zou te ver voeren (en een onderzoek op zich zijn) om
in detail op die ontwikkelingen in te gaan.
Industrialisering
Bij industrialisatie denken we al snel aan de stoommachine, de gloeilamp en de trein. Maar
ook de wereld van het eten is in hoge mate geïndustrialiseerd geraakt. Nadat de wetenschap
een voor een de belangrijkste voedingsstoffen had ontdekt en de chemische industrie erin
slaagde daarvan synthetische varianten te maken, was het mogelijk om een oneindige
hoeveelheid soorten eten te produceren en daaraan naar smaak of zin ingrediënten toe te
voegen (Pollan, 2008, p.25-26). Ook werd het mogelijk voedsel zodanig te bewerken dat het
langer houdbaar blijft. Een bijkomend effect daarvan is dat het voedingspatroon minder
gebonden is aan de seizoenen en daardoor meer gevarieerd kan zijn.
Maar niet alleen de bewerking van het eten werd geïndustrialiseerd, ook de agrarische
wereld maakte een enorme ontwikkeling door de inzet van steeds krachtigere voertuigen en
apparaten en natuurlijk door het gebruik van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen.
Met name in de periode na de Tweede Wereldoorlog was er een sterk streven naar ‘nooit
meer honger’, waardoor alles wat de voedselproductie kon bevorderen met een welwillend
oog werd bekeken (Lang e.a., 2009, p.27-31). De voedselproductie is enorm toegenomen
zowel in areaal als in omvang. Het grondoppervlak in gebruik voor landbouw of veeteelt is
de afgelopen twee eeuwen flink toegenomen (De Bosatlas van het Voedsel, 2014, p.13). De
wereldproductie van rijst, maïs en tarwe (de drie meest gegeten gewassen wereldwijd) was
in 2010 verdubbeld of zelfs meer dan dat ten opzichte van de 1960. Dat is vooral mogelijk
gemaakt door de industrialisering van de landbouw.
Landbouw: op welke schaal?
Rachel Carson schreef in 1962 het beroemd geworden boek Silent Spring, waarin ze de
gevolgen beschrijft van de grootschalige toepassing van kunstmatige bestrijdings- en
gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Het is de eerste stap in een
bewustwordingsproces dat tot aan vandaag doorloopt over de gevolgen van de
grootschalige productie van voedsel (Oosterveer en Sonnenfeld, 2012, p.39).
Een stevig, langdurig en intens debat vindt plaats over de voedselvoorziening in de wereld.
Aan de ene kant staan de mensen die vinden dat zonder grootschalige landbouw, inclusief
industrialisatie en inzet van synthetische middelen de al maar groeiende wereldbevolking
niet van voldoende voedsel kan worden voorzien. Daartegenover staan de mensen die
menen dat juist kleinschalig voedsel verbouwen op alle plekken waar dat kan, ook in steden,
de enige manier is om de aarde gezond te houden en tegelijk voldoende voedsel te
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produceren om de wereldbevolking te voeden. De twee manieren van denken over
landbouw, het wereldvoedselvraagstuk (hoe voeden we de hele wereldbevolking?) en de
bijbehorende methoden van productie staan nu naast elkaar (Oosterveer en Sonnenfeld,
2012, p.41-44).
De veranderingen in productiewijze, de ontwikkelingen in transport en
conserveringsmethoden van voedsel en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in dieet en
leefstijl, hebben invloed op de gezondheid van mensen. Een van de gevolgen hiervan is dat
andere ziektes zijn ontstaan en dat de medische wereld zich geroepen heeft gevoeld zich te
richten op behandelingen om deze nieuwe ziekten te kunnen bestrijden. Die bewegingen in
de medische wereld hebben zich vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
en het gebruik van nieuwe technologieën (Temple en Burkitt, 1993, p.38).

2.3

Veranderingen in de medische wereld

Er is enorm veel veranderd in de gezondheidszorg de afgelopen 100 jaar. Het voert uiteraard
veel te ver om daar al te diep op in te gaan. Maar enkele punten zijn wel van belang om hier
te noemen, omdat ze een mogelijke invloed kunnen hebben op hoe er over de rol van
voeding in de behandeling wordt gedacht.
Net als in de landbouw hebben de industrialisering en globalisering de medische wereld
ingrijpend veranderd. Nieuwe mogelijkheden om te reizen (ook voor behandelingen), ziektes
die zich sneller over de wereld verspreiden, snellere uitwisseling van behandelmethoden zijn
maar een paar voorbeelden van globalisering die grote invloed hebben gehad op de
medische wereld.
De industrialisering van het voedsel en de globalisering maken grote veranderingen in het
voedselpatroon mogelijk waar tot halverwege de 19e eeuw lokaal geproduceerd eten in het
seizoen de enige mogelijkheid was (Oosterveer en Sonnenfeld, 2012, p.2). Dat leidt tot een
meer internationale keuken, ook in ziekenhuizen. Maar een direct effect is ook dat ziekten
zich verspreiden, of in ieder geval dat ziekten die voorheen op bepaalde plaatsen niet gezien
werden, als gevolg van de verandering van eetpatroon prevalent worden.
Welvaartsziekten
In de periode tussen de twee wereldoorlogen werd er door enkelen onderzoek gedaan naar
wat nu welvaartsziekten of westerse ziekten worden genoemd (Pollan, 2008, p.86). Als
westerse ziekten worden genoemd: overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en
verschillende vormen van kanker (Temple en Burkitt, 1993, p.38). Het viel namelijk op dat
onder volken die (nog) niet de westerse manier van voeding hadden overgenomen deze
ziekten veel minder of zelfs niet voorkwamen. En dat de ziekten in bovengenoemde
volgorde allemaal opdoken wanneer die volken wel een westers voedingspatroon
overnamen (Pollan, 2008, p.86-87).
Uit onderzoek blijkt dat veranderingen in het voedingspatroon – meer bewerkt voedsel,
minder vezels, meer vlees of verzadigd vet, onvoldoende vitaminen en mineralen – en roken
de oorzaak vormden voor de toename van de westerse ziekten (Temple en Burkitt, 1993,
p.38).
Nieuwe technologie
Toenemende mogelijkheid voor diagnostisering en behandeling van ziekten hebben geleid
tot een stemming van maakbaarheid van de gezondheid (Voskuil en Beneken genaamd
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Kolmer, 2016, p.22-23). Daarnaast hebben artsen te maken met de zogenaamde
technologische imperatief. Daarmee wordt bedoeld dat zowel artsen als patiënten soms
kiezen voor weinig zinvolle ingrepen boven niet-ingrijpen, simpelweg omdat de mogelijkheid
daartoe bestaat. Dit uit zich in het sterkst in het bestrijden van de gevolgen van ziekte
zonder dat de oorzaak ervan goed bekend is. De laatste 20 jaar is Evidence Based Practice in
opkomst, waarbij artsen worden geacht alleen behandelwijzen te kiezen waarvan
wetenschappelijk is vastgesteld dat zij effectief zijn (Mooij, 1999, p.442-447).
Medicalisering
De enorme toename van ziekten als diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten heeft
ertoe geleid dat de (medische) wetenschap zich is gaan richten op het vinden van
oplossingen voor de problemen die de toename van deze ziekten met zich meebrengt. Deze
ontwikkeling is gelijk opgegaan met de opkomst van de farmaceutische industrie. De
mogelijkheden voor het produceren van synthetische medicamenten die (gevolgen van)
ziekte kunnen bestrijden zijn sterk toegenomen de laatste decennia.
Dit alles heeft geleid tot een sterke medicalisering van het leven, waarbij gezondheid een
centrale plaats inneemt en het gezien wordt als ieders individuele verantwoordelijkheid
gezond te zijn, blijven of worden (Cronin e.a., 2015, p.1904-1905). Tegelijkertijd wordt er
sterk de nadruk gelegd op de mogelijkheden van technologie en farmacie om ziekte te
bestrijden.
Zo is er een ideaalbeeld geproduceerd over hoe gezond te leven. Daarin speelt de medische
wereld een grote rol. Medici hebben een toegenomen invloed in het leven van mensen. Zij
kunnen beslissingen nemen over aspecten van het leven die vroeger individuele beslissingen
waren (zoals de keuze om al dan niet thuis te bevallen). Deze medicalisering van de
samenleving is een vorm van productieve macht (Oksala, 2007, p.71). Inmiddels is in de
wetenschap discussie ontstaan over de reikwijdte van de macht van de farmaceutische en
medische wereld. In samenhang met de toenemende neo-liberalisering wordt de mens dan
gezien als gezondheidsconsument, van wie wordt verwacht dat zij optreedt als
‘patiëntdeskundige’ die in staat is om te gaan met haar eigen ziekten en
gezondheidstoestand, als partner van de leveranciers van haar gezondheidszorg en sociale
zorg (Cronin e.a., 2015, p.1904-1905).
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HOOFDSTUK 3 Methodologie
Dit onderzoek heeft als onderwerp de rol die voeding speelt in de behandeling van patiënten
in ziekenhuizen in Nederland. Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen wordt gebruik
gemaakt van discoursanalyse. Discoursanalyse is echter zelf een betwist begrip, zowel
omwille van de subjectieve kennis die het genereert (waarover meer in de discussie), als om
de verschillende opvattingen over wat de methode behelst. Daarover gaat paragraaf 3.1
In paragraaf 3.2 bespreek ik keuzes die ik heb gemaakt aangaande de selectie van
ziekenhuizen en respondenten. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk (3.3) behandelt de
gebruikte methodes voor de interviews en de analyse ervan.

3.1

Discoursanalyse

De verschillende inzichten over wat discoursanalyse behelst en specifiek wat een
Foucaultiaanse analyse van discours is, komt hier aan bod. Vervolgens zal worden
beschreven welke methodologische keuzes in dit onderzoek zijn gemaakt.
“Een discours bestaat uit een groep stellingen die voorzien in een taal om het te hebben
over een bepaalde soort kennis over een onderwerp” (Hall, 1992, p.165). Foucault stelt dat
discours niet alleen uit taal bestaat, maar dat juist ook handelingen en voorwerpen
onderdeel kunnen vormen van het discours en bijdragen aan de vorming van discours (Hall,
1992, p.166). Volgens Foucault verleent een discours betekenis aan een object. Dus hoewel
objecten in de materiële werkelijkheid al kunnen bestaan, krijgen ze pas betekenis, als ze
onderdeel worden van een discours.
Kritische discoursanalyse
Gewapend met een definitie van discours is de volgende vraag: hoe kan een discours
worden geanalyseerd? Kritische discoursanalyse is het antwoord op die vraag voor veel
sociale wetenschappers. Kritische discoursanalyse maakt een analyse mogelijk van de relatie
tussen taal en de sociale constructie van diverse fenomenen (Whitehead e.a., 2012, p.689).
Hoe taal als een cultureel instrument machtsrelaties mogelijk maakt in sociale interacties,
instituties en kennisvergaring, is een centraal onderwerp van kritische discoursanalyse
(Rogers e.a. 2005b, p.367).
Hier wordt direct een belangrijk punt gemaakt wat het kritische element is in een
discoursanalyse. Kritische discoursanalyse is niet alleen een analyse die beschrijft en
interpreteert, maar biedt een analyse die inzichtelijk kan maken hoe discours de sociale
wereld op systematische wijze construeert (Whitehead e.a., 2012). Kritische discoursanalyse
onderzoekt hoe sociale structuren zijn ontstaan en houdt zich bezig met het bloot leggen
van de achterliggende systematische structuren die verschillende machtsposities mogelijk
maken. Een eerste kritische element ligt in het voortdurend bevragen van de status quo, om
zodoende machtsgebruik (of – misbruik) te beschrijven, analyseren en eventueel
bekritiseren (Hidalgo Tenorio, 2011, p.187). Daardoor kan de indruk ontstaan dat de
kritische discoursanalyst (ver)oordelend is, maar dat wordt ontkend door Jäger en Maier
(2009), omdat kritische discoursanalyse “geen aanspraak maakt op absolute waarheden”
(p.36). De analyst schrijft niet vanuit een ideologie en de wens om iets in een bepaalde
richting te veranderen, maar erkent juist de eigen gevormdheid door discours en de
daardoor ontstane subjectiviteit.

23

De tweede wijze waarop discoursanalyse kritisch is: zij is gericht op sociale interventie, door
wetenschappelijk gestructureerd de ondoorzichtige discoursen aan het licht te brengen en
zo te tonen hoe zij oneerlijke verdeling van macht, posities en middelen mogelijk maken
(Hidalgo Tenorio, 2011, p.187-188). Zij wil de construerende sociale effecten van discoursen
niet alleen ten toon stellen, maar zij streeft ook actief sociale verandering na (Taylor, 2004).
Wat is kritische discoursanalyse volgens Foucault?
In zijn latere werk noemt Foucault zijn methode voor de analyse van discoursen genealogie.
De methode van genealogie richt zich ten eerste op de methode waarmee iets onderwerp
van discours kan worden (Armstrong, 1990). Een kritische discoursanalyse onderzoekt de
praktijken en uitspraken in het discours met als doel vast te stellen hoe zij zijn gevormd door
het discours. Want zoals al in hoofdstuk 2 is geschetst is discours tegelijk voorwaarde en
resultaat.
Een aantal auteurs (o.a. Taylor, 2004; Graham 2011) ziet een Foucaultiaanse discoursanalyse
als een aparte stroming binnen de kritische discoursanalyse. Zij stellen dat kritische
discoursanalyse in het algemeen vooral linguïstisch is en gericht op objectieve bevindingen,
terwijl een Foucaultiaanse analysemethode erkent dat de resultaten van een
sociaalwetenschappelijk onderzoek altijd contingent zijn (Graham, 2011) en dat het
onderzoek nooit op dezelfde manier nogmaals kan worden gedaan met dezelfde resultaten
tot gevolg.
Een analyse gestoeld op deze Foucaultiaanse ideeën heeft als doel “uitingen expliciet te
maken, die als functie hebben een discursief kader te plaatsen rond een bepaalde positie;
uitingen die vorm krijgen en retorische constructies vormen die een bepaalde interpretatie
van teksten aanbieden” (Graham, 2011, p.667). Graham geeft zelf onmiddellijk aan dat het
daarbij niet alleen gaat om tekst, maar ook om gedrag, bewegingen, handelingen, kunst etc.
Nog stelliger hierin is Hook (2001), die stelt dat het in een Foucaultiaanse analyse gaat om de
tekst én de context. Er zijn regels die het discours mogelijk maken én beperken, er is een
situatie waarin het discours kan ontstaan. Zonder die niet-tekstuele dimensies in de analyse
te betrekken, wordt de analyse (te) beperkt. Sterker nog, omdat aanspraken op (de)
waarheid niet meer mogelijk zijn voor de onderzoeker, moet deze de bevindingen borgen in
een “dubbele epistemologie” (Hook, 2001, p.539). Daarvoor volstaat niet een analyse van
teksten alleen, maar moet die analyse gekoppeld worden aan een analyse van dimensies
buiten tekst, zoals plaats, tijd, architectuur en materiële uitingen.
Deze kritische analyse van praktijk en taal van discours heeft intellectuele en conceptuele
waarde. Omdat kritische discoursanalyse geen aanspraak maakt op absolute waarheden,
maar juist erkent dat waarheid altijd contingent is en daarmee onderwerp van onderzoek
zou moeten zijn (Graham, 2011, p.666), wordt de mogelijkheid tot verandering gecreëerd.
Dan kunnen we de waarheid (opnieuw) creëren “beetje bij beetje … door wijzigingen aan te
brengen die – als zij al niet in staat zijn oplossingen te vinden – tenminste de gegeven
probleemstelling kunnen veranderen (Foucault, 1994, p.288 in: Graham, 2011, p.666).
Welke keuzes maak ik voor dit onderzoek?
De relatie tussen voeding en gezondheid in het algemeen wordt als zo logisch gezien, dat het
vrijwel belachelijk lijkt die expliciet te maken. Een zin als deze: “Hoewel de dagelijkse
beschikbaarheid van veilig voedsel in voldoende hoeveelheid en kwaliteit in grote mate
heeft bijgedragen aan de algemene toename van gezondheid en een langere levensduur in
de moderne maatschappij…” (Engelfriet e.a., 2009, p.50) kan kennelijk zonder
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bronvermelding worden opgeschreven, omdat het vanzelfsprekend is. Vanwege dat
argument gaat men er doorgaans als vanzelfsprekend vanuit dat ziekenhuizen het belang
inzien van gezonde voeding in relatie tot de behandeling van patiënten.
Die veronderstelde vanzelfsprekendheid is het onderwerp van dit onderzoek. Hoe spreken
professionals over voeding in relatie tot de behandeling van patiënten en hoe is die
voedselverstrekking in de praktijk georganiseerd? Discours is immers spreken én handelen.
Dus zijn niet alleen ideeën over het belang van voeding, maar ook de organisatie van de
voedselverstrekking aan patiënten met de respondenten besproken, om zo de ‘dubbele
epistemologie’ te kunnen bieden.

3.2

Opzet van het onderzoek

Om een genealogie van het discours over de rol van voeding in de behandeling van
patiënten in Nederlandse ziekenhuizen te kunnen schrijven, heb ik een verscheidenheid aan
bronnen gebruikt, gevoed door meerdere discoursen.
Het is niet eenvoudig gebleken wetenschappelijke literatuur te vinden over
patiëntenvoeding in ziekenhuizen. Ik heb de beperkte hoeveelheid wetenschappelijke
bronnen rondom het onderwerp van dit onderzoek opgevat als een stimulans en een
bevestiging van de juistheid van de keuze juist hiernaar onderzoek te doen. Zou het kunnen
zijn dat er een zodanig discursief kader is geplaatst rondom de relatie voeding en medische
behandeling dat het (vrijwel) onmogelijk is erover te spreken? “Het effect van discursieve
kaders is om het praktisch onmogelijk te maken erbuiten te denken; erbuiten te staan, is –
per definitie – gek zijn, onbegrijpelijk en onzinnig zijn” (Hook, 2001, p.522).
Tegelijkertijd was dit des te meer reden om aandacht te schenken aan de materiële,
institutionele en historische elementen die vormgeven aan wat er mogelijk is te zeggen
zonder buiten het discursieve kader te vallen.
Literatuurstudie
Naast literatuur over de rol van voeding in de behandeling van patiënten, heb ik de
geschiedenis van de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen onder
de loep genomen. Dit heb ik gedaan aan de hand van boeken en artikelen over dit
onderwerp.
Een specifieke analyse heb ik gedaan van het vaktijdschrift over dit onderwerp:
Grootkeuken. Dit tijdschrift is later overgegaan in Food Hospitality en daarna in Gastvrije
Zorg.
Uiteraard heb ik veel gelezen over discoursanalyse in het algemeen en de gedachten en
methoden van Michel Foucault hierover in het bijzonder. Het gedachtegoed van Foucault
over waarheid, kennis en macht (zoals besproken in het vorige hoofdstuk) is de theoretische
achtergrond van deze analyse.
Casusselectie
Er zijn in Nederland 113 ziekenhuizen, 8 academische, 81 algemene, 24 categorale (Panteia,
2015, p.7). Academische ziekenhuizen heb ik niet benaderd om deel te nemen, om een
mogelijk scheve vergelijking tussen uiteenlopende soorten ziekenhuizen te voorkomen.
Categorale ziekenhuizen heb ik ook buiten beschouwing gelaten. Deze instellingen richten
zich op specifieke patiëntengroepen, die zeer kunnen verschillen als het gaat om
voedingsbehoeften of mogelijkheden om te kunnen eten, waardoor zij moeilijk te
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vergelijken zijn met algemene ziekenhuizen of met ziekenhuizen die zich richten op andere
patiëntencategorieën.
Binnen de algemene ziekenhuizen wordt er onderscheid gemaakt tussen de instellingen die
lid zijn van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ; 39 leden) of van de
Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ; 28 leden) en overige algemene
ziekenhuizen (14) (Panteia, 2015, p.7). Voorafgaand aan het onderzoek is het moeilijk in te
schatten in hoeverre dit onderscheid een rol zou kunnen spelen in de vragen rondom de rol
van voeding in de behandeling van patiënten, omdat de betreffende verenigingen er op hun
websites niets over vermelden. Er is dus bij de keuze van deelnemende ziekenhuizen niet
specifiek rekening gehouden met deze lidmaatschappen.
De selectie van deelnemende ziekenhuizen is vooral gebaseerd op logistiek (bereikbaarheid
voor de onderzoeker) en voor zover bekend op de mate van aandacht voor
patiëntenvoeding. Bij dat laatste punt wordt gestreefd ziekenhuizen die op verschillende
manieren invulling geven aan de voedselverstrekking in het onderzoek te betrekken, omdat
mede daaruit kan blijken in hoeverre de denkbeelden van de betrokken professionals een rol
spelen.
Keuze voor respondenten
Ik heb in de ziekenhuizen individuen benaderd met een verzoek om deelname aan het
onderzoek en ben bij instemming door gebruik te maken van het sneeuwbaleffect
doorgegaan met zoeken van respondenten (door respondenten die hun medewerking reeds
hebben toegezegd te vragen anderen binnen de organisatie voor te dragen).
Mijn doel was voor dit onderzoek in elk ziekenhuis in ieder geval een diëtist spreken, een
manager van de voedingsdienst en een verpleegkundige en een arts van de afdelingen
cardiologie en oncologie.
Door de groep respondenten zo samen te stellen hoop ik een goed en divers beeld te
kunnen krijgen van 1) de organisatie van de patiëntenvoeding en 2) de rol van voeding in de
behandeling van patiënten in de ziekenhuizen vanuit het perspectief van zowel de
behandelende professionals als degenen die de patiëntenvoeding organiseren.
De keuze voor cardiologie en oncologie is ingegeven door de relatie tussen voeding en ziekte
en gezondheid die juist bij deze aandoeningen heel duidelijk is (zie bijv. Sijtsma e.a., 2015).
Uiteindelijk heb ik 12 respondenten (2 artsen, 2 managers van de voedingsdienst, 3 diëtisten
en 5 verpleegkundigen) geïnterviewd in drie verschillende ziekenhuizen. Veel benaderde
potentiële respondenten hebben aangegeven het te druk te hebben om mee te doen aan dit
onderzoek. Met een aantal andere respondenten was het niet mogelijk af te spreken binnen
de voor de onderzoeker beschikbare periode. De interviews zijn afgenomen in de periode
maart tot en met augustus 2016.

3.3

Methode van analyse

Discoursanalyse
Naast de literatuurbronnen berust de discoursanalyse voor een groot deel op de resultaten
van de interviews die ik heb gehouden met 12 professionals in 3 verschillende Nederlandse
ziekenhuizen. In deze interviews is specifiek ook de praktijk van de voedselverstrekking aan
patiënten aan de orde geweest. Een ander onderdeel van de discoursanalyse vormen
artikelen en boeken over omliggende discoursen en praktijken die vorm geven aan dit
discours.
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De geraadpleegde bronnen (artikelen, boeken, interviews, materiële zaken, zoals o.a.
registratieformulieren, menu’s) zijn in drie stappen geanalyseerd. In de eerste ronde worden
zoveel mogelijk uitingen geïdentificeerd. Een uiting kan alles zijn wat vorm kan geven aan
het discours. Foucault ziet uitingen vanuit hun functie als discursief verbindingsstuk tussen
woorden en dingen, waardoor zij specifieke machtsrelaties krijgen. Zij monden dan uit in een
onderbrekende gebeurtenis, waarin men een formulerende handeling kan herkennen en
isoleren (Graham, 2012).
Vervolgens is bekeken in hoeverre de uitingen daadwerkelijk aan discoursvorming bijdragen.
Een uiting maakt het mogelijk dat regels en vormen manifest kunnen worden. Deze regels
voor het discours zijn bevestigend voor de inhoud van het discours enerzijds en
verduidelijken anderzijds de technische en specifieke kennis die in het discours nodig is.
Tenslotte is in de analyse nog een stap terug gedaan, zodat niet alleen de specifieke
discursieve formatie die onderwerp van dit onderzoek is, wordt bloot gelegd, maar ook de
onderliggende structuren die haar ontstaan hebben mogelijk maakt en erdoor worden
ondersteund.
Voorbeeld
De overheid heeft Nederlandse ziekenhuizen verplicht alle patiënten te screenen op
ondervoeding. Aan de hand van een korte vragenlijst wordt van iedere patiënt
beoordeeld of zij ondervoed is of het risico loopt ondervoed te raken tijdens de
ziekenhuisopname.
De screening is een – materiële – uiting. Deze uiting draagt op verschillende manieren bij
aan discoursvorming. Ten eerste: doordat de screening verplicht is gesteld, krijgt deze
een extra lading. Er wordt daarmee duidelijk gesuggereerd dat dit een belangrijk
onderwerp is. Ten tweede: er ontstaat de noodzaak voor kennis over ondervoeding bij
alle betrokkenen. De definitie, de gevaren, welke vragen te stellen, welke acties te
ondernemen. Ten derde: verpleegkundigen en diëtisten krijgen direct een taak erbij: het
afnemen van de screening en het doen van eventuele interventies om (het risico op)
ondervoeding bij patiënten te voorkomen of terug te dringen.
Het feit dat de screening wordt uitgevoerd, omdat zij verplicht is, verwijst al naar
machtsverhoudingen in de relatie. Door steeds te meten of ziekenhuizen voldoen aan de
gestelde norm voor het meten en terugdringen van de prevalentie van ondervoeding
houdt de overheid die macht ook in handen. Tegelijk werkt het benoemen van
ondervoeding als een belangrijk thema in de hand dat er de laatste jaren een kleine
economie omheen is ontstaan, met speciale onderzoeken naar ondervoeding die worden
gesubsidieerd en uitgevoerd, congressen over het thema, artikelen in kranten en
tijdschriften, nieuwe producten van de cateraars, advertenties, etc. Al die uitingen
dragen er op hun beurt weer aan bij dat ondervoeding aanwezig blijft in het discours en
steeds opnieuw aandacht krijgt.
Analyse van de tijdschriften
In september en oktober 2016 heb ik alle jaargangen van de tijdschriften Grootkeuken en
Food Hospitality geraadpleegd. Voor Grootkeuken had ik toegang tot alle jaargangen (19812008) via de bibliotheek van de Wageningen Universiteit. Daar ontbraken alleen nummers 5
en 6 van de tweede jaargang (1982). De eerste drie jaargangen van Food Hospitality (20092011) heb ik geraadpleegd in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Jaargang 4 (2012) heb

27

ik niet kunnen raadplegen in bibliotheken die voor mij bereikbaar waren. De laatste drie
jaargangen van Food Hospitality (2013-2015) heb ik geraadpleegd in de bibliotheek van de
Hogeschool van Amsterdam.
Ik heb alle tijdschriften doorgenomen, de artikelen geteld, gescoord welke artikelen er
betrekking hadden op de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Ik
heb me voor dit onderzoek geconcentreerd op de artikelen die specifiek gaan over de
voeding voor patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Dat heb ik afgeleid uit de titel en/of de
inleiding van het artikel. Een artikel als Stage lopen bij de beste kok van Nederland – over de
stage van de koks in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg bij Cas Spijkers, heb ik niet
meegenomen in de analyse. Het gaat weliswaar over de koks in het ziekenhuis, maar niet
over patiëntenvoeding. Zo heb ik een artikel over de keuzes van een ziekenhuis wat te doen
met de capaciteit in de keuken die overblijft ná de verzorging van de maaltijden voor
patiënten (Slotervaart Ziekenhuis benut overcapaciteit voor catering) ook buiten
beschouwing gelaten.
De 201 geselecteerde artikelen heb ik doorgelezen en gebruikt om in de analyse duidelijk te
maken welke uitingen zij bevatten die discours mogelijk maken.
De interviews
Een belangrijke bron van informatie voor analyse in dit onderzoek wordt gevormd door de
interviews die ik heb gehouden met professionals in verschillende ziekenhuizen. De
interviews waren semigestructureerd met open vragen. Op die manier was het mogelijk de
gesprekken zo open mogelijk te houden, de respondenten zoveel mogelijk ruimte te geven
in hun eigen woorden te vertellen hoe zij denken over de materie, en tegelijkertijd mij, als
onderzoeker, de ruimte te bieden bij te sturen waar teveel wordt afgedwaald van het
onderwerp of juist dieper in te gaan op interessante punten die worden aangedragen
waaraan ik vooraf niet had gedacht. Terloopse opmerkingen als “je weet wel”, of “gewoon”
in een interview waren aanknopingspunten om nog even door te vragen om zo de betekenis
achter de betekenis te kunnen ontdekken.
Analyse van de interviews
Ik heb alle interviews, die gemiddeld iets minder dan een uur duurden, verbatim
uitgeschreven. Vervolgens heb ik de interviews meerdere malen doorgelezen, daarbij steeds
uitingen markerend die mogelijk aan discoursvorming zouden kunnen bijdragen. In een
volgende ronde heb ik aan deze uitingen codes verbonden, zodat uitingen die met elkaar in
verband zouden kunnen staan beter (her)vindbaar waren. In totaal zijn op deze manier 62
codes gevormd die uitingen met elkaar verbinden. In een volgende analyseronde heb ik
codes samengevoegd en ook een aantal laten afvallen, die bij nader inzien niet bruikbaar
waren. Voor deze analyserondes heb ik geen gebruik gemaakt van analysesoftware.
Uiteindelijk bleven er tien elementen van het discours over die in samenhang konden
worden geanalyseerd.
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Voorbeeld
In de eerste ronde zijn de codes ‘warm=avond’, ‘beleving’, ‘het is nooit als thuis’,
‘thuis voelen is belangrijk’, ‘verveling’, ‘gastvrijheid’ en ‘patiënt benadering’
gebruikt om uitspraken te markeren over deze onderwerpen. Deze uitspraken
kwamen bij meerdere respondenten voor.
In de tweede analyseronde is vastgesteld dat deze uitspraken vaak in vergelijkbare
context worden gedaan en allemaal te maken hebben met een discours in de
ziekenhuizen over gastvrijheid en over het effect van de beleving van de maaltijd
op het welbevinden van de patiënt. Alle uitspraken over deze onderwerpen zijn
daarmee geschaard onder het discourselement ‘Beleving en gastvrijheid’.
De interviews worden gebruikt als ‘extra’ materiaal om een “geschiedenis van het heden”
(Dreyfus en Rabinow, 1983, p.117) te schrijven. Daarmee wordt beoogd een beschrijving te
geven van het historisch ontstaan van de voorwaarden die het huidige discours mogelijk
maken. Dit in tegenstelling tot een geschiedenis van het verleden, die het discours van nu
terug projecteert op de geschiedenis.
In de (analyse van de) interviews heb ik dan ook specifiek gezocht naar de omliggende
contouren, naar de grenzen van het kader en hoe en door wie die grenzen worden
vastgesteld, bewaakt en eventueel overschreden. Kortom, het gaat niet alleen om de
inhoudelijke inzichten in de (medische) wetenschap over de rol van voeding in de
behandeling van patiënten. Andere belangrijke onderwerpen zijn de verdeling van rollen en
taken tussen de professionals in het ziekenhuis, de relatie tussen zorgverlener en patiënt en
de invloed van externe discoursen op de gang van zaken in het ziekenhuis.
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HOOFDSTUK 4 Genealogie van de patiëntenvoeding
In dit hoofdstuk beantwoord ik de eerste deelvraag van dit onderzoek: Hoe hebben het
denken over de voedselverstrekking aan patiënten en de organisatie ervan in algemene
Nederlandse ziekenhuizen zich ontwikkeld?
In de eerste paragraaf (4.1) schets ik de ontwikkelingen in de organisatie van de
voedselverstrekking aan patiënten. Aanvankelijk valt alles nog onder verantwoordelijkheid
van dezelfde mensen, maar in de loop der jaren ontstaan er specialisaties in de taken, die
uiteindelijk uitmonden in de vorming van aparte voedingsdiensten. Vanaf dat punt
(halverwege paragraaf 4.1) valt de bespreking van de voedselverstrekking in drie onderdelen
uiteen: bereiden van de maaltijd, serveren van de maaltijd en de patiënt. Daarna komt de
periode vanaf 1981 aan de orde: in paragraaf 4.2 geef ik de resultaten van de kwantitatieve
analyse van de aandacht voor voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen in de tijdschriften Grootkeuken en Food Hospitality. In paragraaf 4.3
presenteer ik de resultaten van de kwalitatieve analyse van de aandacht voor dit onderwerp
in de twee genoemde tijdschriften

4.1 Organisatie van de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen tot 1980

Voedselverstrekking onder verantwoordelijkheid van de verpleging
Met het verdwijnen van de kloosters in (noordelijk) Nederland in de 19e eeuw, verdwijnt
goeddeels ook de georganiseerde zorg voor zieken. Dit wordt voor de armen overgenomen
door leken in zogenoemde, door de overheid georganiseerde, gasthuizen, maar daar was de
toestand over het algemeen zo slecht, dat men probeerde daar verre van te blijven (Kuiper,
1949, p.232). De rijkeren werden thuis verpleegd (Mooij, 1999, p.227).
De eerste (particuliere) ziekenhuizen in Nederland zien we rond het midden van de 19e eeuw
verschijnen. Het gaat om veelal kleinschalige organisaties (soms met minder dan 10 bedden
voor patiënten), die ontstaan vanuit een religieuze beweging of vanuit de
diaconessenbeweging. De Diaconessen zijn lekenzusters, die vanuit een sterke devotie
dienend in de wereld willen zijn en zich met name hebben toegelegd op de verpleging van
zieken. In 1844 wordt in Utrecht een diaconessenhuis gesticht (Van Melle, 1960, p.120-121).
In 1857 is in Amsterdam het Prinsengrachtziekenhuis het eerste particuliere ziekenhuis
(Mooij, 1999, p.228).
De ontwikkelingen op medisch gebied en de groei van de bevolking, nopen ziekenhuizen
steeds tot uitbreiding. Tot halverwege de 20e eeuw blijft de verzorging voor de maaltijden in
handen van de (leken)zusters die ook de verpleging van de patiënten op zich nemen. Er zijn
artsen in dienst voor de medische behandeling van de klachten van de patiënt, maar de
gehele organisatie van de verzorging en verpleging van de patiënten daaromheen ligt bij de
zusters. Van het wassen van de patiënten en de schoonmaak van de gebouwen tot de
inkoop van materialen en het verzorgen van de maaltijden. Naarmate de organisaties
groeien ontstaat er specialisering: niet iedereen moet alles kunnen. Sommigen leggen zich
toe op de verpleging van de patiënten, anderen richten zich op het bereiden van de
maaltijden. De zusters kregen hiervoor vaak kookles op de Huishoudschool. Op afgesproken
tijden kunnen de verplegende zusters de maaltijden afhalen bij de keuken. Zij zijn ook
degenen die de maaltijd op de afdelingen uitdelen aan de patiënten (Benedicto, 1951; De
Boer en Pley, 1993, p.100).
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De patiënten zijn verdeeld over klasse-afdelingen. De eerste klasse is het duurst, maar daar
zijn de maaltijden dan ook wel uitgebreid. In de derde klasse is de kost eenvoudig (De Boer
en Pley, 1993; Cort van der Linden, 1953: zie figuur 4.1 voor een voorbeeld van een menu uit
1903 en 1953).

Figuur 4.1 Menu’s in 1903 en 1953 (bijlage in Cort van der Linden, 1953, z.pag.)

Bereiden van de maaltijd
Aan het begin van de 20e eeuw wordt er nog nauwelijks een relatie gelegd tussen voeding en
gezondheid. Maar een mens moet nu eenmaal eten. En de taak van de keuken was dan ook
vooral om te voorzien in eten dat voor iedereen naar smaak was. De ontdekking van
vitamines (vanaf 1911) en het langzaam groeiende besef van hun invloed op gezondheid en
ziekte noopte de keukens tot aanpassingen in het bereidingsproces en leidde tot meer
groente op het menu (Benedicto, 1951).
In 1936 krijgen de eerste diëtisten hun diploma (Benedicto, 1951, p.101) en zij vinden al snel
hun plaats in de ziekenhuisorganisaties. Ook komen er vanaf deze periode dieetkeukens,
vaak afdelingen van de keuken waar de maaltijden voor patiënten met een dieet apart
werden klaargemaakt (Cort van der Linden, 1953, p.46). De opkomst van diëtisten en
dieetkeukens maakt duidelijk dat het besef dat voeding een rol speelt in de gezondheid
definitief is doorgedrongen in de ziekenhuiswereld.
De bevolkingsgroei betekent ook een groei van het aantal patiënten en de keukens moeten
meegroeien en kunnen dan telkens worden aangepast aan de nieuwe eisen die worden
gesteld door ontwikkelingen die buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Zo groeit de kennis over
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de invloed van voeding op de gezondheid, evenals de medische wetenschap in het
algemeen. Maar ook op economisch en sociaal gebied verandert er veel, zoals toenemende
welvaart, meer industriële mogelijkheden en veranderende sociale verhoudingen.
Zuster Benedicto (1951) schrijft zeer tevreden over haar keuken in het St. Canisius
ziekenhuis in Nijmegen: ”Thans omvat de keuken de volgende vertrekken: Grote keuken,
dieetkeuken met aparte koude keuken, melkkeuken, groente- en aardappelkeuken, koude
vleeskeuken, broodkeuken, spoelkeuken, kantoor der diëtiste en ruimte voor werkmateriaal
der dienstboden.” (p.103). De dienstboden assisteren de zusters in de keuken en alle
maaltijden voor de patiënten worden door de verpleging aan de keuken op gezette tijden
afgehaald. De zusters hebben dus assistentie gekregen van dienstboden. Ook dat is een
verandering die noodzakelijk is geworden door veranderende tijden en mores: er is niet
genoeg aanwas van zusters om met de bevolkingsgroei – en daarmee de toename in
patiënten – gelijke tred te houden.
Serveren van de maaltijd
In het Programma van Eisen voor het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis voor de keuken
wordt gesproken over de consequenties die wijzigingen in voedingsgewoonten van de
bevolking hebben voor de personeelsinzet. Minder eenpansgerechten en het toevoegen van
voor- en nagerecht betekent meer arbeidsduur. En personeel is duur en schaars (Programma
van Eisen, 1968, p.5). Er wordt voorgesteld de distributie en uitgifte van de maaltijden aan
de patiënten op de afdelingen door “geoefend, ongeschoold personeel” te laten doen. Dat
ontlast de verpleegkundigen en is daarmee goedkoper. Het portioneren van maaltijden zal in
de keuken gaan gebeuren en op plateaus gaan de maaltijden dan in karren naar de
afdelingen (Programma van Eisen, 1968, p.6).
De verschuiving van de taken rondom voeding van verpleging naar een voedingsdienst vindt
op grote schaal plaats in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw: “[d]e introductie van nieuwe
diensten maakte in de jaren zeventig een einde aan de huishoudelijke taken van de
verpleging.” (De Boer en Pley, 1993, p.118). Vanaf de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw begint
de voedingsdienst langzaam maar zeker een eigen positie in te nemen in de
ziekenhuiswereld. Vaak is een diëtist leidinggevend of nauw betrokken bij de beslissingen en
de verpleging begint zich terug te trekken van bemoeienis met de maaltijden. Deze
veranderingen, samen met groei van de organisatie rondom de voedselverstrekking aan
patiënten, leiden tot een soort verzelfstandiging van de voedingsdienst. Deze ontwikkeling
wordt bevestigd door het uitgeven vanaf 1957 van de ‘Voeding- en huishoudgids voor
ziekenhuis en instelling: vierwekelijks technisch en economisch vakblad voor besturen,
directies, leidinggevende funktionarissen, adviseurs en architecten van ziekenhuizen en
instellingen’. Vanaf 1981 gaat dit blad over in het tijdschrift ‘Grootkeuken’.
De patiënt
In het Programma van Eisen (1968) voor het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis wordt
gesteld dat er de laatste vijftien jaar het nodige is veranderd rondom de
patiëntenmaaltijden, enerzijds door wetenschappelijke ontwikkelingen en anderzijds door
maatschappelijke veranderingen. “De wijzigingen in de voedingsgewoonten bracht mede,
dat meer aandacht aan voor- en nagerecht wordt geschonken, minder vaak één-potsmaaltijden worden verstrekt, en dat in zekere mate een keuze inzake menusamenstelling en
hoeveelheid mogelijk is. Daarnaast verschenen buitenlandse gerechten op het menu, wordt
minder vet gekookt en wordt steeds meer gevraagd naar gerechten, welke vroeger als luxe
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werden beschouwd (kip e.d.).” (Programma van Eisen, 1968, p.4). Hier zien we dus dat er
menukeuze komt voor patiënten en dat de eisen aan de maaltijden verhoogd zijn. Dat
desserts in de loop der tijd op het menu van alle patiënten verschenen blijkt ook uit de
menukaarten uit Groningen (figuur 4.1 voorgaande pagina).

4.2 Aandacht voor en organisatie van de voedselverstrekking aan patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen vanaf 1981 – kwantitatieve analyse

Voedingsblad voor instellingen en bedrijven is de ondertitel van ‘Grootkeuken’ (in
verwijzingen hierna afgekort als GK). Grootkeuken verschijnt vanaf 1981 tot 2008, waarna
het verder gaat als Food Hospitality (afgekort tot FH) tot 2015. Vanaf 2016 heet het
tijdschrift Gastvrije Zorg. In 1981 is het blad grotendeels in zwart-wit uitgegeven. Zoals die
ondertitel aangeeft, richt het blad zich op grootkeukens in allerlei instellingen en bedrijven:
van het leger tot de ABN Amro Bank en van verpleeghuizen tot personeelsrestaurants van
universiteiten. Vanaf 1989 verdwijnen de bedrijven uit de ondertitel en gaat het alleen nog
over grootkeukens in instellingen. In 2004 komt de zorg specifiek in de ondertitel
(voedingsblad voor zorg en instellingen). Maar 2 jaar later, in 2006, komt er weer een
nieuwe ondertitel: Vakblad voor voedingsprofessionals in de zorg. Food Hospitality wordt de
nieuwe titel van het blad in 2009, met als ondertitel: vakblad voor management van eten en
drinken in de zorg.
Methode
Ik heb alle beschikbare jaargangen van Grootkeuken en Food Hospitality vanaf 1981 tot en
met 2015 bekeken. Van de 1e jaargang Grootkeuken (1981) ontbreken twee uitgaven,
omdat deze niet beschikbaar waren in de geraadpleegde bibliotheken. De 4e jaargang van
Food Hospitality (2012) ontbreekt geheel om dezelfde reden.
In paragraaf 4.2 geef ik de resultaten van de kwantitatieve analyse. In 4.3 volgt dan een
bespreking hoe de aandacht inhoudelijk verschuift in die jaren.
Voor alle edities van de tijdschriften Grootkeuken en Food Hospitality vanaf 1981 tot 2015
heb ik geteld hoeveel artikelen er in elk nummer stonden en hoeveel er daarvan over
patiëntenvoeding in Nederlandse ziekenhuizen gaan (zie p.27-28) voor een beschrijving van
de selectiemethode). In figuur 4.2 heb ik de resultaten van die telling weergegeven.

Figuur 4.2. Overzicht van de artikelen (over patiëntenvoeding in ziekenhuizen) in Grootkeuken en Food
Hospitality per jaar.
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Resultaten
Grootkeuken bevatte per jaar minimaal 80 artikelen. (De enige uitzondering hierop is 1982,
toen er 7 in plaats van de gebruikelijke 11 of 12 edities verschenen). Het percentage
artikelen dat betrekking heeft op voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen volgens mijn vrij strikte definitie komt in de jaren 1980 nauwelijks onder de
5%. Van 1992 tot 2002 komt het percentage maar één jaar boven de 5%. Vanaf 2002 zien
we over de lange termijn het aantal artikelen over voedselverstrekking aan patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen weer toenemen.
Food Hospitality (2009-2015) verschijnt in 8 edities per jaar. Gemiddeld over de
verschijningsperiode heeft ruim 11% van de artikelen betrekking op de voedselverstrekking
aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, tegen ruim 6% voor het gemiddelde van
Grootkeuken over de hele verschijningsperiode. Er is sprake van een toename van het aantal
artikelen over dit onderwerp vanaf 2002.

4.3 Verschuiving in thematiek in artikelen over patiëntenvoeding in Nederlandse
ziekenhuizen in Grootkeuken en Food Hospitality

Van elk artikel over patiëntenvoeding in Nederlandse ziekenhuizen heb ik gekeken wat de
belangrijkste onderwerpen zijn die in dat artikel aan bod komen. Daarnaast heb ik ook
gekeken naar de onderwerpen die in de rubriek Nieuws aan de orde waren, naar
advertenties en aankondigingen van conferenties. Ik heb die niet kwantitatief geanalyseerd,
maar ik heb ze wel meegenomen in mijn analyse van de inhoudelijke verschuivingen door de
tijd.
Dat maakt het mogelijk om terugkijkend vast te stellen welke verschuivingen in de inhoud
hebben plaats gevonden. Er is een aantal onderwerpen dat in de gehele periode actueel is,
maar waar de keuzes die gemaakt worden in de tijd veranderen. En er zijn onderwerpen die
op enig moment uit de aandacht verdwijnen en andere onderwerpen die pas later actueel
worden. Uit mijn analyse blijkt dat er 13 onderwerpen zijn die gedurende een vrij lange
periode aan de orde komen (tabel 4.1).
Tabel 4.1 Onderwerpen rondom patiëntenvoeding in ziekenhuizen die gedurende lange(re)
tijd aan bod komen in Grootkeuken en/of Food Hospitality
Onderwerp
Periode van aandacht
Zelf koken of uitbesteden
1981-2015
Vers koken of kant en klaar inkopen
1981-2015
Techniek rondom bereiding en warm houden
1988 - 2001
Gekoppeld of ontkoppeld koken
1989-2015
Hygiëne (HACCP)
1995-2003
Rol van de voedingsassistent
1981-2015
Automatisering van de voedselverstrekking
1981-1994; 2003-2011
Tijdstip van de warme maaltijd
1982-2015
Keuze voor de patiënt
1981-2001; 2010-2015
Ondervoeding
2003-2015
Dieetvoeding en ziekte gerelateerde voeding
1981-2015
Gastvrijheid
1981-2015
Welbevinden van de patiënt
1996-2015
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In de volgende paragrafen zal ik de inhoudelijke veranderingen in de behandeling van deze
onderwerpen bespreken. De 13 onderwerpen in tabel 1 heb ik onderverdeeld in drie
categorieën die ik eerder in paragraaf 4.1 al heb geïntroduceerd: ‘Bereiden van de maaltijd’,
‘serveren van de maaltijd’ en ‘de patiënt’. De eerste vier onderwerpen gaan over het
bereiden van de maaltijd (paragraaf 4.3.1). De rol van de voedingsassistent en
automatisering hebben te maken met het serveren van de maaltijd (paragraaf 4.3.2) en zes
onderwerpen hebben betrekking op (de opvattingen over) de patiënt (paragraaf 4.3.3).
HACCP en de wetgeving rondom hygiëne betreft alle onderdelen van het proces en valt
daarom buiten de categorieën. Ik zal er in paragraaf 4.3.4 kort iets over zeggen.
4.3.1 Bereiden van de maaltijd
De vier onderwerpen die ik in de categorie Bereiden van de maaltijd heb geplaatst gaan over
de vragen: Wie bereidt de maaltijd, waarmee, hoe en op welk tijdstip?
Waarmee wordt gekookt: verse ingrediënten of convenience producten
Convenience producten hebben al een bepaalde fase van voorbereiding doorlopen.
Het kan gaan om een volledige maaltijd, maar ook om een instant poeder voor jus of
saus.
De keuken is de plaats waar het allemaal begint en eindigt met de patiëntenmaaltijden. Hier
bedenken koks de gerechten, komen de ingrediënten binnen, worden de maaltijden bereid
en de vieze vaat weer schoongemaakt. Zo is het in ieder geval begin jaren ’80 van de vorige
eeuw. En er wordt veelal gekookt met verse ingrediënten. Meerdere artikelen uit die tijd
spreken op minachtende toon over bouillon in poedervorm. Maar naarmate de tijd verstrijkt
komen er ook zogenaamde halffabricaten de keuken binnen: geschilde aardappels,
gesneden groenten. Vanaf het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw duikt de term
convenience op, vaak gebruikt voor kant-en-klaar voedsel, soep uit blik of saus uit een pakje.
Maar in een onderzoek in 1989 dat wordt gepresenteerd in Grootkeuken geven 72 van de 73
ziekenhuizen aan vers te koken (GK 9,1). Tot 1995 komt vers koken in een ziekenhuiskeuken
elk jaar wel een keer aan de orde in Grootkeuken. Het gebruik van convenience producten
begint dan aan een stille opmars, met advertenties zo nu en dan. In 1998 vond de 1e
convenience kookwedstrijd voor koks plaats. Rond het millennium begint convenience een
grote vlucht te nemen en dan komt ook vers koken terug als thema.
Wie kookt er: zelf koken of uitbesteden
Over de gehele periode die ik hier heb bestudeerd (1981-2015) is het de vraag of koken
eigenlijk wel een taak van het ziekenhuis is. Moet het ziekenhuis zich niet richten op de
medische kant van de begeleiding van patiënten en het koken overlaten aan professionals?
Met die laatste zijn dan cateringbedrijven bedoeld die in het ziekenhuiswezen een moeilijk
te slechten bastion vinden.
Bedrijfsrestaurants zijn al begin jaren 1980 (of eerder) overgegaan in de handen van
cateraars, maar in de zorg overheerst toch de gedachte dat – met name voor de
dieetmaaltijden – de voedselverstrekking beter in eigen hand kan worden gehouden. Een
directeur van het grootste cateringbedrijf in Nederland zegt daarover: “Er is ook wel gezegd
dat de voedselvoorzieningen in instellingen bij het pakket diensten hoort dat men er biedt,
diensten die praktisch alle in het medische vlak liggen. Naar ons inzicht hoort de
voedselvoorziening niet bij dat pakket diensten, het is wel degelijk branchevreemd. Maar dat
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beseft men nog niet.” (GK 1,1a, p.7). Het is een typisch Nederlands fenomeen. Hier zijn de
religieuzen in de keukendienst vervangen door een hoofd civiele dienst, waar in België “de
non werd vervangen door de contract-cateraar” (GK 1,1b, p.23).
De cateraars blijven echter volhouden en gaan samenwerkingsverbanden aan met
ziekenhuizen. Naarmate het ontkoppeld koken meer opgeld gaat doen (zie hieronder),
wordt de stap naar uitbesteden kleiner. In 1991 is uitbesteden echt een heet hangijzer. Er is
een congres over (georganiseerd door de vereniging van cateraars), er zijn veel artikelen
over- zowel voor als tegen het uitbesteden van de voedingsdienst. Twee vragen staan
centraal: is er financieel voordeel te halen uit uitbesteden? En: is de maaltijdbereiding een
kerntaak voor een zorginstelling?
Vanaf de eeuwwisseling verschijnen er meerdere artikelen over ziekenhuizen die hebben
gekozen voor geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de maaltijdbereiding. Of juist de andere
kant: ziekenhuizen die tegen de trend in zelf blijven koken. In een artikel in 2004 naar
aanleiding van een onderzoek voor een masterscriptie wordt gekeken naar de
verwachtingen voor 2020: “En de kok? Die wordt logistiek makelaar. Er zal in de toekomst
niets meer geproduceerd worden, alleen geassembleerd en gedistribueerd.”(GK 25,9, p.32).
Resultaten van het nationaal zorgonderzoek 2006 worden ook in Grootkeuken
gepresenteerd (GK 27,1, p.19-20). Daaruit blijkt dat slechts 6% van de facilitair managers
verwacht dat de maaltijdvoorziening in de zorg (dus niet alleen in ziekenhuizen) in de
toekomst volledig in handen zal zijn van contractcateraars. Twee jaar eerder was dat nog
31%. Deze elkaar min of meer tegensprekende geluiden zijn kenmerkend voor de vraag of de
maaltijdvoorziening moet, kan of zal worden uitbesteed aan een cateraar. Er is geen
consensus. In een ander onderzoek (uit 2005) wordt geconstateerd dat van de ondervraagde
facilitair managers 45% niet verwacht dat uitbesteden zal leiden tot kostenbesparing. Wel
zou het een beter inzicht in de kosten geven (GK 15,5 p.13).
Een onderzoek in 2010 wijst uit dat 74% van de ziekenhuizen de voedselverstrekking aan
patiënten niet heeft uitbesteed (FH 3,9).
In 2014 wordt opgetekend uit de mond van een facilitair manager van een ziekenhuis: “Zorg
is onze corebusiness. De facilitaire activiteiten zitten altijd aan de kostenkant” (FH 6,7, p.10).
Een voorbeeld van het tegengeluid is te vinden in FH 7,2 waar wordt beschreven hoe een
ziekenhuis juist heeft gekozen voor het zelf blijven koken, vanwege de uitstraling en de
mogelijkheden om “te werken met lokale leveranciers en producten, streekgerechten en het
gebruik van duurzame producten” (p.15-17).
Gekoppeld of ontkoppeld koken
Gekoppeld koken wil zeggen dat de maaltijd direct voorafgaand aan het serveren en
nuttigen wordt bereid. Het gaat over ontkoppeld koken als de maaltijd ruim voor het
eetmoment wordt bereid, wordt gekoeld (al dan niet onder het vriespunt) en dan
voorafgaand aan het serveren weer opgewarmd.
De eerste keer dat in Grootkeuken in een artikel uitgebreid wordt bericht over gekoppeld
koken is in 1989 (GK 9,4). Vanaf dan komt het (ont)koppelen regelmatig aan de orde. Het is
een groot thema rond de eeuwwisseling. In 2000 en 2001 komt gekoppeld of ontkoppeld in
vrijwel elk artikel over patiëntenvoeding in het ziekenhuis aan de orde. Een artikel over een
onderzoek naar de voedingswaarde van gekoppelde en ontkoppelde maaltijden in
instellingen (niet alleen in ziekenhuizen) laat nauwelijks significante verschillen zien (GK
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21,7-8, p.24-25). Tot aan vandaag is het een actueel onderwerp. Gekoppeld koken wordt
geassocieerd met vers, ambachtelijk, koks die hun vak kunnen uitoefenen, maar wordt ook
gezien als beperkend, omdat er minder flexibiliteit zou zijn, bijvoorbeeld om in te spelen op
wensen van de patiënt. Ontkoppeld koken wordt vaak geassocieerd met verlies van
voedingswaarde, overbodigheid van de kok. Een vaak gebruikt argument ten faveure van
ontkoppeld koken is dat het makkelijker wordt om patiënten op elk moment van de dag iets
te eten te kunnen bieden.
In de vorige zinnen schrijf ik bewust “wordt geassocieerd”. Dat klinkt niet heel
wetenschappelijk. Daarover schreef de scheidend hoofdredacteur van Grootkeuken/Food
Hospitality in 2010: “…op 1 augustus 2000… zat de sector midden in de transitie van
gekoppeld naar ontkoppeld koken. Instellingen die daartoe overgingen, deden dat echter
niet op basis van objectief, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat was er niet. En
nog steeds heb ik geen gefundeerd en onafhankelijk onderzoek gezien waaruit onomstotelijk
blijkt dat het overstappen op inkoop van gegaarde componenten leidt tot lagere kosten en
een gelijkblijvende of hogere (wat nogal eens wordt beweerd) klanttevredenheid” (FH 2,9,
p.14).
In 2002 wordt er in 38% van de ziekenhuizen ontkoppeld gekookt (GK 23,1), in 2010 is dat in
ongeveer de helft van de ziekenhuizen het geval (FH 3,9; FH 3,10).
Het moment van de bereiding van de maaltijd ten opzichte van het moment van serveren is
vaak nauw verbonden met de keuze voor uitbesteden of zelf koken. Het kiezen voor
gekoppeld koken betekent automatisch dat er in het ziekenhuis zelf moet worden gekookt.
Ontkoppeld koken kan zowel door het ziekenhuis zelf als door een externe partij worden
verzorgd. Verder is de keuze voor gekoppeld of ontkoppeld koken ook nauw verwant aan de
keuze voor het tijdstip van de warme maaltijd. Daarover later meer.
Techniek rond bereiding en warm houden
Regenereren is de term die wordt gebruikt voor het opnieuw verwarmen van een
eerder bereide maaltijd vanuit een gekoelde of bevroren toestand.
Portioneren is het verdelen van de totale hoeveelheid bereid product in de
gewenste porties. Vaak wordt hiermee bedoeld dat de maaltijden in zijn geheel op
het bord wordt opgeschept.
De beschrijving van dit onderwerp houd ik kort, omdat het inhoudelijk voor mijn onderzoek
niet heel relevant is. Vanaf eind jaren ’80 van de vorige eeuw tot vroeg in deze eeuw is
techniek ook een onderdeel van artikelen die over patiëntenvoeding gaan. Daarbuiten krijgt
techniek in Grootkeuken steeds wel aandacht, bijvoorbeeld met een speciaal artikel waarin
verschillende kookapparatuur wordt vergeleken. In combinatie met patiëntenvoeding komt
het minder voor – net als hygiënewetgeving – omdat het toch eigenlijk een gespecialiseerd
deelonderwerp is, voornamelijk interessant voor direct betrokkenen, zoals koks.
De keren dat techniek en patiëntenvoeding elkaar kruisen, gaat het vooral om technieken
van warmhouden en regenereren. En dan is het weer nauw verwant aan de vragen of men in
de instelling al dan niet gekoppeld wil (blijven) koken en of men voornamelijk wil werken
met verse of convenience producten.
Een voorbeeld van hoe techniek wel direct van invloed is op het serveren van de maaltijden
is de portioneerband. Dit is een soort lopende band in de keuken, waarop de dienbladen

37

voorbijkomen. Vanaf verschillende ‘stations’ langs de band worden in de keuken de
maaltijden opgeschept, om zo opgeschept al op de dienbladen op een kar te worden gezet.
Met deze kar kan men vervolgens de patiënten langs om de maaltijden uit te delen.
Hierdoor hoeven de maaltijden niet meer op de afdelingen opgeschept te worden vanuit
grote bakken of pannen. Deze innovatie zien we vanaf de eerste helft van de jaren ’80 van
de 20e eeuw. De laatste jaren is juist weer de trend om wél aan het bed op te scheppen,
zodat de patiënt ter plekke een keuze kan maken uit het aanbod. Daarin zit dan ook meteen
het verschil: vroeger was er vaak zeer beperkte of geen keuze in het maaltijdaanbod. Er
kwam één kar op de afdeling en daar kon men het mee doen. Het vooraf portioneren
maakte het mogelijk om patiënten te laten kiezen uit een ruimere keuze, omdat het
opscheppen centraal gebeurde. De laatste tijd wordt het vooraf moeten kiezen wat te eten
gezien als negatief voor de beleving van de patiënt en probeert men het keuzemoment weer
zo dicht mogelijk bij de maaltijd te krijgen.
4.3.2 Serveren van de maaltijd
Twee onderwerpen heb ik gecategoriseerd als horend bij het proces van het serveren van de
maaltijd: De rol van de voedingsassistent in het hele proces van de voedselverstrekking en
automatisering in het proces.
De rol van de voedingsassistent
Voedingsassistenten of verpleegkundigen: wie serveert nu eigenlijk de maaltijd aan de
patiënt? Dat is een actueel thema begin jaren ’80 van de 20e eeuw. Meer en meer zien we
wel de introductie van de voedingsassistent als schakel tussen keuken en patiënt. Want “De
verpleging heeft de neiging de voeding een onbelangrijk aspect te vinden… Dat is een
voortdurende frustratie van de voedingsdienst. Een oplossing is het aanstellen van
voedingsassistentes op de afdeling.” Maar: “De patiënt krijgt op de manier wel erg veel
mensen met elk hun eigen specialisme aan het bed” (GK 1,1, p.7). In een artikel (GK 7,1) over
een onderzoek van de “Landbouwuniversiteit Wageningen” naar de “schakelfunctie
voedingsassistente” schrijft men: “In de gezondheidszorg doet zich, zoals in de gehele
maatschappij, specialisering en differentiatie van beroepen voor. Veel deeltaken worden
hoofdtaken van nieuwe beroepen; zo is ook het beroep van voedingsassistente ontstaan”
(p.25).
De definitie die in het onderzoek wordt gebruikt, luidt als volgt: “De voedingsassistent houdt
zich bezig met het consumptie gereed maken en serveren van maaltijden, dranken en
andere tussentijdse verstrekkingen voor de patiënt op een afdeling” (GK 7,1, p.25-6). In de
meeste gevallen ressorteert de voedingsassistent onder de civiele dienst. Het onderzoek
registreert knelpunten voor de voedingsassistent: het is soms onduidelijk wie
verantwoordelijk is voor het bewaken van de inhoud van de functie en voor de
deskundigheid van de voedingsassistenten. De voedingsassistenten zitten in een belangrijke,
maar lastige positie als schakel in de communicatie tussen voedingsdienst en verpleging.
Daarnaast zijn er soms lange werkonderbrekingen door de tijdstippen van de maaltijden en
gebrek aan werk daar tussendoor (GK 7,1). Deeltijd werken was in 1987 nog niet zo
gebruikelijk als nu.
Dat is in 1994 al weer anders: “Het AZG [Academisch Ziekenhuis Groningen, MV] heeft circa
60 formatieplaatsen voor de voedingsassistent. Maar het aantal werkenden is veel groter.
Een behoorlijk aantal van hen werkt parttime” (GK 14,4, p.43). Ook in dit artikel komt naar
voren dat het op peil houden van de inhoudelijke deskundigheid op het gebied van voeding
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van de voedingsassistenten geen prioriteit heeft. Over een interne schriftelijke
informatievoorziening voor voedingsassistenten door de diëtist (viermaal per jaar) zegt een
voedingsassistent: “Voedingsassistenten krijgen zo weinig gerichte informatie aangeboden
dat ik blij ben dat we in deze vorm over nieuwe zaken kunnen lezen” (GK 14,4, p.44).
Bezuinigingen in de zorgsector bedreigen in de tweede helft van de jaren negentig van de
20e eeuw de functie van voedingsassistent. Personeelskosten zijn op verpleegafdelingen de
grootste kostenpost (GK 18,2). Kan de voedingsassistent worden vervangen door een
afdelingsassistent die bijvoorbeeld ook de schoonmaak op zich neemt en waarbij dan de
verpleging weer een deel van de voedingszorg terugneemt?
De voedingsassistent overleeft de bezuinigingen in de meeste ziekenhuizen. In 2002 klinkt
het: “Idealiter is de voedingsassistente de spil van de voedingsorganisatie: zij heeft immers
als enige direct contact met de cliënt”, maar “[o]p de instellingsafdeling hebben ze [de
voedingsassistenten, MV] een redelijk zelfstandige functie, terwijl ze daar meestal wel de
laagst opgeleide medewerkers zijn”. (GK 22, 7-8, P.12-13). En nog steeds “is er weinig
aandacht voor bij- en nascholing” (p.14).
In 2003 wordt de beroepsvereniging voor voedingsassistenten opgericht. En meegaand met
de trend voor meer eigen regie voor de patiënt en het streven naar zoveel mogelijk
gastvrijheid komt de rol van de voedingsassistent de laatste jaren meer in de belangstelling
te staan. Zij is immers het gezicht van de voedingsdienst naar de patiënt en zij kan de patiënt
begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.
Maar er gebeurt ook nog iets meer. De extra aandacht voor gastvrijheid leidt tot de
introductie van zogenaamde roomserviceconcepten. Daarbij kan de patiënt zoveel mogelijk
vanuit haar kamer regelen (televisie, telefoon, boeken, eten, drinken) en daarvoor heeft zij
één vast aanspreekpersoon: de roomservicemedewerker (voorheen de voedingsassistent).
Automatisering van de voedselverstrekking
Direct vanaf de eerste editie van Grootkeuken (1981) is automatisering een onderwerp. Dat
past natuurlijk helemaal in de tijd. De jaren ’80 van de 20e eeuw stonden erg in het teken
van de opkomst van de computer. Voor de voedselverstrekking gaat in het deze periode om
het stroomlijnen van het hele proces van de voedselverstrekking aan patiënten. Zij kregen
een lijst waarop ze hun keuze voor de maaltijd konden invullen. Die lijsten werden dan
allemaal centraal verwerkt in een computer, zodat er snel een overzicht beschikbaar was
voor de keuken met welke patiënten welke maaltijd(componenten) wilden, zodat zij gericht
het kookproces konden inrichten. Het vergroten van de efficiëntie en het uitbreiden van de
keuzes voor patiënten zijn de leidende motieven in deze periode van automatisering.
In 1989 is er een artikel in Grootkeuken (GK 9,3) over de handterminal, waarmee de
voedingsassistent langs gaat bij de patiënten om zo snel de keuzes te kunnen verwerken.
Patiënten kunnen hun keuze voor de warme maaltijd van diezelfde dag doorgeven, in plaats
van voor de dag erna. In 2002 is de voedingsadministratie in 81% van de ziekenhuizen geheel
of gedeeltelijk geautomatiseerd (GK 23,1).
Vanaf 1994 tot 2002 komt automatisering niet voor in artikelen over patiëntenvoeding.
Inmiddels is de computer dan op de meeste plaatsen wel aardig ingeburgerd. Van 2003 tot
2011 is het thema toch weer terug in de aandacht. De focus ligt dan vooral op
serviceverlening aan de patiënt: hoe deze in staat te stellen vanuit haar bed digitaal een
keuze te maken in wat zij wil eten? En het streven is om de tijd tussen kiezen en eten zo kort
mogelijk te maken. Op verschillende plekken wordt automatisering gebruikt om roomservice
te introduceren. Dat wil zeggen dat de patiënten vaak al direct kunnen bestellen, dus zonder
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tussenkomst van een voedingsassistent, of dat het bestelde vrij snel na de bestelling wordt
afgeleverd.
4.3.3 De patiënt
In de categorie Patiënt heb ik zes onderwerpen geplaatst: tijdstip van de (warme) maaltijd,
keuzemenu’s (componenten), ondervoeding, dieetvoeding, gastvrijheid en welbevinden.
Wat direct opvalt is dat deze onderwerpen inhoudelijk nogal uiteenlopen. Dieetvoeding,
ondervoeding hebben vooral te maken met de fysieke toestand van de patiënt. Gastvrijheid
en welbevinden van de patiënt zijn meer van invloed op de mentale toestand van de patiënt.
En de keuze die een patiënt heeft in wat en wanneer zij eet, hebben betrekking op beide.
Het tijdstip van de (warme) maaltijd
Vanaf de jaren 1960 was de warme maaltijd in het gezin verschoven van de middag naar de
avond, als gevolg van de groeiende woon-werkafstand, waardoor het ‘tussen de middag’
thuis eten onmogelijk werd (Roodenburg, 2010). De ziekenhuizen gingen pas laat mee. In
1981 werd in vrijwel alle ziekenhuizen de warme maaltijd als lunch geserveerd. Een
uitzondering vormt het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. “Een en ander heeft
geresulteerd in het ontbijt om kwart voor acht, de tweede broodmaaltijd van half een tot
een uur en de warme maaltijd tussen half zes en zeven ’s avonds. Net als de mensen thuis in
Amsterdam dus” (GK 2,11, p.34). Vanaf eind jaren 1980 wordt het onderwerp actief en
steeds vaker besproken in Grootkeuken en gaan er voorzichtig meer ziekenhuizen over tot
warm eten ’s avonds. Het tijdstip van de warme maaltijd blijft een actueel thema tot 2010. In
2002 serveert 82% van de zorginstellingen warme maaltijd ’s middags, in 2006 59%. “Het zijn
vooral de jongeren en ziekenhuispatiënten die graag ’s avonds warm eten.” (GK 27,1, p.19).
Nu is de situatie min of meer omgekeerd ten opzichte van begin jaren 1980 en wordt er nog
in een enkel ziekenhuis ’s middags een warme maaltijd geserveerd.
Een heikel punt bij deze omzetting van het tijdstip van de warme maaltijd is vooral de
logistiek in de keuken en de werktijden van de koks. In een systeem van gekoppeld koken
betekent het verplaatsen van de warme maaltijd naar de avond dat de kok zelf niet meer
thuis is voor de avondmaaltijd. Een verandering die in de meeste gevallen niet dankbaar
werd aanvaard!
Wat de laatste jaren een nieuw onderwerp is, is het loslaten van de vaste maaltijdtijden.
Waarom zou een ziekenhuis bepalen wanneer een patiënt kan eten? Als iemand nou liever
op andere tijden eet, moet dat toch kunnen? Dit thema is vooral actueel in vragen rond de
beleving van de patiënt en de gastvrijheid van het ziekenhuis.
Keuzemenu’s (componenten)
Componenten zijn onderdelen van de warme maaltijd. Soms kan een patiënt kiezen
tussen verschillende maaltijden, maar in sommige ziekenhuizen is het ook mogelijk
componenten van diverse maaltijden met elkaar te combineren, zodat een nieuwe
maaltijd ontstaat. Ook bij cateraars bestaat soms alleen de mogelijkheid om vooraf
samengestelde maaltijden te bestellen en soms kan men ook losse
maaltijdcomponenten bestellen.
Samenvallend met de eerste automatiseringsgolf in de voedingsdienst in de Nederlandse
ziekenhuizen, komt er ook (aandacht voor) meer keuze in de menu’s voor de patiënten.
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Omdat het makkelijker wordt alle keuzes administratief te verwerken, verruimen de
mogelijkheden. Uit een onderzoek in 1984 blijkt dat een kwart van de ziekenhuizen
patiënten geen enkele keuze biedt en nog eens een kwart een negatieve keuze (waarbij de
patiënt alleen mag aangeven wat zij niet wil eten). 20% van de ziekenhuizen biedt een keuze
uit verschillende menu’s en componentenkeuze is er voor patiënten in bijna 30% van de
ziekenhuizen (GK 4,5 p.19).
Tot aan de jaren 1960 ongeveer zijn het de koks die de maaltijden samenstellen en is het
eten wat de pot schaft. In de loop der tijd krijgt de patiënt een keuze. Eerst uit verschillende
maaltijdopties, maar later ook uit de afzonderlijke componenten. In 2002 heeft nog maar 5%
van de ziekenhuizen een menu zonder keuze en hebben patiënten in ruim 70% van de
ziekenhuizen keuze uit componenten (GK 23,1).
Dat wordt ook vergemakkelijkt door het gebruik van convenience producten. Het is zelfs het
meest gebruikte argument voor het gebruik van kant-en-klaarmaaltijden of convenience
producten: ze bieden de patiënt een ruimere keuze.
Ondervoeding
Een van de meest actuele onderwerpen op dit moment in de voedingssector in de zorg is
ondervoeding. Vanaf 2003 is het een onderwerp dat regelmatig aan bod komt in
Grootkeuken/Food Hospitality. In 2004 wordt de stuurgroep Ondervoeding opgericht door
de regering. In mei van dit jaar organiseerde het tijdschrift Gastvrije Zorg (de opvolger van
Food Hospitality) een congres over dit onderwerp.
Wat is ondervoeding?
Na enig zoeken is er op de website van de Stuurgroep Ondervoeding te vinden wanneer
er medisch gezien sprake is van ondervoeding: “In het algemeen wordt er gesproken
over aan ziekte gerelateerde ondervoeding wanneer er bij ziekte sprake is van
onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5%
in de laatste maand. Verder is er ook sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index
(BMI (gewicht/ lengte2)) van kleiner dan 18,5. Ouderen (>65 jaar) zijn ondervoed bij een
BMI van < 20kg/m2” (Stuurgroep Ondervoeding, 2016a). Aangenomen wordt dat bij die
laatste definitie ook voor “m2” ‘lengte2” gelezen moet worden.
Toch verschijnt er al in 1991 een artikel in Grootkeuken met de titel “Voeding is een
onmisbaar medicijn” dat ingaat op ondervoeding in ziekenhuizen (GK 11,9). Daarin wordt
geconstateerd dat al bij opname veel patiënten ondervoed zijn. De screening is door de
overheid sinds 2007 verplicht gesteld en er wordt geregistreerd hoeveel patiënten
daadwerkelijk worden gescreend. Vanaf 2017 hoeft de screening bij volwassenen niet meer
geregistreerd te worden, omdat de overheid tevreden is met de mate van implementatie
van de screening (Stuurgroep Ondervoeding, 2016b).
Ondervoeding is met name belangrijk, omdat een goede voedingstoestand bevorderlijk is
voor het herstel van ziekte of na een ingreep. Ter illustratie een citaat uit het eerder
genoemde artikel uit 1991: “De best verzorgde operatiewond kan niet genezen als de
helende kracht van het organisme niet door de juiste voedingsstoffen wordt bijgestaan” (GK
11,9, p.28).

41

De oplossingen voor het probleem van de ondervoeding variëren van medisch (enterale
voeding, sondevoeding of medicinale voeding geven aan patiënten) technisch (toevoegen
van extra eiwitten aan producten) tot sociaal (veranderen van de omstandigheden waarin de
patiënten de maaltijden gebruiken). Onder de sociale oplossingen vallen onder andere het
eten op een andere plaats dan de patiëntenkamer, het gezamenlijk eten met andere
mensen, het creëren van een prettige ambiance bij de maaltijd en het vrijgeven van het
tijdstip waarop wordt gegeten.
Dieetvoeding en ziekte gerelateerde voeding
Diëtetiek is een apart vakgebied en heeft zijn eigen tijdschriften (o.a. Nederlands Tijdschrift
voor Diëtetiek, Voeding & Visie). In Grootkeuken/Food Hospitality komt dieetvoeding wel
aan bod. Niet zo veel in grote artikelen, maar bijvoorbeeld in de rubriek productinformatie,
die van 1980-1990 een vast onderdeel was in het tijdschrift.
In de eerste helft van de jaren 1980 was er een groot project om diëten te normaliseren. Dat
wil zeggen dat bepaalde voedingspatronen (diëten) werden vastgesteld voor patiënten met
bepaalde ziektebeelden, bijv. glutenvrij, of natriumbeperkt. Landelijke normen werden
hiervoor vastgesteld. Dit project is in Grootkeuken uitgebreid belicht. Dit is een voorbeeld
van hoe de techniek van normalisering werkt. Een instantie die daartoe kennelijk de macht
heeft, kan normen vaststellen waaraan maaltijden moeten voldoen. Daaraan hebben alle
ziekenhuizen zich te houden. Bij afwijking van de norm kunnen zij daarop worden
aangesproken, beoordeeld of zelfs gedwongen zich te confirmeren aan de norm.
Later wordt dieetvoeding besproken in relatie met de eigen verantwoordelijkheid van de
patiënt. Met de patiënt wordt besproken welke voeding beter voor haar zou zijn (of juist
niet), maar vervolgens staat het de patiënt vrij haar eigen keuzes te maken binnen het
aanbod van het ziekenhuis. En er wordt geschreven over koks die proberen de maaltijden in
het algemeen zo samen te stellen dat ze voor een zo groot mogelijke groep patiënten
geschikt zijn. Want het kwam wel voor dat er 30 variaties van hetzelfde menu op een dag
moesten worden samengesteld, afhankelijk van het juist wel of juist niet aanwezig moeten
zijn van bepaalde voedingsstoffen. Al met al neemt het aantal dieetmaaltijden af, omdat
koks proberen de standaardmaaltijd voor zoveel mogelijk mensen geschikt te maken (GK
25,2).
Uiteraard wordt er altijd rekening gehouden met allergieën en intoleranties. Later komt ook
de vraag op of de levensstijl van de patiënt buiten het ziekenhuis een rol moet spelen in de
voedselverstrekking aan patiënten. In 1985 staat daarover in Grootkeuken: “Gemiddeld
blijven patiënten circa 12 dagen en men meent dat het onverstandig is patiënten dan lastig
te vallen met een voeding die sterk afwijkt van de algemene Nederlandse voeding” (GK 5,4,
p.41). Tegenwoordig wordt er wel degelijk geprobeerd al tijdens de ziekenhuisopname
invloed uit te oefenen op hoe de patiënten thuis eten. En er is meer aandacht voor de
verschillende voedingsbehoeften van kankerpatiënten, hartpatiënten, kinderen en ouderen.
Daarover meer in paragraaf 5.3.
Gastvrijheid
Vanaf het begin van Grootkeuken is gastvrijheid een onderwerp. Af en toe komt het naar
voren in een artikel. In 1987 heet het: “Ook uit de visie op de patiënt blijkt of men uitgaat
van verpleging dan wel verzorging… in ziekenhuizen ziet men hem [de patiënt, MV]
voornamelijk als ‘patiënt’ en onder invloed van democratisering en bezuiniging meer als gast
en klant” (GK 7,1 p.26). Gastvrijheid is geen grote rode draad door de 35 jaar van dit
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tijdschrift, maar het is wel van het begin aanwezig. Er zijn twee tegengestelde meningen:
“De patiënt mag het beste van ons verlangen” (GK 2,5) tegenover “Een ziekenhuis blijft een
ziekenhuis” (GK 2,7). De eerste mening wil de patiënt het zo veel mogelijk naar de zin
maken, terwijl de andere mening stelt dat een ziekenhuisopname nu eenmaal niet voor de
lol is en dat het ziekenhuis geen hotel kan zijn of moet willen zijn. De bejegening van
patiënten en de uitstraling van het ziekenhuis krijgen in de loop der tijd meer het
hotelkarakter. Typerend hiervoor is uiteraard de naamsverandering van Grootkeuken naar
Food Hospitality en vandaar naar Gastvrije Zorg. De keuken verdwijnt eerst en daarna is het
eten helemaal uit de titel verdwenen.
Vanaf 2006 doet het begrip roomservice zijn intrede in de artikelen. De voedingsassistent
wordt in sommige ziekenhuizen roomservicemedewerker, wat betekent dat ze zich met
meer dan alleen de voeding gaat bezighouden.
Welbevinden van de patiënt
In het ziekenhuis gaat het om het welzijn van de patiënten. Het streven van het ziekenhuis is
om patiënten te genezen van hun ziekte, te leren leven met hun ziekte en/of het lijden
zoveel mogelijk te verminderen. Dit (welzijn) is in eerste instantie vooral gericht op het
fysieke deel van de mens.
Vanaf halverwege de jaren 1990 komt er meer aandacht voor het welbevinden van de
patiënt. Hoe ervaart zij eigenlijk het ziek zijn, hoe het verblijf in het ziekenhuis? In
Grootkeuken is dat te merken doordat er aandacht komt voor het directe contact tussen kok
en patiënt, voor de eigen verantwoordelijkheid die patiënten wordt gegeven over het
samenstellen van het eigen menu, ook wanneer ze een (strikt) dieet moeten volgen, en voor
de sociale aspecten van de maaltijd.
Eerder noemde ik al de toegenomen aandacht voor roomservice vanaf 2006, mede onder de
invloed van de marktwerking in de zorg waar de overheid op aanstuurt. Het verblijf in het
ziekenhuis moet een positieve beleving hebben, ondanks het feit dat iemand er niet uit luxe
naar toe is gekomen. In een artikel over het Medisch Centrum Haaglanden wordt
opgetekend: “De tevredenheid van de patiënt is absolute prioriteit” (GK 25,2, p.14).
Daarin komt ook steeds nadrukkelijker aandacht voor plaats en tijd van de maaltijd. Er
worden afdelingsrestaurants opgericht of patiënten kunnen eten in een (tijdelijk) daarvoor
ingerichte ruimte. Het nieuwe ideaal lijkt dat de patiënt zelf kan bepalen wanneer zij eet,
met wie, waar en uiteraard wat. Dit alles vanuit het idee dat een patiënt die zich goed voelt,
sneller herstelt.
De smaak van het eten speelt ook een grote rol in het welbevinden van de patiënt. Was er
vroeger maar één menu, later kwam er meer keuze om het welbevinden van de patiënt te
vergroten. De laatste jaren is smaak een belangrijk onderwerp. Er is ontdekt dat er op smaak
gestuurd kan worden, dat patiënten meer eten als de smaak hen bevalt en dat het
welbevinden van de patiënt stijgt als zij lekker eet.
“Sfeer, sociale context, eigen verantwoordelijkheid: het zijn onmisbare ingrediënten voor
een maaltijd waardoor de zorgconsument zich aantoonbaar beter voelt” GK 22,6, p.38).
4.3.4 Hygiëne/HACCP
Vanaf 1995 tot 2003 komt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) voor in de
artikelen die betrekking hebben op de patiëntenvoeding in ziekenhuizen. HACCP is een
manier om met voedsel om te gaan waarvan het doel is te voorkomen dat de veiligheid van
het voedsel in gevaar komt. Inmiddels is HACCP onderdeel van Europese wetgeving

43

(Voedingscentrum, 2016). De wetgeving en de uitvoering om aan alle regels te voldoen is
best gecompliceerd. Daarom kan deze wetgeving een rol spelen in de overwegingen om het
bereiden van de maaltijden uit te besteden. Cateraars hoeven dat hele proces maar één keer
te doorlopen voor alle klanten die zij bedienen, wat hen daarin een voordeel kan bieden.
Voor de staf van de voedingsdienst is het een nieuw onderwerp waarin zij zich moeten
verdiepen.
Conclusie
De voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is een complexe
organisatie. Daarvan is in dit hoofdstuk een deel aan bod gekomen (aspecten als inkoop en
personeelsbeleid zijn hier bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten).
Aan de hand van de geschiedenissen over ziekenhuizen en de geanalyseerde tijdschriften
kan gezegd worden dat de patiënt in ieder geval meer keuze en meer aandacht heeft
gekregen. De voedingsassistent heeft een niet meer weg te denken plaats in de organisatie
van de ziekenhuizen verworven (maar hoe haar rol precies wordt ingevuld wisselt per
situatie).
Het ontstaan van een aparte voedingsdienst, los van de verpleging en de medische staf zou
gezien kunnen worden als een erkenning van het belang van de voeding. Op dat gebied is
een professionalisering gaande. Dat kan je niet meer alleen overlaten aan verpleegkundigen,
daar moeten gespecialiseerde koks en diëtisten over gaan. En de patiënt moet een duidelijk
aanspreekpersoon hebben op het gebied van eten en drinken. Iemand die daarvoor de volle
aandacht heeft. Een neveneffect hiervan is wel dat voeding als onderdeel van de
behandeling verder af komt te staan van verpleegkundigen en artsen.
Wat daarbij wellicht nog een rol speelt is dat de effecten van voeding en eten moeilijk
wetenschappelijk te onderzoeken zijn en individueel behoorlijk kunnen verschillen, zodat het
moeilijker is om het met normaliserende technieken te beheersen.
Techniek en automatisering hebben veel veranderingen mogelijk gemaakt (ontkoppeld
koken, een veel ruimer keuzeaanbod voor patiënten, uitbesteden aan cateringbedrijven).
Meegaand met maatschappelijke veranderingen hebben de meeste ziekenhuizen de warme
maaltijd verplaatst naar de avond. Meer en meer komt er ook aandacht voor de sociale
aspecten van de maaltijd en het welbevinden van de patiënt.
Er zijn veel verschillende invalshoeken om te kijken naar de voedselverstrekking en die
leiden vaak tot tegengestelde belangen.
•

•

Evenals in de samenleving als geheel is er meer ruimte voor het individu en voor
persoonlijke voorkeuren. De wens om in deze maatschappelijke trend mee te gaan,
leidt tot soms tegengestelde belangen bij de voedingsdiensten. Zo botst bijvoorbeeld
de keuze voor meer convenience producten (om de patiënt een a la carte keuze te
kunnen geven) met de toegevoegde waarde van de beleving van verse producten en
een ter plekke bereide maaltijd.
De toegenomen specialisering van personeel (de verpleging legt zich toe op zorg, de
voedingsassistent gaat over het eten en de schoonmaker over het schoon houden
van de kamer) leidt ertoe dat de patiënt veel verschillende professionals aan haar
bed krijgt.
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•

Zelf koken of uitbesteden aan een cateraar is vaak een keuze die gemaakt wordt op
de inzichten van enkele mensen binnen de organisatie. Dan gaat het over controle
over de hele voedselverstrekking en de aannames over financiën en
gezondheidseffecten van de maaltijden.

In hoeverre voeding een onderdeel is van het primaire proces van een ziekenhuis blijft een
heet hangijzer. Als een ziekenhuis er vanuit gaat dat voeding belangrijk is in de behandeling
kan dat ook nog op verschillende manieren tot uiting komen. Aan de ene kant is er de
medisch-technische benadering: het gaat om het binnenkrijgen van voldoende
voedingsstoffen (m.n. eiwitten). En aan de andere kant is er de focus op beleving van de
patiënt: een patiënt die zich goed voelt, herstelt beter. Maar die twee zijn niet strikt
gescheiden, want een patiënt die zich goed voelt, eet beter en zal dus minder last hebben
van ondervoeding en een tekort aan voedingsstoffen.
In het volgende hoofdstuk laat ik aan de hand van drie Nederlandse ziekenhuizen zijn, hoe al
die verschillende vraagstukken in de praktijk worden omgezet in de organisatie van de
voedselverstrekking aan patiënten.
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Tabel 2. Overzicht van verwijzingen en referenties van Grootkeuken.
Gebruikte
verwijzing Volledige referentie
GK 1,1a
Buesink, H., 1981a, Joop Swieringa over het NOR-systeem: Wie er nu nog
tegen is loopt achter, Grootkeuken, 1,1, p.6-7.
GK 1,1b
Buesink, H, 1981b, Leger en instellingen nieuwe markten voor Van Hecke,
Grootkeuken, 1,1, p.22-23.
GK 2,5
Winkel, A. van, 1982a, ‘De patiënt mag het beste van ons verlangen’,
Grootkeuken 2,5, p.14-16.
GK 2,7
Winkel, A. van, 1982b, C. Braam, hoofd voeding St. Radboudziekenhuis
Nijmegen: ’Een ziekenhuis blijft een ziekenhuis”., Grootkeuken 2,7, p.22-25.
GK 2,11
Winkel, A. van, 1982c, Academisch Medisch Centrum (2). ' Zoveel mogelijk de
thuissituatie van de patiënt benaderen', Grootkeuken 2,11, pp.17-19.
GK 4,5
Buesink, H., 1984, Grootkeuken-enquête: kwaliteit van de voeding kan beter,
Grootkeuken 4,5, p.19.
GK 5,4
Geerts-van der Weij, A., 1985, Vakgroep Humane Voeding onderzocht voeding
in ziekenhuizen. Onderlinge verhouding vetzuren kan beter, Grootkeuken 5,4,
p.39-41.
GK 7,1
Dekker-Dingemans, J. En Hekstra, J.A., 1987, Onderzoek Landbouwuniversiteit
Wageningen. De voedingsassistent: van brooddame tot hostess, Grootkeuken,
7,1, p.25-27.
GK 9,1
Zonder naam, 1989, Het ziekenhuis óók een hotel, Grootkeuken 9, 1, p.18-19.
GK 9,3
Rigtering-Wierstra, G.T., 1989, Handterminal, noviteit in Nederlandse
voedingsadministratie, Grootkeuken 9,3, p.20-25.
GK 9,4
Verbraken, E., 1989, Nieuw keukencomplex in Deltaziekenhuis. Oud en nieuw
in Poortugaal, Grootkeuken 9,4, p.38-41.
GK 11,9
Boer, E. de, 1991, Voeding is een onmisbaar medicijn, Grootkeuken 11,9, p.2829.
GK 14,4
Geerts, A., 1994, Het belang van een goed geïnformeerde voedingsassistente,
Grootkeuken 14,4, p.43-44.
GK 15,5
Rigtering-Wierstra, G.T., 1995, Budgettering, Grootkeuken 15,5, p.12-13.
GK 18,2
Donkers, C., 1998, De meerwaarde van de voedingsassistent, Grootkeuken
18,2, p.25-27.
GK 21,7/8 Znidarsic, I., 2001, Zoek de verschillen. Voedingswaarde ontkoppelde en
gekoppelde maaltijden, Grootkeuken 21,7/8, p.24-25.
GK 22,6
Schoorel, E., 2002, Wat maakt lekker eten nog lekkerder? De beleving van de
maaltijd, Grootkeuken 22,6, p.38-44.
GK 22,7/8 Neggers, H., 2002, Spil tussen keuken en consument. Rol voedingsassistente
wordt belangrijker, Grootkeuken 22,7/8, p.12-15.
GK 23,1
Znidarsic, I., 2003, Kenmerken zorginstellingen. Foodservicemonitor geeft
beeld van de voedingsmarkt, Grootkeuken 23,1, p.17-18.
GK 25,2
Wolbert, G., MCH Westeinde, Grootkeuken 25,2, p.14-16.
GK 25,9
Schoorel, E., 2005, Massamaatwerk. Maaltijdvoorziening in ziekenhuizen gaat
drastisch veranderen, Grootkeuken 25,9, p.30-32.
GK 27,1
Schoorel, E., 2007, Verschillende werelden. Nationale Zorgonderzoek 2006
toont kloof tussen cliënten en managers, Grootkeuken 27,1, p.19-20
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Tabel 3. Overzicht van verwijzingen en referenties van Food Hospitality.
Gebruikte
verwijzing Volledige referentie
FH 2,9
Znidarsic, I., 2010, Traag en enerverend. Hoofdredacteur kijkt terug op tien
jaar eten en drinken in de zorg, Food Hospitality 2,9, p.13-14.
FH 3,9
Jong, M. de en Cox, E., 2011, Zorg: Concurrerende markt met toekomst.
Kansen voor cateraars in ziekenhuizen, Food Hospitality 3,9, p.20-22.
FH 3,10
Landsmeer, E., 2011, Onderzoek Hoge Hotelschool Maastricht: Zorg streeft
forse verbetering gastvrijheid na, Food Hospitality 3,10, p.28-29.
FH 6,10
Jong, M. de, 2014, Heft in eigen hand. Facilitair Bedrijf Medisch Centrum
Haaglanden bespaart 4 ton in productiekeuken, Food Hospitality 3,10, p.10-11.
FH 7,2
Beek, I. van der en Wielinga, C., 2015, Spaarne Gasthuis kiest voor topgastvrijheid. Verschillende serviceconcepten en ontkoppelde keuken voor
gefuseerde ziekenhuizen, Food Hospitality 7,2, p.14-17
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HOOFDSTUK 5 Discoursanalyse: praktijk
Na de bespreking van wat tot aan de huidige tijd belangrijk is geweest in het discours rond
voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, gaat dit hoofdstuk
over de huidige gang van zaken aan de hand van drie ziekenhuizen.
Daarmee is dit hoofdstuk een antwoord op de tweede deelvraag van dit onderzoek: Hoe is
de voedselverstrekking aan patiënten in algemene Nederlandse ziekenhuizen nu
georganiseerd en waarom is er voor deze organisatie gekozen?
Ik heb in drie Nederlandse ziekenhuizen artsen, verpleegkundigen, diëtisten en managers
van de voedingsdienst geïnterviewd en informatie verzameld en ik gebruik dat hier om te
beschrijven hoe het nu is geregeld in deze ziekenhuizen. In de eerste paragraaf (5.1) komt
het eerste deel van de deelvraag aan bod. De redenen waarom de ziekenhuizen voor deze
opzet hebben gekozen, bespreek ik in paragraaf 5.2. In de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk (5.3) zijn er enkele overwegingen aangaande discoursvorming.

5.1

Organisatie van de voedselverstrekking aan patiënten anno nu

De beschrijving van de praktische uitvoering van de voedselverstrekking aan de patiënten in
de drie onderzochte ziekenhuizen, valt uiteen in de drie onderwerpen die in het vorige
hoofdstuk belangrijk zijn gebleken in de voedselverstrekking: het bereiden van de maaltijd,
het serveren van de maaltijd, de patiënt. Aan het slot van deze paragraaf ga ik in op de
verschillen en overeenkomsten tussen de uitkomsten van mijn onderzoek en die van de
Stuurgroep Ondervoeding, die in 2016 in opdracht van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voedingsconcepten in Nederlandse ziekenhuizen inventariseerde.
5.1.1 Bereiden van de maaltijd
In de verdeling die ik heb gemaakt tussen bereiden van de maaltijd, serveren van de maaltijd
en de patiënt, zijn er vier onderwerpen die vallen onder de eerste categorie:
•
•
•
•

Zelf koken of uitbesteden
Vers kopen of kant-en-klaar inkopen
Techniek rond bereiding en warm houden
Gekoppeld of ontkoppeld koken

(Wie bereidt de maaltijd?)
(Waarmee wordt de maaltijd bereid?)
(Hoe wordt de maaltijd bereid?)
(Wanneer wordt de maaltijd bereid?)

Hoe in elk ziekenhuis deze vragen met deze onderwerpen wordt omgegaan, hoe deze vragen
worden beantwoord, beschrijf ik hieronder per ziekenhuis.
De Broodbuffetwagen is een grote kar waarmee de voedingsassistent de patiëntenkamer
op kan rijden. Op de kar is het volledige assortiment voor de broodmaaltijd aanwezig; in
theorie op zo’n manier dat de patiënt een goed overzicht heeft van de aanwezige keuzes.
Alle drie onderzochte ziekenhuizen maken voor de broodmaaltijden (ontbijt en lunch)
gebruik van een broodbuffetwagen. De broodmaaltijden worden met broodbuffetwagens
naar de patiënten gereden. Op de kamer hebben patiënten dan vrije keuze uit het
assortiment.
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Ziekenhuis A
De warme maaltijden in dit ziekenhuis worden kant-en-klaar aangeleverd door een externe
leverancier. De maaltijden worden centraal geregenereerd en dan in buffetwagens naar de
afdelingen vervoerd. Portioneren vindt plaats bij de patiënt tijdens het opscheppen. Er is in
het ziekenhuis nog een kleine keuken waar warme snacks worden bereid of een soep wordt
verwarmd. Het hoofd keuken is samen met de diëtetiek verantwoordelijk voor de
samenstelling van de menucyclus.
Ziekenhuis B
In dit ziekenhuis wordt gekoppeld gekookt door een keukenteam in dienst van het
ziekenhuis. Ongeveer 75% van de ingrediënten die worden gebruikt zijn vers en het restant
is convenience. De maaltijden worden in de keuken geportioneerd per bord en dan op een
kar naar de afdelingen gereden. De menusamenstelling wordt door de koks verzorgd. De
diëtetiek kijkt mee, specifiek gericht op de voedingswaarde.
Ziekenhuis C
Er wordt gekookt in de keuken van het ziekenhuis. In dit ziekenhuis is gekozen voor
ontkoppeld koken. Maaltijden worden een dag van tevoren gekookt, teruggekoeld en op de
dag van consumptie geregenereerd. De maaltijden worden opgeschept op borden op de
patiëntenkamers, zodat de patiënten zelf de portiegrootte kunnen bepalen. Ongeveer de
helft van de ingrediënten is vers en de andere helft wordt als convenience ingekocht bij de
leverancier van de maaltijdwagens.
Beslissingen over de maaltijden worden genomen door de voedingsdienst in samenspraak
met de (chef-)kok(s) en de afdeling diëtetiek.
Tabel 5.1

Overzicht van gemaakte keuzes bij het bereiden van de maaltijd
Ziekenhuis A
Ziekenhuis B
Ziekenhuis C
Zelf koken of
Uitbesteden (enkele Grotendeels zelf
Grotendeels zelf
uitbesteden
simpele dingen
koken
koken
worden in de
keuken bereid)
Vers koken of
Kant-en-klaar
Ca. 75% vers,
Ca. 50% vers,
kant-en-klaar
ca 25% convenience ca 50% convenience
inkopen
Techniek rond
Regenereren,
Serveren direct na
Koken, terugkoelen,
bereiding en warm
warm houden in
koken. Geen
regenereren.
houden
buffetwagens
warmhoudtechniek
Warm houden in
buffetwagens
Gekoppeld of
Ontkoppeld
Gekoppeld
Ontkoppeld
ontkoppeld koken
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5.1.2 Serveren van de maaltijd
Hoe komen de maaltijden vanuit de keuken bij de patiënt? In geen van de drie ziekenhuizen
is dat een taak van de verpleegkundige. Zoals in hoofdstuk 4 is besproken is de
voedingsassistent vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw in steeds meer ziekenhuizen een rol
gaan spelen in de voedselverstrekking aan patiënten. In de drie onderzochte ziekenhuizen
wordt hiervoor de benaming voedingsassistent(e) of medewerker foodservice gebruikt.
De rol van de voedingsassistent en de mate van automatisering in de organisatie van de
voedselverstrekking zijn de twee onderwerpen die horen bij het onderwerp van deze
paragraaf: serveren van de maaltijd.
Twee zaken die in alle drie onderzochte ziekenhuizen op dezelfde wijze zijn georganiseerd,
noem ik hier vooraf: er werkt er in iedere dienst (overdag en ’s avonds) meestal één (en
soms twee) voedingsassistent(en) op een afdeling. Het aantal patiënten op een afdeling
varieert van 15 tot 30.
Het bijhouden van de voedingsinname van patiënten gebeurt in de drie ziekenhuizen alleen
wanneer er vanuit de diëtetiek of de verpleging twijfel is of de patiënt voldoende
voeding(sstoffen) binnenkrijgt.
Ziekenhuis A
De voedingsassistenten hebben als voornaamste taak het direct verstrekken van de
maaltijden aan de patiënten, driemaal per dag en een aantal rondes met koffie/thee. Zij
begeleiden de patiënten in de keuze door alternatieven aan te dragen en het assortiment
met hen door te nemen. Zij ruimen het servies en afval na de maaltijden ook weer op.
Voor de warme maaltijd geven de voedingsassistenten dagelijks aan de keuken door hoeveel
patiënten de volgende dag worden verwacht en zij ‘bestellen’ bij de keuken de verschillende
maaltijdcomponenten in de gewenste hoeveelheid, waarbij zij inschatten wat de patiënten
willen eten. Bij het opscheppen van de warme maaltijd maken de voedingsassistenten ook
de borden op.
De voedingsassistenten houden de voedingsinname van de patiënten bij. En ook zijn de
voedingsassistenten de eerst aangewezenen om met patiënten te spreken over eventuele
extra wensen (zoals een wensdieet of een bijzonder tussendoortje).
De ‘bestelling’ bij de keuken gebeurt via de computer. De voedingsassistenten zien daarin
ook dagelijks een lijst met patiënten en hun dieetbeperkingen.
Bijhouden van de voedingsinname gebeurt op papier.
Ziekenhuis B
De voedingsassistenten verstrekken de drie dagelijkse maaltijden, verzorgen de rondes met
koffie en thee en ruimen ook op na afloop. Alleen de avondronde met koffie en thee wordt
op de meeste afdelingen door de verpleging gedaan. De voedingsassistenten helpen indien
nodig de patiënten met kiezen van de maaltijden door bijvoorbeeld halve porties te
adviseren.
Rond etenstijd halen de voedingsassistenten de karren met dienbladen en opgeschepte
maaltijden op in de keuken, rijden die naar de afdelingen en serveren de maaltijden. Mocht
iemand hulp nodig hebben bij het eten (bijvoorbeeld bij slikproblemen), dan is dat een taak
van de verpleging.
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Voor het bijhouden van de voedingsinname zijn de voedingsassistenten verantwoordelijk. In
dit ziekenhuis zijn de voedingsassistenten voor de patiënt het aanspreekpunt bij vragen over
het eten.
Op papieren bestelformulieren kunnen de voedingsassistenten via de fax bij de keuken
bestellen wat nodig is voor op de broodbuffetwagens.
Patiënten bestellen ’s ochtends met potlood en papier de warme avondmaaltijd. Deze
bestellijsten worden door de voedingsadministratie ingescand, waarna de keuken een
overzicht krijgt. Overzichten van patiëntenmutaties (opname/ontslag, verandering van dieet)
worden via de fax aan de voedingsadministratie doorgegeven.
Het bijhouden van de voedingsinname gebeurt op papier.
Ziekenhuis C
In dit ziekenhuis worden de voedingsassistenten gezien als de schakel tussen patiënt
enerzijds en keuken, verpleging en diëtetiek anderzijds. De hoofdtaak van de
voedingsassistenten is het verstrekken van de drie maaltijden per dag en alle verstrekkingen
tussendoor. Zij helpen de patiënten met het maken van een keuze, waarbij er extra
aandacht is voor patiënten die weinig eten of niet willen eten. Verpleging en diëtetiek geven
aan (mede) te varen op signalen van de voedingsassistenten om de voedingstoestand van
patiënten te monitoren.
De karren met warme maaltijden worden door de voedingsassistenten in de keuken
opgehaald, waarna op de patiëntenkamers wordt opgeschept. De patiënten kunnen ter
plekke kiezen en hoeven dus niet vooraf een keuze door te geven. Er zijn dan ook geen
menu’s.
Meerdere respondenten in dit ziekenhuis benoemen het bieden van een gevoel van
gastvrijheid bij de patiënt als een belangrijke taak voor de voedingsassistenten.
Alle communicatie van de medewerkers Foodservice betreffende bestellingen, diëten en
wisselingen in patiënten gaat via de computer. Het bijhouden van de voedingsinname van
patiënten gebeurt op papieren lijsten.

51

Tabel 5.2

Overzicht van gemaakte keuzes bij het serveren van de maaltijd
Ziekenhuis A
Ziekenhuis B
Ziekenhuis C
Rol van de
voedingsassistent
Alle maaltijden
Drie maaltijden en
Alle maaltijden
• Uitserveren van
en drankrondes
drankrondes in
en drankrondes
de maaltijd aan
ochtend
en
middag
patiënten
Voedingsassistent Voedingsassistent
Voedingsassistent
• Maaltijdkeuze
draagt
helpt door bijv. te
helpt bij
alternatieven aan adviseren bij
maaltijdkeuze,
en bespreekt
portiegrootte
vooral bij
assortiment
patiënten die
slecht of niet
willen eten
Maaltijd wordt
Maaltijd is al op bord Maaltijd wordt
• Manier van
ter plekke
opgeschept in de
ter plekke
serveren
opgeschept en
keuken en wordt op
opgeschept
het bord wordt
de afdeling zo
opgemaakt
uitgedeeld
Voedingsassistent Voedingsassistent
Voedingsassistent
• Bestellen van
maakt inschatting bestelt benodigde
maakt inschatting
maaltijden/
van wat
voorraad
van wat
voorraadbeheer
patiënten willen
broodmaaltijden bij
patiënten willen
eten (warme
de keuken; bestelling eten (warme
maaltijd en
warme maaltijd op
maaltijd) en
bestelt aan de
door patiënten
bestelt aan de
hand daarvan bij ingevulde
hand daarvan bij
de keuken
bestelformulieren via de keuken
voedingsadministratie
Vooral een taak
Vooral een taak van
Vooral een taak
• Bijhouden
de voedingsassistent van de
voedingsinname van de
voedingsassistent
voedingsassistent
van patiënten
Automatisering
Via computer
Papier en fax
Via computer
• Bestellingen
Via computer
Via fax
Via computer
• Overzicht van
patiënten en
diëten
Op papier
Op papier
Op papier
• Registratie
voedingsinname
van patiënten
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5.1.3 De patiënt
De maaltijden worden bereid voor en gebracht bij de patiënt. Wanneer eet deze en wat valt
er te kiezen? Wie bepaalt wat de patiënt eet? Hoe wordt er in de ziekenhuizen omgegaan
met ondervoeding, met dieetvoeding en ziekte gerelateerde voeding? Hoe zit het met
gastvrijheid en is er aandacht voor het welbevinden van de patiënt?
Dat zijn de zes onderwerpen die in het vorige hoofdstuk belangrijk zijn gebleken voor een
analyse van hoe de ziekenhuizen omgaan met de patiënt rondom de voedselverstrekking.
Hieronder bespreek ik per ziekenhuis hoe zij omgaan met deze onderwerpen.
Ondervoeding
Ondervoeding bespreek ik niet per ziekenhuis, omdat alle drie onderzochte ziekenhuizen
aangeven dat ze alle patiënten screenen op de ondervoeding volgens de overheidsrichtlijnen
die daarvoor zijn opgesteld. Er worden in de ziekenhuizen verschillende meetinstrumenten
gebruikt, maar afgezien daarvan is de werkwijze vergelijkbaar. Na de screening van de
patiënt (door middel van drie tot vijf vragen) wordt vastgesteld of de patiënt (risico op)
ondervoeding heeft. In dat geval wordt er automatisch extra voeding, of extra rijke voeding
verstrekt. Als de score van de screening een bepaalde (hogere) waarde bereikt, wordt direct
de diëtist in consult geroepen bij de patiënt en deze bepaalt dan het verdere voedingsbeleid
voor die patiënt.
Ziekenhuis A
Het avondeten is hier de warme maaltijd. Deze wordt rond een uur of vijf geserveerd.
Patiënten hoeven niet meer vooraf een bestelling te plaatsen, zij kunnen ter plekke kiezen
uit twee menu’s. Meestal is één van de menu’s met aardappelen en het ander met
bijvoorbeeld pasta, rijst of couscous. Bij het ontbijt en de lunch is er ook een ruime keuze
voor de patiënten, die – net als bij de warme maaltijd – ter plekke kan worden gemaakt.
Over de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt rondom keuzes voor dieet is geen
duidelijke informatie verkregen.
Gastvrijheid is als onderwerp nauwelijks ter sprake gekomen en het komt in de visie van het
ziekenhuis niet voor. Toch scoort dit ziekenhuis goed in de jaarlijkse metingen van
gastvrijheid die wordt georganiseerd door het tijdschrift Gastvrije Zorg.
Op sommige afdelingen van dit ziekenhuis (bijv. oncologie) kunnen patiënten meer
tussendoortjes krijgen dan in het algemeen. Een doelgroepenbeleid is er niet.
Ziekenhuis B
Enkele jaren geleden is het tijdstip van de warme maaltijd verschoven van 12 uur naar 5 uur
’s middags. Patiënten dienen ’s ochtends een keuze te maken voor de avondmaaltijd. Op het
keuzeformulier staat een menuvoorstel, maar patiënten kunnen daarvan afwijken en
hebben dan keuze uit een aantal opties in de categorie vlees, vis, vegetarisch, keuze uit een
aantal soorten groente, een zetmeelgerecht, een bijgerecht en een dessert. Bij veel opties
kan de patiënt aangeven een halve, hele of dubbele portie te willen.
Voor de twee eerste maaltijden van de dag is er keuze ter plekke van de broodbuffetwagen.
In dit ziekenhuis ontvangen de patiënten ook een papieren overzicht van wat er op deze
wagen allemaal ligt, zodat men er ook vooraf alvast over kan nadenken.
Het ziekenhuis probeert rekening te houden met individuele wensen en heeft bijvoorbeeld
ook een kaart ontwikkeld waarop patiënten zelf kunnen zien hoeveel eiwitten de
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verschillende mogelijke tussendoortjes bevatten, zodat zij zelf in de gaten kunnen houden of
zij aan hun benodigde hoeveelheid eiwitten komen gedurende de dag.
Gastvrijheid is geen thema dat door een van de respondenten in de gesprekken naar voren is
gebracht. Er wordt wel door sommigen gesproken over het verbeteren van de ambiance
waarin patiënten eten, ruimte bieden aan patiënten om ergens anders dan op de kamer of
op andere tijden dan gebruikelijk de maaltijd te nuttigen. En ook wordt het belang
benadrukt van de maaltijd als moment op de dag waar patiënten naar toeleven, omdat het
een moment is waarop er iets gebeurt dat niet direct wordt geassocieerd met het ziek-zijn
van de patiënt.
Er zijn beginnende ontwikkelingen in dit ziekenhuis om het voedingsaanbod te variëren per
afdeling (en daarmee per ziektebeeld), zodat de voeding meer kan worden afgestemd op de
behoefte van de patiënten.
Ziekenhuis C
Net als in de andere twee ziekenhuizen is de warme maaltijd hier vanaf vijf uur ’s middags.
Verschillende keren is in de interviews wel genoemd dat men de tijd tussen avondeten en
ontbijt de volgende dag vrij lang vindt. En er wordt over nagedacht om de tijd van de
avondmaaltijd flexibel(er) te maken om meer ruimte te bieden voor de wensen van de
individuele patiënt.
Voor alle maaltijden geldt dat de patiënt ter plekke kan kiezen uit het assortiment op de
wagen wat men wil eten. Bij de warme maaltijd zijn er drie maaltijden waarbij de
componenten onderling kunnen worden gewisseld.
Er is veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, mede vanuit de
gedachte dat de patiënt na opname thuis ook weer zelf moet zorgen voor een goed
voedingspatroon. Er zijn ook initiatieven dat patiënten op andere plekken dan de eigen
kamer, met elkaar of met bezoek, kunnen eten.
Door meerdere respondenten wordt gastvrijheid benoemd in de gesprekken.
Er wordt aandacht besteed aan de verschillende behoeftes van verschillende categorieën
patiënten, zowel in de samenstelling van de maaltijden als in voorlichting over voeding.
Sociaal en mentaal welbevinden van de patiënt is iets waar nadrukkelijk over na wordt
gedacht en ook in de behandeling jegens patiënten naar voren komt. Er is aandacht voor de
ambiance waarin de maaltijd wordt genuttigd. Eén afdeling heeft een eetzaal, ingericht met
de ambiance van een restaurant, waar patiënten kunnen eten. En er wordt ook meegedacht
met patiënten over de situatie thuis, na de opname.
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Tabel 5.3

Overzicht van gemaakte keuzes bij de patiënt
Ziekenhuis A
Ziekenhuis B
Tijdstip van de
17 uur
17 uur
warme maaltijd
Keuzemenu
(componenten)

Keuze uit twee menu’s

Dieetvoeding en
ziekte gerelateerde
voeding

Weinig duidelijke
informatie over
verkregen. Oncologie
patiënten krijgen extra
tussendoortjes

Gastvrijheid

Is niet ter sprake
gekomen in de
interviews

Welbevinden van
de patiënt

Weinig informatie over
verkregen

Ziekenhuis C
Vanaf 17 uur, men is
aan het nadenken over
flexibele maaltijdtijden
Menuvoorstel. Alle
Keuze uit drie
componenten zijn
maaltijden.
verwisselbaar.
Componenten van de
maaltijden kunnen
worden verwisseld
Nadruk op
Aandacht voor
zelfredzaamheid door
maaltijden voor
patiënten te informeren verschillende
over samenstelling van
doelgroepen, zowel in
de voeding; start met
maaltijdsamenstelling
doelgroepenbeleid rond als in voorlichting over
maaltijden. Oncologie
voeding aan
patiënten krijgen extra
verschillende groepen
tussendoortjes
Niet door de
Door verschillende
respondenten naar
respondenten ter
voren gebracht in de
sprake gebracht
interviews
Er ontstaat aandacht
Veel aandacht voor
voor de mogelijkheid
ambiance; er wordt
om de maaltijd op
nagedacht over
andere tijden of
flexibele maaltijdtijden
plaatsen te nuttigen.
Men wil dat de patiënt
de maaltijd als iets
bijzonders ervaart

5.1.4 De drie onderzochte ziekenhuizen in perspectief
De drie ziekenhuizen in dit onderzoek hebben de voedselverstrekking aan patiënten op een
andere manier georganiseerd. Ze leggen verschillende prioriteiten en hebben vanuit de
geschiedenis verschillende mogelijkheden. Terwijl het analyseren van de interviews van dit
onderzoek in de afrondende fase was, werden de gegevens gepubliceerd van een onderzoek
dat namens de Stuurgroep Ondervoeding is gedaan (Van der Meij en Kruizenga, 2016). Dit
onderzoek – op verzoek van de Tweede Kamer – had onder andere als doel om vast te
stellen welke voedingsconcepten er zijn in Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek van de
Stuurgroep presenteert een beeld van de diverse manieren waarop de voedselverstrekking
aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is geregeld. In het kort leg ik de resultaten van
dat onderzoek naast de drie ziekenhuizen van dit onderzoek.
Het bereiden van warme maaltijden in ziekenhuizen kan op een aantal manieren: men kan
alles zelf bereiden met verse ingrediënten, men kan het volledig uitbesteden aan een
cateraar en daartussenin zitten dan alle mogelijke mengvormen van die twee uitersten.
Daarnaast kan men nog een onderscheid maken tussen gekoppeld en ontkoppeld koken. Bij
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de drie ziekenhuizen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn alle varianten aanwezig
(volledig uitbesteed, deels uitbesteed, zelf koken, gekoppeld en ontkoppeld koken). Ondanks
die verschillen komen de ziekenhuizen wel overeen in het tijdstip van de warme maaltijd:
aan het eind van de middag. Dat is gewoon geworden: in bijna driekwart van de
Nederlandse ziekenhuizen is dat het geval (Van der Meij en Kruizenga, 2016, p.4).
Alle drie onderzochte ziekenhuizen gebruiken een broodbuffetwagen voor ontbijt en lunch.
Dit gebeurt in 88% van de Nederlandse ziekenhuizen (Van der Meij en Kruizenga, 2016, p.3).
De taken van de voedingsassistenten zijn in de meeste ziekenhuizen min of meer gelijk, maar
er is een merkbaar verschil in de toon waarop over deze medewerkers wordt gesproken.
Verpleegkundigen in het ene ziekenhuis oordelen negatief over de kennis van deze collega’s,
terwijl in een ander ziekenhuis juist hun specifieke kennis en vaardigheden worden
benoemd als pluspunten die het de verpleging makkelijker maken.
Patiënten hebben in alle ziekenhuizen een ruime keuze. Overal is er aandacht voor de
behoeften van verschillende patiëntencategorieën, maar de mate waarin verschilt. Van der
Meij en Kruizenga vonden bij 49% van de ziekenhuizen “aangepaste voeding voor
doelgroepen … (voor bijvoorbeeld oncologie, geriatrie, kinderen)” (2016, p.4). Dit onderzoek
heeft zich beperkt tot de afdelingen cardiologie en oncologie van de drie ziekenhuizen. Met
name voor oncologie patiënten is er in alle ziekenhuizen aandacht voor extra voeding.
Chemokuren zorgen vaak voor misselijkheid, voor een pijnlijk gevoel in de mond en voor
veranderende smaak en reuk, waardoor eten voor patiënten die een dergelijke behandeling
ondergaan snel aan aantrekkelijkheid verliest (Laviano e.a., 2017).

5.2

Achtergronden van de gemaakte keuzes

Elk ziekenhuis heeft de voedselverstrekking aan patiënten op een andere manier
georganiseerd, zoals in de vorige pagina’s is aangetoond. Waarom hebben zij voor deze
manier gekozen? Welke ideeën zijn daarvoor bepalend geweest? Of hebben juist praktische
en materiële effecten van eerdere beslissingen invloed gehad en geleid tot praktijken die
men vanuit de eigen ideeën liever anders had gezien? Dat laat ik zien in deze paragraaf. Ik
houd dezelfde volgorde aan als in de voorafgaande paragraaf, waarbij ik de drie onderdelen
van de voedselverstrekking (bereiden van de maaltijd, serveren van de maaltijd en de
patiënt) achtereenvolgens bespreek voor ieder ziekenhuis afzonderlijk.
Citaten van respondenten heb ik in dit verslag cursief gedrukt en tussen dubbele
aanhalingstekens geplaatst (“ “). Tussen haakjes erachter heb ik verwezen naar het
ziekenhuis (A, B of C) en naar de beroepsgroep van de respondent (diët staat voor
diëtist, mv staat voor manager van de voedingsdienst, vpk staat voor
verpleegkundige en arts spreekt voor zich). Als er meer respondenten in hetzelfde
ziekenhuis van dezelfde beroepsgroep zijn heb ik ze een nummer gegeven op basis
van de volgorde waarin ik ze heb geïnterviewd

5.2.1 Bereiden van de maaltijd

Ziekenhuis A
In dit ziekenhuis vindt men het belangrijk dat de patiënt op het moment van de maaltijd kan
kiezen wat zij wil eten. Daarbij is de broodbuffetwagen een handig hulpmiddel. Eén van de
respondenten benadrukt ook dat daardoor de patiënt een keuze heeft die gelijk is aan de
thuissituatie: “En als ik kijk naar wat er op onze karren ligt, is het ook gewoon brood en dan
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verschillend wit, bruin, volkoren, krentenbrood, cracker, beschuit, allerlei soorten pappen,
allerlei soorten vla en yoghurt, muesli en allerlei soorten beleg. Dan denk ik, ja. Dat is ook
wat je thuis ook in huis hebt” (A-diët).
Bij de warme maaltijd is er gekozen voor het inkopen van kant-en-klare componenten. Dat
biedt patiënten de mogelijkheid zelf op het moment van eten de maaltijd samen te stellen
uit de die dag op de wagen aanwezige componenten. Die wagen heeft tevens een techniek
om de maaltijden warm te houden, zodat ze warm bij de patiënt kunnen worden
opgeschept. Maar de belangrijkste reden die wordt genoemd voor het kant-en-klaar inkopen
is de financiën. De keuken was afgeschreven en men heeft ervoor gekozen niet te investeren
in een nieuwe keuken, maar de maaltijdvoorziening grotendeels uit te besteden.
Ziekenhuis B
Evenals in ziekenhuis A vindt men keuze voor de patiënt belangrijk in dit ziekenhuis. De
broodbuffetwagen wordt genoemd als een belangrijke en goede keuze. Opvallend genoeg
wordt door respondenten in dit ziekenhuis als argument voor zelf koken juist de mogelijkheid
om te variëren genoemd. In de analyse van de tijdschriften en ook in gesprekken in de
andere ziekenhuizen wordt inkopen van convenience producten genoemd als een
mogelijkheid om makkelijker te variëren in het aanbod. Maar in ziekenhuis B wil men de
patiënt meerdere keuzemogelijkheden geven om de warme maaltijd samen te stellen en om
daarin flexibeler te kunnen zijn wil men de maaltijden zelf bereiden.
Bij die bereiding maakt men dan gebruik van zoveel mogelijk verse ingrediënten, omdat dit
de patiënt een betere beleving biedt en ook leidt tot een hogere waardering van de maaltijd
door de patiënten.
De consequentie hiervan is wel dat er niet ter plekke gekozen kan worden door de patiënt
wat zij wil eten. Hierover is weinig gezegd door de respondenten. Verpleegkundigen gaven
wel aan dat zij zich konden voorstellen dat de patiënt liever niet al na het ontbijt nadenkt
over de warme avondmaaltijd, maar een groot punt wordt hier niet van gemaakt.
De keuze voor gekoppeld koken heeft er ook toe geleid dat er geen warmhoudwagens zijn.
Dat betekent dat er snel moet worden gewerkt om de warme maaltijden vanuit de keuken,
direct na het portioneren op de borden, snel naar de patiënt te vervoeren.
Ziekenhuis C
In dit ziekenhuis wordt veel belang gehecht aan (de ontwikkeling van) de zelfredzaamheid
van patiënten. Men vindt het belangrijk dat de patiënt zelf kan beslissen wat ze wil eten.
Daarom maakt men gebruik van de broodbuffetwagens voor de broodmaaltijden en van
Meals on Wheels voor de warme maaltijd. Bij het Meals on Wheels concept wordt er
ontkoppeld gekookt, waarna de maaltijd in bakken in speciale wagens wordt geregenereerd.
In diezelfde wagens worden de maaltijden naar de afdeling gebracht, waar ter plekke voor de
patiënt kan worden opgeschept. De manager van de voedingsdienst en de diëtist geven aan
het belangrijk te vinden dat de patiënt daarmee niet alleen kan kiezen wat ze wil eten
(waarbij een vrije keuze uit alle aanwezige componenten mogelijk is), maar ook hoeveel. Er is
een aanbevolen menu en portiegrootte, maar alles mag anders worden gekozen. Ontkoppeld
koken is dus een bewuste keuze in dit ziekenhuis, omdat dit de patiënt de meest ruime keuze
biedt.
De keuze voor het Meals on Wheels concept komt met een verplichte afname van
convenience producten bij de leverancier. Deze overeenkomst voldoet niet meer, omdat men
in ziekenhuis C graag meer zou werken met verse producten. Een herbezinning (en mogelijk
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andere invulling) van de voedselverstrekking staat gepland voor het jaar nadat het interview
is gehouden. De speelruimte om nu al meer met verse producten te werken is contractueel
beperkt.
5.2.2 Serveren van de maaltijd
Ziekenhuis A
De voedingsassistent is in dit ziekenhuis degene die de patiënt begeleidt bij alles wat met de
maaltijd te maken heeft. Men heeft hier gekozen voor het zoveel mogelijk bij de verpleging
weghalen van bemoeienis met het eten. Voor de praktische zaken is er de voedingsassistent
en voor inhoudelijke of meer gecompliceerde zaken is er de diëtist. De voedingsassistent is
hier echt het eerste aanspreekpunt voor de patiënt voor alle vragen rondom voeding.
Het bijhouden van de voedingsinname van de patiënten gebeurt op papier, want dat gaat
sneller en makkelijker tussendoor. “[Ze] hebben liever een lijst om het snel bij te krabbelen,
dan dat ze bij elke patiënt weer in moeten loggen om het aan te vullen” (A-diët). Alle
bestellingen die bij de keuken moeten worden gedaan, gaan wel via de computer.
Ziekenhuis B
Er is bedrijfsmatig een opzet waarbij de afdelingen de inzet van de voedingsdienst “inhuren”.
Bijna alle afdelingen hebben ervoor gekozen de avondronde met koffie en thee niet in te
huren, maar door de verpleging te laten uitvoeren.
Ondanks dit bovenstaande punt worden de voedingsassistenten wel gezien als het eerste
aanspreekpunt van de patiënt over eten en drinken. Doordat er hier is gekozen voor
maaltijdkeuze vooraf, waarbij er in een keer een volledige maaltijd wordt besteld, lijkt de
voedingsassistent ook een grotere rol te spelen in advisering en uitleg, bijvoorbeeld voor wat
betreft de portiegrootte van de bestelde maaltijd.
De automatisering van de voedingsdienst is hier nog niet zo ver. Men is lang tevreden
geweest met een systeem waarbij heel veel interne communicatie via de fax plaats vindt.
Inmiddels worden de beperkingen meer zichtbaar. De papieren bestellijsten verwerken en
het inscannen daarvan kost veel arbeid en tijd. Het systeem is technisch verouderd en wordt
niet meer onderhouden. Er zijn nu plannen on de voedingsassistenten met Ipads langs de
patiënten te laten gaan, waarbij dan alle bestellingen direct naar de keuken gaan. Daarmee
zou men in één klap weer een voorloper zijn op het gebied van de automatisering in de
voedselverstrekking.
Ziekenhuis C
Door meerdere respondenten wordt de nadruk gelegd op de zelfstandigheid van de
medewerkers Foodservice. Hen wordt een grotere taak en verantwoordelijkheid toebedacht
dan op andere plekken. Zij worden geacht gericht en kundig te adviseren bij de
maaltijdkeuze, goed te registreren wat de patiënt tot zich neemt en tijdig bij de verpleging of
de diëtist aan de bel te trekken als zij daar aanleiding toe zien. De medewerkers Foodservice
worden echt geacht signalen van patiënten op te vangen en niet alleen als brengers van eten
te fungeren.
Extra aandacht wordt hier gegeven aan patiënten die niet of slecht willen eten. Men
beschouwt een goede maaltijd hier als een voorwaarde voor een voorspoedig herstel.
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5.2.3 De patiënt
Ziekenhuis A
Hoewel wordt aangegeven dat financiën een belangrijke rol hebben gespeeld in de keuze
voor het inkopen van convenience maaltijden, wordt er ook op gewezen dat men het
belangrijk vond dat patiënten pas een keuze hoeven te maken op het eetmoment. Bij de
broodmaaltijden merkt men dat dit leidt tot minder verspilling van voedsel: “wat sowieso
bewezen is, sinds we die broodbuffetwagens hebben, dat er gewoon minder eten wordt
weggegooid, omdat je gewoon veel meer toegespitst op de dag mensen iets aan kan bieden”
(A-diët). De keuze op het eetmoment bij de warme maaltijd was eerder (gekoppeld koken)
niet mogelijk. De patiënt kan nu dagelijks kiezen uit twee menu’s. Dat is een relatief beperkte
keuze in vergelijking met de andere twee ziekenhuizen.
Er is bij de diëtetiek en verpleging wel duidelijk aandacht voor de voedingsbehoeftes van
verschillende groepen patiënten, zoals extra tussendoortjes voor oncologie patiënten.
Ziekenhuis B
In dit ziekenhuis heeft versheid van de producten die in de maaltijd gebruikt worden de
prioriteit gekregen boven de mogelijkheid voor de patiënt om op het eetmoment te kunnen
kiezen. Hoewel men blij is met de broodbuffetwagens, heeft men hier ervaren dat de karren
de patiënt niet voldoende overzicht bieden welke keuzes er allemaal zijn. Daarom heeft men
op papier lijsten gemaakt met alle aanwezige producten op de kar, zodat de patiënt zich
vooraf al kan voorbereiden.
Hoewel de patiënt bij de warme maaltijd dus niet op het eetmoment kan kiezen, is de keuze
in wat te eten wel relatief ruim. De patiënt krijgt voorgestelde menu’s aangeboden, maar alle
componenten van die menu’s zijn uitwisselbaar.
Door de patiënt te informeren over bijvoorbeeld de hoeveelheid eiwitten in producten en
tussendoortjes hebben patiënten zelf de mogelijkheid die producten te kiezen die voldoen
aan hun wensen en behoeftes op dat gebied. Men hecht er waarde aan dat patiënten
daarvoor zelf de verantwoordelijkheid hebben.
Met name vanuit de diëtetiek en de voedingsdienst in dit ziekenhuis wordt de maaltijd
gezien als een belangrijk moment voor de patiënten om de vervelende situatie van het
opgenomen-zijn wat te verlichten. “Als je ziek bent, heb je weinig vertier en voeding is dan
één van de dingen waarmee je kan scoren”, zegt een manager van de voedingsdienst (B-mv1)
daarover.
Ziekenhuis C
Net als in de andere ziekenhuizen is de warme maaltijd vanaf 17 uur. Een respondent zei
over de achtergrond voor die keuze dat hiervoor is gekozen, “want bijna niemand in
Nederland eet nog tussen de middag warm” (C-mv). Meerdere respondenten in dit
ziekenhuis benoemen het tijdstip van de warme maaltijd als ongelukkig. Men ziet de wens
om mee te gaan in de maatschappelijke trend om ’s avonds warm te eten als terecht, maar
is ontevreden over het compromis om die avondmaaltijd zo vroeg aan te bieden. Die keuze
is gemaakt zodat de koks op tijd voor hun eigen maaltijd thuis konden zijn. Er wordt nu actief
onderzocht of en hoe het proces van het serveren van de maaltijd zodanig kan worden
ingericht dat de patiënt zelf kan kiezen wanneer zij de avondmaaltijd wil nuttigen.
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt worden belangrijk geacht in
dit ziekenhuis. Daarom heeft men ervoor gekozen dat de patiënt op het eetmoment kan
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kiezen wat zij wil eten en dat die keuze zo ruim mogelijk is. Naast de menuvoorstellen kan de
patiënt daarom ook de componenten van die maaltijden onderling uitwisselen en kan zij – in
sommige gevallen – ook kiezen waar zij de maaltijd wil nuttigen.
Gastvrijheid staat bij dit ziekenhuis hoog op de prioriteitenlijst. Zowel in de inrichting van de
entree van het ziekenhuis, als in de benadering, als in de ambiance van de maaltijden wordt
er naar gestreefd de patiënt als mens, als gast te behandelen. Dat ziekte multifactoriële
oorzaken heeft, wordt hier niet gebruikt als dooddoener om het effect van voeding op ziekte
en gezondheid klein te houden, maar het multifactoriële wordt juist gezien als aanleiding om
op zoveel mogelijk van die factoren te proberen het herstel te bevorderen.

5.3

Over discoursvorming

De drie onderzochte ziekenhuizen hebben allen hun eigen werkwijzen ontwikkeld in de
voedselverstrekking aan patiënten. Vanuit eerder gemaakte keuzes is er een veld van
mogelijkheden ontstaan waarbinnen steeds weer nieuwe keuzes worden gemaakt. In
sommige interviews werd duidelijk dat de respondenten in staat zijn voorbij die gemaakte
keuzes te kijken en zien dat het mogelijk is nieuwe wegen in te slaan.
Ondanks de verschillende organisatievormen van de voedselverstrekking aan patiënten
geven alle drie onderzochte ziekenhuizen aan meer aandacht te besteden aan gastvrijheid
en aan de ambiance rond de maaltijden dan een aantal jaar geleden. Er zijn wel verschillen
te merken in de prioriteit die dat heeft in de organisatie. Met name in ziekenhuis C is er een
sterke interesse bij de verschillende beroepsgroepen voor hetgeen patiënten nuttigen en in
welke omstandigheden ze dat doen. Dat uit zich bijvoorbeeld in een afdelingsrestaurant
voor patiënten, veel aandacht voor de presentatie en de rol van de voedingsassistent als
eerste contactpersoon van de patiënt over alle zaken die met eten te maken hebben. In
ziekenhuizen A en B wordt voeding beschouwd als meer dan alleen brandstof voor het
lichaam, hoewel verpleegkundigen en artsen niet warm lopen voor het onderwerp voeding.
Duidelijk wordt uit de interviews dat er verschillende invalshoeken zijn om over voeding
tijdens de behandeling van patiënten na te denken, wat aansluit bij de onderzoeken van
Sánchez-Lara e.a. (2013), naar het effect van diverse factoren waaronder het uiterlijk van de
maaltijd op eetlust, en van Laviano e.a. (2017) naar fysieke en psychische factoren die
invloed hebben op de voedselinname van patiënten. Interessant is de vraag of professionals
in de ziekenhuizen in staat zijn de verschillende invalshoeken, die gevoed worden vanuit
verschillende discoursen (zowel binnen als buiten de zorg) naast elkaar te kunnen zien en
afwegingen te maken op grond van al die informatie. Het besef dat er een ander discours
bestaat, is, zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde kwam, soms moeilijk te verkrijgen. Als dat
besef er is valt het nog niet mee om open buiten het eigen discours te kijken en andere
discoursen ruimte te bieden. In hoofdstuk 7 kom ik terug op die openheid voor andere
discoursen en wat daarvoor nodig is.
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HOOFDSTUK 6 Discoursanalyse: tekst
6.1 Hoe de professionals in de onderzochte ziekenhuizen denken over de rol van
voeding in de behandeling van patiënten

Na de beschrijving van de praktijk van de organisatie van de voedselverstrekking aan
patiënten in de drie onderzochte ziekenhuizen in het vorige hoofdstuk, is nu het denken
erover aan de beurt.
Hoe denken de betrokken professionals over de rol die voeding speelt in de behandeling van
patiënten in Nederlandse ziekenhuizen?
Deze vraag, de derde deelvraag van dit onderzoek, is in het eerste deel van dit hoofdstuk
aan de orde. Na de resultaten van de interviews over dit denken over de rol van voeding in
de behandeling van patiënten besproken te hebben, is de volgende vraag of de betrokken
professionals in de ziekenhuizen denken dat er iets anders zou moeten of kunnen en zo ja,
wat dat dan zou zijn. Dat is de vierde en laatste deelvraag van dit onderzoek, die ik in
paragraaf 6.2 behandel:
Welke redenen en/of aanknopingspunten worden door behandelaars en betrokkenen
bij de voedselverstrekking genoemd voor het al of niet aanbrengen van veranderingen
in de rol die voeding speelt in de medische behandeling van patiënten?
De 13 onderwerpen die uit de analyse van vaktijdschriften over voeding in de zorg als
belangrijk naar voren zijn gekomen (zie hoofdstuk 4) heb ik als leidraad genomen om met de
respondenten in gesprek te gaan over de rol van de voeding in de behandeling van patiënten
in de ziekenhuizen. Deze 13 onderwerpen zijn:
Tabel 6.1
Onderwerpen rondom patiëntenvoeding in ziekenhuizen die gedurende
lange(re) tijd aan bod komen in Grootkeuken en/of Food Hospitality
Zelf koken of uitbesteden
Vers koken of kant en klaar inkopen
Techniek rondom bereiding en warm houden
Gekoppeld of ontkoppeld koken
Hygiëne (HACCP)
Rol van de voedingsassistent
Automatisering van de voedselverstrekking
Tijdstip van de warme maaltijd
Keuze voor de patiënt
Ondervoeding
Dieetvoeding en ziekte gerelateerde voeding
Gastvrijheid
Welbevinden van de patiënt
De drie meest praktische onderwerpen, techniek rondom bereiding en warm houden,
Hygiëne (HACCP) en automatisering van de voedselverstrekking, zijn in de interviews kort
aan de orde geweest en ik heb in het vorige hoofdstuk verteld hoe daar in de praktijk in de
ziekenhuizen mee wordt omgegaan. In het denken over de rol van voeding in de
behandeling spelen ze niet of nauwelijks een rol en derhalve blijven ze verder in dit
hoofdstuk buiten beschouwing.
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De teksten van de interviews met de professionals in de ziekenhuizen (meermaals)
doorlezend, heb ik steeds uitspraken gemarkeerd waarin deze onderwerpen aan de orde
kwamen. De onderwerpen zijn soms expliciet ter sprake gebracht door mij en werden soms
door de respondenten naar voren gebracht. De markeringen van de uitspraken, die ik heb
gebruikt, bestonden uit in totaal 62 codes. In een tweede analyseronde heb ik een aantal
codes samengevoegd, een aantal andere laten afvallen, waarna ik uiteindelijk tien
elementen uit het discours kon destilleren, die de kern vormen van het discours over de rol
van voeding in de behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Ik heb ze weergegeven in de
tabel hieronder.
Tabel 6.2 Discourselementen in het discours ‘voeding in de behandeling van patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen’
Discourselement
Maaltijdkeuze
Beleving en gastvrijheid
Menusamenstelling
Specialisering
Beperkte middelen
Druk
Overheid
Bewijs/Onderzoek
Korte ligduur
Zelfredzaamheid
Ik behandel de elementen uit het discours in de volgorde waarin ze in de tabel staan. Bij alle
elementen geef ik aan hoe de professionals over dit element denken en waarin zij
verschillen.
Maaltijdkeuze
Tien van de twaalf respondenten benoemen in het gesprek het belangrijk te vinden dat
patiënten kunnen kiezen wat ze eten. Alleen de artsen die ik heb gesproken niet: “[W]e zijn
natuurlijk meer bezig met pillen voorschrijven en mensen proberen beter te maken dan dat
we naar die voeding kijken” (B-arts1). De verpleegkundigen, managers van de voedingsdienst
en diëtisten zijn het er over eens dat de patiënt het fijn vindt te kunnen kiezen wat ze eet.
Een manager van de voedingsdienst zegt daarover: “Dus we hebben een vis-, we hebben een
vlees- en we hebben een vegetarische variant, bij wijze van. Dat de mensen gewoon kunnen
kiezen van nou, doe dat maar met dat. Dat ze zelf keuzes kunnen maken” (C-mv). En een
diëtiste omschrijft het zo:” Ja, en daarom is het ook wel prettig dat we tegenwoordig die
broodbuffetwagens hebben, waarbij ze ook ter plekke kunnen beslissen wat ze willen eten”
(B-diët). Een verpleegkundige merkt op: ”Voeding is zoveel in de jaren veranderd dat mensen
veel meer keus krijgen. Vroeger was het allemaal veel meer dat je het in moest vullen en de
dag erna kreeg je het. En nu wordt het aangeboden en kun je ter plekke kiezen hoeveel
boterhammen je wilt en wat je erop wilt. Dus daar is meer vrijheid ingekomen” (A-vpk).
In die laatste opmerking komt ook een ander aspect aan bod. Niet alleen dát er keuze is, is
fijn voor de patiënt, maar ook het tijdstip waarop ze die keuze moet maken, wordt door
sommigen van belang geacht: “Want een dag van tevoren werd er eerder ingevuld, dit en dit
wil je eten voor morgen. Maar ja, de volgende dag denk je, ik voel me niet lekker, ik had nu
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liever een yoghurtje gewild, want nou heb ik geen zin in een boterham. Dus in die zin is die
aandacht wel verbeterd, omdat je het a la minute aanbiedt” (A-diët). Maar dat is nog niet in
alle ziekenhuizen zo: “ ‘s Morgens komt het voedingsteam langs. Die legt een formulier op
alle tafels, op de nachtkastjes van de patiënt. Zij kunnen dan invullen wat ze willen eten. Een
hoofdmaaltijd en dan kunnen ze uit een bepaald toetje. Of ze wel of niet salade erbij willen”
(B-vpk2). Eén verpleegkundige in dit ziekenhuis geeft aan het vroeg te vinden dat de patiënt
voor de lunch een keuze voor het avondeten moet hebben gemaakt, maar verder wordt er
door niemand iets over gezegd.
Beleving en gastvrijheid
De laatste jaren neemt de aandacht voor gastvrijheid toe in Nederlandse ziekenhuizen, zoals
ik in paragraaf 4.3.3 al liet zien in de analyse van de tijdschriften. Ook in de interviews komt
dat regelmatig naar voren, met name bij de verpleegkundigen en de managers van de
voedingsdienst. De een gaat er wat verder in dan de ander: “Ik wil wel zorgen dat mensen
echt blijven uitkijken naar dat eetmoment. Dat ze denken: er komt eten aan. Ik heb er nu zin
in. Klein feestje” (C-mv). Of zoals een diëtiste het uitdrukte: “... je probeert toch een beetje de
dag van iemand, zoals die normaal een beetje is, te bieden”, maar stelt zij er zelf tegenover:
“Ja, dat is ook lastig, want het is ook geen hotel. We kunnen niet alles doen” (A-diët). Hier
komt duidelijk die spagaat naar voren, die ik ook al liet zien in de analyse van de tijdschriften
in hoofdstuk 4, tussen het de patiënt zo veel mogelijk naar de zin willen maken, zich thuis
laten voelen, als een gewaardeerde gast behandelen aan de ene kant, maar aan de andere
kant de beperkingen die gelden in een ziekenhuis, dat de patiënt hier niet voor haar lol ligt
en de terechte constatering van een verpleegkundige: “nee, het is nooit zoals thuis” (C-vpk1).
De aandacht voor de mogelijkheid van de patiënt om te kunnen kiezen wat ze wil eten,
werkt ook door in ideeën over het uitbreiden van de keuzemogelijkheden naar waar en
wanneer ze wil eten. Zo is er één afdeling in de onderzochte ziekenhuizen met een
afdelingsrestaurant, zodat de patiënt kan eten in een atmosfeer die wat minder ‘ziekenhuis’
uitstraalt dan de eigen patiëntenkamer. “Als je de tafel leuk dekt, dat eet al een stuk
lekkerder dan op schoot in je bed, in je pyjama naar binnen schuiven”, zegt een
verpleegkundige van die afdeling (C-vpk1).
Met name het tijdstip van de warme maaltijd zouden sommige respondenten graag anders,
later, zien. “… als ik hier in het ziekenhuis zou liggen en om vijf uur zou die kar bij mij komen
… Daar word ik niet gelukkig van. Dan zou ik om een uur of acht, negen behoorlijk trek
krijgen en dan is iedereen weg en dan wordt het lastig” (C-mv).
Over de aankleding van de maaltijd – ook een aspect van de beleving van de maaltijd –
merkt een andere verpleegkundige op: “Ja, het zou soms wel eens wat mooier opgediend of
zo kunnen worden. Het is wel allemaal heel klinisch” (B-vpk1).
De managers van de voedingsdienst benadrukken allen in de interviews dat zij de patiënt
door middel van service, gastvrijheid, aankleding rondom de maaltijd, zich beter willen laten
voelen. Dat de maaltijd afleiding kan bieden van de vervelende situatie waarin ze zich
bevinden. Ook de verpleegkundigen hebben hier oog voor, maar benoemen tegelijk ook de
beperkingen die er toch ook zijn. Diëtisten zijn vooral – maar ook niet uitsluitend – gericht
op de inhoud van de maaltijd. Artsen hebben dit onderwerp niet benoemd.
Menusamenstelling
De menusamenstelling is in alle gesprekken aan de orde geweest. Die wordt in alle
ziekenhuizen in dit onderzoek gedaan door de voedingsdienst (koks) in samenspraak met de
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diëtist. Ik vroeg mij af of het ook niet zinnig zou zijn de artsen en verpleegkundigen of de
patiënten daarover mee te laten denken. Dat de artsen een rol zouden kunnen hebben in de
menusamenstelling zien weinig respondenten. Eén verpleegkundige zegt: “ik denk zeker dat
een oncoloog wel adviezen op papier zou kunnen zetten wat goed is voor patiënten als ze
bijvoorbeeld voedingsstoffen nodig hebben wat hun weerstand verhoogt” (B-vpk1). Een
andere verpleegkundige antwoordt op de vraag of ze denkt artsen en verpleegkundigen een
zinnige bijdrage zouden kunnen leveren aan de menusamenstelling: “Nee, dat denk ik niet.
Nee, diëtisten hebben daar wel een goed beeld over. Welke voedingsstof belangrijk is om
binnen te krijgen bij welk ziektebeeld en daar kan ik juist niks over zeggen” (A-vpk). Diëtisten
antwoorden duidelijk op de vraag of er een rol is voor artsen bij de menusamenstelling:
“Artsen niet, die staan daar te ver weg van in mijn opinie” (B-diët) en “Als ze dat willen,
kunnen ze komen” (C-diët). De artsen zelf tenslotte zijn er ook stellig in: “Het punt is, ik
persoonlijk denk van niet, omdat als je gespecialiseerde voeding wil aanbieden, dat is heel
divers, hè… Dus er is niet één menu te verzinnen wat fits all the patients die je hebt, zeg
maar” (B-arts1). Op de vraag ‘denkt u dat artsen bij de menusamenstelling betrokken zouden
moeten zijn’, antwoordde een andere arts: “Nee, absoluut niet…. We hebben wel iets te veel
andere taken” (B-arts2).
Over betrokkenheid van verpleegkundigen bij de menusamenstelling is men minder
uitgesproken, maar nuttig vindt men het eigenlijk niet. Het zou kunnen, maar heeft weinig
toegevoegde waarde.
Patiënten erbij betrekken zien met name diëtisten en managers van de voedingsdienst wel
zitten, maar dat stuit dan weer op praktische bezwaren: hoe krijg je een representatief
beeld, zonder dat je met heel veel mensen om tafel moet? De cliëntenraad lijkt dan de
meest voor de hand liggende representant.
Een ander aspect van die menusamenstelling is de vraag of vers koken of het inkopen van
kant-en-klaarmaaltijden of –componenten verschil maakt. Daarover zijn de meningen
verdeeld. Ter illustratie uitspraken van drie diëtisten naast elkaar:” In de regel wordt het
goed gewaardeerd, omdat het vers gekookt is” (B-diët) en “Nou, in principe in
voedingswaarde zou het niet uit moeten maken” (C-diët) en “Het vers bereiden zou natuurlijk
het ideaalste zijn” (A-diët). De managers van de voedingsdienst zouden liever meer vers
koken. Artsen en verpleegkundigen hebben ook een voorkeur voor versbereide maaltijden,
maar die lijkt vaak gebaseerd op een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van kant-enklaarmaaltijden of onwetendheid over hoe de maaltijdbereiding eigenlijk werkt. Zo zegt één
verpleegkundige: “Voor deze afdeling helemaal, omdat mensen hier natuurlijk ook vaak een
zoutbeperking hebben en volgens mij zijn voorverpakte maaltijden altijd veel zouter en zitten
er veel meer conserveringsmiddelen doorheen” (C-vpk2) en een andere: “Ik denk dat het
sowieso al minder gezond wordt, doordat we het opwarmen in de magnetron, de warme
maaltijden” (B-vpk2).
Specialisering
Bij de angsten over de kwaliteit van de ingekochte en opgewarmde maaltijden, worden
zaken genoemd die op vooroordelen lijken gebaseerd: magnetrons zijn slecht voor de
gezondheid, bij opwarmen gaan voedingsstoffen verloren, kant-en-klaarmaaltijden bevatten
(te) veel zout. De maaltijden die ziekenhuizen inkopen moeten voldoen aan strenge regels
voor bepaalde voedingsstoffen. Zo legt een manager voeding uit dat juist de dieetmaaltijden
worden ingekocht: “Vaak bijvoorbeeld natriumarm en dat soort producten die bestellen we
dan kant-en-klaar bij onze leverancier, want dat is toch specialistisch” (C-mv).
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Het opwarmen gebeurt niet met een magnetron, maar maaltijden worden snel gekoeld en
dan geregenereerd in speciale ovens of wagens. De vooroordelen worden waarschijnlijk
veroorzaakt door onwetendheid over die procedures. Er zijn steeds meer verschillende
functies ontstaan in het ziekenhuis, waarbij elke functie steeds gespecialiseerder is
geworden. Men heeft vaak weinig kennis buiten zijn/haar eigen specialisme. In hoofdstuk 3
zagen we dat in de begintijd van de ziekenhuizen de verpleegkundige van alle markten thuis
was: zij verzorgde zowel de patiënten, als het huishouden en de maaltijden.
In de moderne ziekenhuizen zijn alle functies inmiddels zo gespecialiseerd dat men niet goed
weet wat de ander precies aan het doen is. Een manager voeding zegt: “Op het moment dat
wij een maaltijd neerzetten, zijn wij erop gespind van o, die mevrouw heeft nog niet gegeten
of die meneer heeft nog niet gegeten. Verpleging is daar veel minder mee bezig. Terwijl het
hun patiënten zijn, zij zijn met heel andere dingen bezig (Bmv2)”. Maar de
verantwoordelijkheid over de voeding van de patiënten ligt wel ook bij de verpleging: “de
verpleegkundige en de foodservice medewerker [hebben] ook gewoon de taak om de
basisvoeding van de patiënt goed te regelen” (C-diët). Maar tegelijk is de diëtiste degene
met de kennis, zoals een verpleegkundige aangeeft: “… diëtisten hebben daar wel een goed
beeld over. Welke voedingsstof belangrijk is om binnen te krijgen bij welk ziektebeeld en daar
kan ik juist niks over zeggen” (A-diët).
De diëtist is duidelijk wel de specialist als het gaat over de voeding: “Dus dat lijntje met de
diëtiste is echt heel kort. Die kunnen we zo inschakelen en dan wordt er echt goed naar de
voeding gekeken”, zegt een verpleegkundige (B-vpk1). Sprekend over voedingsproblemen
van een patiënt, zegt een arts wel advies te willen geven: “Maar dan denk ik ook: daar is een
diëtiste ook beter in” (B-arts2).
Beperkte middelen
Financiële of materiële beperkingen in de werkzaamheden worden ook regelmatig expliciet
benoemd, hoewel daar niet specifiek naar is gevraagd: “[E]r wordt toch gewikt en gewogen,
het financiële plaatje, mogelijkheden enzovoort” (B-diët). En dat leidt soms tot vreemde
situaties. Zo krijgen de patiënten die poliklinisch voor een chemokuurbehandeling komen
een Mars of Twix om ze een ‘boost’ te geven, maar de opgenomen patiënten op de
oncologie-afdeling niet. Een verpleegkundige zegt daarover: “Ik denk om financiële redenen.
Dat is mijn eerste idee. Want als de mensen achter [op de klinische afdeling, MV] erom
vragen, krijgen ze het gewoon” (B-vpk2). En de kosten spelen ook een rol in de keuze voor
vers koken of inkopen, denkt een diëtist: “Dus ik denk kostenbesparing ook deels. Dat zal het
wel zijn. Dat is wel wat ik een beetje heb meegekregen. Dat het qua kosten niet meer vers
bereid wordt, maar ingekocht wordt” (A-diët).
Ook bij de samenstelling van het takenpakket spelen de financiën een duidelijke rol. Een
diëtiste zegt: “Het poliklinische stuk dat wordt meer uitgebreid, daar hebben we tot een jaar
terug nooit de mogelijkheden voor gehad…” (B-diët). Alle professionals hebben er mee te
maken. Ook intern moet alles betaald worden. In ziekenhuis B doet de verpleging de
koffieronde ’s avonds. Waarom doet de voedingsdienst dat niet, vroeg ik. “Dat kopen ze bij
me in. Eén afdeling. En er waren er vroeger drie en twee hebben er weer geannuleerd. Die
hebben toch een andere keuze gemaakt” (B-mv1). Iedere verpleegafdeling kan daarin zijn
eigen budgettaire keuzes maken.
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Druk
Als gevolg van de specialisering zijn er steeds andere mensen en afdelingen verantwoordelijk
voor delen van het proces van de voedselverstrekking aan patiënten. Vanwege de beperkte
middelen proberen alle afdelingen budgettaire verantwoordelijkheid te krijgen en
kennis/macht te behouden of vermeerderen met betrekking tot wat zij als prioriteit
beschouwen, terwijl ze kosten en verantwoordelijkheid voor onderdelen van het proces die
zij niet belangrijk achten proberen door te schuiven naar andere afdelingen.
Het steeds als krap ervaren budget en de strijd om kennis/macht binnen de organisatie,
leiden ertoe dat alle professionals een hoge werkdruk ervaren:
Zo geeft een arts aan, dat ze tijdens een poliklinisch spreekuur eigenlijk nauwelijks tijd heeft
om écht met de patiënt te spreken: “Mensen komen bij ons op de poli. Ik geef ze een hand:
heeft u nog klachten? Nee. En dan gaat zo’n patiënt ook weer weg” (B-arts1).
Min of meer vergelijkbaar vertelt een verpleegkundige: “De werkdruk is hier soms zo
ontzettend hoog dat je echt gewoon daar ook totaal helemaal niet mee bezig bent. We zijn
soms blij als we een patiënt al zijn medicatie en infusen hebben kunnen geven en wat hij dan
te eten krijgt…” (B-vpk2). De verpleegkundige erkent in het gesprek het belang van voeding
voor de gezondheid en het herstel van de patiënt, maar het zorgproces is zo ingericht dat de
verpleegkundigen nauwelijks tijd hebben waar te nemen wat de patiënt eet. Hoewel zij
verantwoordelijk is voor de voedselinname van de patiënt, is de praktische uitvoering van de
voedselverstrekking uitbesteed aan de voedingsdienst. Tijd voor overleg of overdracht is er
lang niet altijd en de prioriteit van de verpleegkundige zorg ligt dan bij het verstrekken van
medicatie en het verrichten van verpleegkundige handelingen. Daarnaast gaat er een hoop
tijd zitten in de dossiervoering.
Tegelijk is de verpleegkundige in sommige ziekenhuizen wel de aangewezen persoon om
patiënten die hulp nodig hebben bij het eten, te begeleiden. Ik kan mij voorstellen dat dat
een taak van de voedingsassistent zou zijn, maar desgevraagd was het antwoord: “Daar
heeft de voedingsdienst gewoon geen tijd voor. Die moeten hierheen en naar een andere
afdeling” (B-vpk2).
De specialisering werkt ook door in de verdeling van wat in het ziekenhuis gebeurt en wat
daarbuiten ‘hoort’, bij de eerstelijnszorg. Een diëtist vertelt over een verzoek om een patiënt
met artrose en overgewicht te begeleiden bij afvallen: “Die sturen wij naar de eerste lijn.
Daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor” (A-diët). Zij geeft aan liever de
specialistische en ingewikkelde patiënten te willen zien.
De professionals zien ook meestal van elkaar dat ze veel te doen hebben in soms beperkte
tijd, maar wijzen soms ook naar elkaar om bepaalde taken uit te voeren waar ze zelf (te)
weinig tijd voor ervaren.
Overheid
De overheid bepaalt voor een groot deel de kaders waarbinnen de ziekenhuizen moeten
werken. Sprekend over een voorlichtingsactiviteit buiten het ziekenhuis, vroeg een
verpleegkundige zich af of die promotieactiviteit van het ziekenhuis wel meer patiënten zou
opleveren. Op mijn vraag of het niet juist de bedoeling was dat het minder patiënten zou
opleveren, antwoordde ze: “Ja, nou ja, dat is het kromme van de beloningsstrategie die er op
dit moment in Nederland is… Het moet allemaal uit de productie komen” (C-vpk1). Productie,
daar gaat het om. Net als in een fabriek. “Dat is waar. Dat de zorg zegt: het is een
gezondheids-fabriek” (C-mv). Die beloningsstrategie en het kennelijke gevolg ervan wordt
vastgesteld door de overheid.
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En diezelfde overheid stelt de regels waar binnen alles moet gebeuren. Ziekenhuizen zijn
verplicht rekening te houden met diëten en dergelijke in de maaltijden die zij aanbieden; er
is een landelijke verstrekkingseenheid (hoeveel milliliter is één glas water etc.); er zijn
parameters voor de termijn waarbinnen operaties moeten plaats vinden na het stellen van
de diagnose.
En er is de verplichte screening op ondervoeding. Daarover is veel gesproken in de
interviews. “[A]lle patiënten die opgenomen worden, worden gescreend op
voedingstoestand, door middel van een aantal vragen. Wij gebruiken hier de MUST, de
Malnutrition Universal Screening Tool” (B-diët), legt een diëtiste uit. Een verpleegkundige
vertelt: “Ten eerste vragen we altijd standaard naar gewicht en lengte, dus dat is iets dat
verplicht is. Dat moet bij elke patiënt worden afgenomen” (B-vpk2). In andere ziekenhuizen
wordt een andere methode gebruikt, de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire),
maar het idee is gelijk. Alle patiënten worden gescreend op verschijnselen van, of risico’s op,
ondervoeding en afhankelijk van de uitkomst van de screening krijgen ze extra (eiwitrijke)
voeding en/of komt de diëtiste in consult.
Alle respondenten benoemen de opgelegde regels van buiten het ziekenhuis. Alle artsen en
verpleegkundigen hebben het over de registratiedwang, over het alles moeten
documenteren. Zij spreken zelden tot niet positief over de bemoeienis van de overheid met
de zorg.
Bewijs/Onderzoek
De screening op ondervoeding is een mooi voorbeeld van het belang dat wordt gehecht aan
onderzoek en het bewijs dat daardoor wordt geleverd. Als iets is bewezen (na onderzoek), is
het klaar voor gebruik in het ziekenhuis. En dat op zich is dan weer een bewijs dat het klopt.
Zo zegt een diëtiste: “[D]at screenen op ondervoeding is echt een prestatie-indicator voor het
ziekenhuis. Dus het belang is er wel van bewezen” (B-diët).
In de medische wereld is de term Evidence Based Practice de laatste jaren sterk in de mode
geraakt. Iets wordt in de praktijk geïntroduceerd wanneer het bewezen effectief is. Een
verpleegkundige merkt daarover op: “Wij werken heel erg met als dingen bewezen zijn, als
het evidence based is, dan hebben wij zoiets van: dan gaan we ervoor. Dat heerst hier, hoor,
op deze afdeling” (B-vpk1). Over de ontwikkelingen rond voeding in het ziekenhuis zegt een
andere verpleegkundige: “Nou ja, ik denk nu met de toekomst dat er steeds meer met
Evidence Based Practice wordt gedaan, dat het wel goed is, als dat wordt bijgehouden. De
nieuwe ontwikkelingen, nieuwe onderzoeken die zijn gedaan, dat dat wordt bijgehouden”
(B-vpk2).
In het hele systeem neemt onderzoek een belangrijke plaats in. Dat begint al bij de
studenten: “Omdat we een leerwerkplaats ook hebben op de afdeling zijn er veel studenten
en hebben we ook altijd onderwerpen nodig om onderzoekjes op te doen” (C-vpk1).
Korte Ligduur
Met het begrip Ligduur wordt de tijd aangeduid die de patiënt is opgenomen in het
ziekenhuis. Deze wordt meestal uitgedrukt in dagen.
Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat mensen sneller herstellen buiten het ziekenhuis dan
erbinnen, of dat mensen in het ziekenhuis weer andere klachten op doen dan die waarvoor
ze er binnenkwamen. Sommige patiënten komen niet ondervoed binnen, maar raken tijdens
de opname ondervoed. Dit soort onderzoeken en de eerder besproken beperkte middelen
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en het beloningsstelsel maken dat er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke ligduur
voor patiënten. “De tendens is dat mensen inderdaad steeds minder lang in een ziekenhuis
liggen. Gemiddeld ligt men nog vier dagen”, stelt een manager van de voedingdienst
(B-mv1). Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot veranderingen in de menucyclus, want er hoeft
minder variatie in de tijd te zijn. Een diëtiste licht toe hoe het in dat ziekenhuis gaat: “En elke
zoveel maanden is er dan weer een nieuw seizoensmenu, wat dan elke keer weer een cyclus
heeft van twee weken wat dan weer terugkomt” (A-diët).
De kortere ligduur heeft nog in ieder geval twee andere effecten. De eerste is dat de
maaltijd in het ziekenhuis en de hoeveelheid voeding die de patiënt tot zich neemt in het
ziekenhuis er veel minder toe doet. Op de vraag of gezond eten een rol zou moeten spelen
in de behandeling in het ziekenhuis, antwoordt een verpleegkundige: “Ik denk niet dat je
daar hier invloed op hebt in de korte duur dat mensen hier liggen” (B-vpk2). Een arts zegt:
“Die drie dagen dat ze hier dan of ongezond of gezond eten, dat maakt voor de prognose
uiteindelijk helemaal niets uit” (B-arts1) en een andere arts bevestigt dat: “dat wij bij mensen
die hier twee dagen zijn, omdat ze ziek zijn heel erg met voeding…. Dan ben je niet bezig met
de voeding. Nee.” (B-arts2).
Het andere effect van de kortere ligduur is dat de bemoeienis met de patiënt zich voortzet
na de opname binnen en buiten het ziekenhuis. Na de opname gaat de patiënt of naar huis
of naar een andere instelling voor verdere behandeling. In dat laatste geval vindt een
overdracht plaats. Een verpleegkundige vertelt: “En daar schrijven we altijd een hele goede
overdracht voor. Dat mensen zijn afgevallen, dat ze extra dingen, dat de diëtiste in consult is
hier, dus dat wordt dan overgenomen, denk ik…“ (B-vpk2).
Als de patiënt naar huis gaat, is het de vraag wat ze thuis gaat doen. Speelt voeding dan een
rol, een andere rol dan voor de opname? Patiënten worden thuis nagebeld door een
verpleegkundige om te horen hoe het gaat. Veel patiënten komen in een poliklinisch traject,
waarbij voeding soms ook een rol speelt. Zoals een arts het omschrijft: ”Met poliklinisch
probeer je een nieuw event te voorkomen. Klinisch probeer je ellende te voorkomen of te
zorgen voor sneller herstel” (B-arts1).
Cardiologische patiënten hebben vaak baat bij een andere leefstijl, inclusief een ander
eetpatroon. Het ziekenhuis begeleidt ze soms daarbij. Een belangrijk punt dat door
meerdere respondenten werd genoemd is de motivatie van de patiënt om iets te
veranderen. En dat is moeilijk vertelt een verpleegkundige: “Ik denk dat iemand daar 100%
moet achterstaan en dat wij daar in die korte tijd hier weinig aan kunnen veranderen”
(B-vpk2). Een arts zegt het stelliger: “En dan zou ik alleen gemotiveerde mensen – zeker als je
het op het gebied van dieet en sporten gaat doen, moet je gemotiveerde mensen hebben.
Want de rest heeft niet zo heel veel zin, ben ik van mening” (B-arts1).
Zelfredzaamheid
Het laatste element in deze opsomming van discoursanalyse-elementen in het discours rond
voeding in de behandeling van patiënten in het ziekenhuis: de zelfredzaamheid van de
patiënt. Als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, draagt ze veel over aan de
artsen en verpleegkundigen. Een deel van de beslissingen over wat er met haar gebeurt,
soms een deel van de verantwoordelijkheid over het eigen handelen. In extreme gevallen
raken patiënten gehospitaliseerd: ze menen dan eenvoudige handelingen als zichzelf wassen
niet meer zonder hulp of toezicht te kunnen uitvoeren. Maar als de patiënt – vaak dus na
een korte opname – weer thuis is, moet ze zelf leren omgaan met de veranderingen die van
haar gevraagd worden. Over de mate waarin de patiënt dat kan, wordt verschillend gedacht.
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Aan de negatieve kant van het spectrum vallen uitspraken als: “mensen komen hier in het
ziekenhuis, de familie neemt een pizza mee” (C-mv) en “Je moet je voorstellen: patiënt heeft
net hartinfarct gehad en dan weten ze natuurlijk al lang dat ze gezonder moeten eten. Dat is
niet zo moeilijk” (B-arts1) en “En het is ook niet voor elke patiënt natuurlijk weggelegd. Want
een groot deel van onze dikke diabeten, kan ik zeggen, dat die twee keer in de week vette vis
moeten eten, maar dat gaat ‘ie echt niet doen” (B-arts1).
Anderen benaderen het positiever: “Heel veel mensen weten natuurlijk wel wat belangrijk is,
maar het wordt pas belangrijk voor ze op het moment dat er op een of andere manier een
waarschuwing komt” (B-diët). En voor sommige professionals begint de voorbereiding op
thuis al in het ziekenhuis. Over patiënten met een vochtbeperking zegt een verpleegkundige:
“Mensen kunnen eigenlijk altijd bij de automaat waar wij ook ons drinken pakten. Mogen ze
zelf pakken. Dat is een risico … Aan de andere kant, als ze thuis zijn, moeten ze het ook zelf
doen. Hebben ze ook koffiemachine en hun kraan bij de hand en hun koelkast. Je moet ze ook
niet klein houden. Ze moeten daar zelf mee leren omgaan” (C-vpk1). Een diëtiste benoemt
min of meer hetzelfde: “En ze willen dan toch ergens een stukje zelfredzaamheid en invloed
hebben, dus dat hebben ze rondom voeding. En jij kan ze de tools geven om dat zelf in te
delen” (C-diët). Hoeveel bepaalt de professional in het ziekenhuis voor de patiënt? Artsen
lijken meer geneigd te zijn zich terug te trekken, als de patiënt niet voldoende zelfredzaam
(b)lijkt of voldoende gemotiveerd is mee te werken aan de door de arts voorgestelde
behandeling. Diëtisten en verpleegkundigen werken er actief aan de patiënt meer ruimte te
geven om haar eigen beslissingen te nemen.
Deze 10 elementen zijn de belangrijkste in mijn analyse van het discours rond voeding
tijdens de behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Dit discours wordt beïnvloed door
andere discoursen en heeft op zijn beurt ook weer invloed op andere discoursen. Met name
discoursen met betrekking tot efficiëntie, over hoe om te gaan met patiënten in het
algemeen, over individuele keuzevrijheid, over wetenschappelijk onderzoek als basis voor
(be)handelen bepalen mede hoe er in het discours over voeding in de behandeling wordt
gesproken en gedacht. In hoofdstuk 7 ga ik in op de wisselwerking tussen de verschillende
discoursen en laat ik zien hoe discoursen macht uitoefenen en daarmee gedrag produceren.
In de volgende paragraaf ga ik eerst nog in op de verschillen tussen de denkbeelden van de
professionals in de verschillende beroepsgroepen. De vraag of de respondenten dingen
anders zouden willen zien in de rol van voeding in de behandeling van patiënten en hoe ze
daarover denken, is het onderwerp van de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

6.2

De beroepsgroepen apart bekeken

In bovenstaande beschrijving van de tien discourselementen komt naar voren dat de
verschillende professionals niet allemaal hetzelfde denken over de rol die voeding in de
behandeling van patiënten in het ziekenhuis speelt of zou moeten spelen. Uiteraard zijn er
individuele verschillen. Zoals discours gevormd wordt door de omliggende discoursen en
praktijken worden ook mensen gevormd door de omliggende discoursen. Zonder die
individuele kenmerken onder het tapijt te willen schuiven, valt er wel iets te zeggen over de
verschillen in opvatting over de rol van voeding in de behandeling van patiënten in het
ziekenhuis tussen de beroepsgroepen. Het valt op dat mensen in dezelfde beroepsgroep op
punten hetzelfde of op dezelfde manier denken over het onderwerp van dit onderzoek en
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dat dit afwijkt van respondenten met een ander beroep. Op die verschillen ga ik in in deze
paragraaf.
Artsen
De geïnterviewde artsen houden zich weinig bezig met de voeding die de patiënt krijgt
tijdens de behandeling. Op de vraag of de arts iets kan vertellen over de maaltijden die de
patiënten krijgen, was het duidelijke antwoord: “Nee. Standaard neem ik aan. Kijk ik nooit
naar… Er is hier gewoon een keuken, maar daar bemoei ik me gewoon helemaal niet mee”
(B-arts2). Een andere arts zei:” Dus wat ik weet is dat ze hier in het ziekenhuis
ziekenhuismaaltijden krijgen. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds. Dat ze een aankruislijst
hebben wat ze willen eten. En daar bemoeien de dokters zich niet mee, laat ik het zo zeggen”
(B-arts1). Het feit dat de omschrijving van de arts niet klopt, want de patiënt kan in dit
ziekenhuis ter plekke kiezen wat ze wil eten en hoeft dus niets aan te kruisen, bevestigt dat
de arts niet op de hoogte is.
Ik haalde eerder al (bij maaltijdkeuze) een citaat van een arts aan waaruit voor hen de
nadruk blijkt te liggen op de medische behandeling van de patiënt. Voeding tijdens de
opname vinden zij niet interessant: “Die drie dagen dat ze hier dan of ongezond of gezond
eten, dat maakt voor de prognose uiteindelijk helemaal niets uit” (B-arts1).
Voor de artsen speelt voeding vooral een rol na de opname. Als één van de mogelijkheden
om recidive van de klachten te voorkomen. Want dat benadrukken de artsen: leefstijl is heel
belangrijk om gezond te zijn of blijven. “Post infarct gaan we kijken hoe gaan we echt je
leefstijl aanpassen. Daar is dieet natuurlijk een onderdeel van” (B-arts1).
De artsen zijn er ook heel stellig in dat voeding een rol speelt in de gezondheid, maar dat het
niet alleen zalig makend is. Het is een factor die kan bijdragen aan voorkomen en herstellen
van ziekte, maar niet meer dan dat: “Punt is dat wij meestal multifactoriële oorzaken hebben
van aandoeningen. Voeding speelt daar altijd een rol in. Maar nooit zo’n belangrijke rol dat
je dingen kan voorkomen” (B-arts1).
Verpleegkundigen
De verpleegkundigen zijn duidelijk meer betrokken bij de dagelijkse voeding van de
patiënten tijdens hun behandeling in het ziekenhuis. Van sommigen wordt ook gevraagd dat
zij de patiënt helpen met eten als deze daarbij hulp nodig heeft. En zij kunnen allen duidelijk
vertellen hoe de organisatie van de voedselverstrekking aan patiënten in elkaar zit. De
meningen lopen bij de verpleegkundigen uiteen als het gaat om de rol van voeding in de
behandeling. Eén van de verpleegkundigen zit meer op de lijn van de artsen: “Maar ze [de
patiënten, MV] weten wel dat ze voor voeding bij de voedingsassistente en de diëtiste
moeten zijn. En echt inhoudelijke vragen over voeding dat ze daar niet voor bij mij moeten
zijn” (A-vpk). Zij vindt dit ook niet bij haar taken horen.
Bij de verpleegkundigen van de cardiologie-afdelingen kwam duidelijk ook naar voren dat
voeding een rol speelt in de begeleiding van de patiënt na de ziekenhuisopname, waarbij
wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de patiënt voor de eigen gezondheid en
soms ook het gebrek daaraan, zoals in het volgende citaat: “…wij zien veel
draaideurpatiënten, met name de hartfalers. ‘Ik heb nog nooit gehoord van een
vochtbeperking’…” (C-vpk1). Dat is een punt dat ook de artsen noemden en dat hierboven
ook al aan de orde was: de patiënt is zelf verantwoordelijk voor haar gezondheid, maar wat
betekent dat voor de zorgverleners die haar steeds weer terug zien komen met dezelfde
klachten?
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Wellicht door de intensievere betrokkenheid van de verpleegkundigen bij de patiënt (in
vergelijking met de artsen), zien zij de maaltijd ook meer als een belangrijk moment voor de
patiënt in hoe zij haar ziekenhuisopname beleeft. “… met de feestdagen bijvoorbeeld, dan
wordt er altijd wel uitgepakt. En dat ziet er altijd meteen al veel leuker uit en ik denk dat dat
ook wel helpt met trek krijgen in eten” (B-vpk1).
Diëtisten
De diëtist is in het ziekenhuis de specialist met betrekking tot voeding. Die mening delen de
drie gesproken diëtisten. Maar er zijn wel verschillen in wat dat voor hen betekent. In het
meest extreme geval is de diëtist leidend op het gebied van voeding: “[Diëtisten] hebben ook
een leidende rol in dit ziekenhuis wat betreft het voedingsbeleid. Die overrulen de artsen”
(C-vpk2). Maar dat betekent niet dat de andere disciplines zich niet meer met de
patiëntenvoeding hoeven te bemoeien, “omdat ik vind dat de verpleegkundige en de
foodservicemedewerker ook gewoon de taak hebben om de basisvoeding van de patiënt
goed te regelen” (C-diët). Andere diëtisten benadrukken meer het verschil met de diëtisten
buiten het ziekenhuis: “… iemand die had overgewicht en artrose en pijn aan zijn knieën en
hij moest daarvoor afvallen. Die sturen wij naar de eerste lijn. Omdat we meer de
ingewikkelde en de specialistische patiënten hier willen zien” (A-diët).
Diëtisten gebruiken vrij veel jargon en technische termen als het over voeding gaat. Zo zijn
aardappelen een “zetmeelcomponent” en gaat het bij tussendoortjes voor de patiënt om de
hoeveelheid eiwitten die zij daarmee binnenkrijgt. Hoewel deze technische kant van voeding
de boventoon voert, zien de diëtisten ook het belang van de psychosociale kant van eten
voor de patiënt. Zoals blijkt uit deze opmerking: “[A]ls de ambiance in de breedste zin van
het woord goed is, dan heeft dat natuurlijk ook een positief effect op de inname, de intake
van vocht en voeding door de patiënten” (B-diët).
Als materieel voorbeeld kwam in meerdere interviews ter sprake dat de diëtisten voorheen
vaak kantoor hadden naast of in de buurt van de keuken, zodat zij gemakkelijk zeer direct bij
het menu en de maaltijden betrokken waren. Nu houden de diëtisten vaak kantoor in
gangen, die alleen voor medewerkers zijn bestemd en een eind bij de keuken vandaan
liggen, zoeken zij patiënten op op hun kamer, en is de betrokkenheid bij de
maaltijd(bereiding) een taakgebied van één van de diëtisten.
Managers van de voedingsdienst
De kwaliteit van de aangeboden maaltijd moet goed zijn en voldoen aan de eisen die de
diëtisten en artsen vanuit medisch oogpunt stellen. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend, maar
vereist wel samenwerking en afstemming. De managers van de voedingsdienst benadrukken
in de interviews dat zij ook regelmatig overleg hebben met de artsen en verpleging, maar
vooral met de diëtetiek om die kwalitatief goede maaltijd te kunnen bieden. Meer dan voor
de andere professionals is voor de managers voeding de beleving van de maaltijd van
belang. Zij benoemen daarbij als belangrijke onderwerpen het tijdstip van de warme
maaltijd, dat er voldoende te kiezen valt voor de patiënt (en bij voorkeur op het moment dat
de maaltijd genuttigd wordt), de aankleding van de maaltijd en van de ruimte waarin wordt
gegeten en de serviceverlening van de voedingsassistenten. De voedingsassistenten zien zij
als degenen die zorg kunnen dragen voor zowel een goede beleving als voor de bewaking
van de voedingsinname van de patiënt. Die bewaking van een voldoende voedingsinname
van de patiënt is een taak van de voedingsassistent vanwege het bijhouden van de daarvoor
bestemde lijsten, maar de managers van de voedingsdienst benadrukken ook de
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mogelijkheden van de voedingsassistent om patiënten te stimuleren iets te eten of mee te
denken over wat patiënten met verminderde eetlust toch zouden kunnen of willen eten. “Ja,
je hebt geen trek, maar we vinden het belangrijk dat je toch eet. En wat we daar aan bij
kunnen dragen, dragen we daar aan bij. Ook al zijn het maar een paar hapjes” (C-mv).

6.3

Veranderingen in de rol van voeding in de behandeling

In hoofdstuk 4 heb ik beschreven hoe de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen in de loop der tijd is veranderd. In hoofdstuk 5 heb ik aan de hand van de drie
onderzochte ziekenhuizen laten zien hoe die voedselverstrekking aan patiënten daar op dit
moment is georganiseerd. Hoe de professionals denken over die huidige situatie heb ik in de
voorgaande paragraaf geschetst. Uit sommige citaten klonk onvrede door met hoe het nu is
geregeld. Daarover gaat het in deze paragraaf. De laatste deelvraag van mijn onderzoek gaat
over eventuele veranderingen in de rol die voeding speelt in de behandeling van patiënten:
Welke redenen en/of aanknopingspunten worden door behandelaars en betrokkenen
bij de voedselverstrekking genoemd voor het al of niet aanbrengen van veranderingen
in de rol die voeding speelt in de medische behandeling van patiënten?
Ik heb alle respondenten aan het eind van het interview gevraagd of zij terugkijkend op ons
gesprek aanleiding zagen na te denken over aanpassingen in het voedingsbeleid van het
ziekenhuis. De antwoorden op die vraag en andere opmerkingen tijdens de gesprekken vat
ik samen in deze paragraaf. Lang niet alle respondenten wisten duidelijk te benoemen wat
ze anders zouden willen. Dat kan op twee zaken duiden: aan de ene kant zou het kunnen
betekenen dat zij vinden dat alles goed is, zoals het is en verandering dus onnodig. Aan de
andere kant kan het ook zijn dat men zo gewend is aan het systeem en dat discoursen zo
verstard zijn dat mensen zich niet meer voor kunnen voorstellen hoe iets zou kunnen
veranderen.
Aangezien ik impliciet en expliciet tijdens de interviews wel degelijk onvrede heb horen uiten
over de huidige gang van zaken, lijkt die laatste optie wel degelijk aan de orde.
De zorg heeft zich ontwikkeld tot een omvangrijk complex systeem. In een sociaal complex
adaptief systeem hebben de handelende subjecten vrijheid om te handelen op een manier
die niet altijd voorspelbaar is. Daarnaast zijn de handelingen van die subjecten onderling
verbonden op zo’n manier dat de handelingen van het ene subject de context voor een
ander subject veranderen (Plsek en Greenhalgh, 2001, p.625).
Veranderingen in een (deel van het) systeem moeten vaak door meerdere personen worden
gedragen of leiden anders tot weerstand bij andere personen en worden dan gefrustreerd.
In de interviews kwam dit veelvuldig terug. Veranderingen bewerkstelligen in het systeem
valt niet mee en vereist samenwerking van meerdere personen of groepen, zowel binnen als
buiten het ziekenhuis.
De specialisering, die in de vorige paragraaf is genoemd als één van de elementen die in het
discours duidelijk aanwezig is, is een voorbeeld van een invulling van het systeem die ervoor
zorgt dat meerdere mensen moeten samenwerken om iets te kunnen bereiken. Zo zijn er
meerdere mensen bij een patiënt betrokken op enig moment van de dag. “[I]k vind dat er
veel te veel mensen aan zo’n bed komen bij een patiënt. Dat is heel verwarrend als je in het
ziekenhuis ligt”, stelt een manager van de voedingsdienst (C-mv). Hij pleit voor twee
aanspreekpunten voor de patiënt, een op verpleegkundig gebied en een “vanuit de
ondersteuning”.
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Soms leidt de betrokkenheid van verschillende professionals bij een patiënt ook tot
onduidelijkheid over wie voor een taak verantwoordelijk is. Dat leidde in ziekenhuis B
bijvoorbeeld ertoe dat het bijhouden van de voedingsinname van patiënten niet voldoende
gebeurde, omdat de verpleegkundigen en de voedingsassistenten van elkaar verwachtten
dat de ander het zou doen. Het verbeteren van die registratie werd specifiek genoemd door
de verpleegkundigen in dit ziekenhuis als verbeterpunt.
De specialisering verplicht ook tot samenwerking. Doordat ieder specialisme voor een klein
deel van de behandeling van of zorg voor de patiënt verantwoordelijk is, moeten ze
samenwerken om het totaal op orde te maken. Een arts vertelt dat er een nieuw team wordt
opgezet voor secundaire preventie van hartproblemen, waarin arts, diëtist, fysiotherapeut
en verpleegkundig specialist allemaal hun eigen expertise inzetten in de begeleiding van de
patiënt. Maar in hoeverre leidt dit dan weer tot het probleem dat hierboven wordt
genoemd: een patiënt heeft met zoveel professionals te maken?
En dit geldt niet alleen binnen het ziekenhuis, maar – juist ook weer door de kortere ligduur
– voor de samenwerking met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Er wordt niet altijd met
vertrouwen gekeken naar hoe er buiten het ziekenhuis wordt gewerkt. Zo zegt een
verpleegkundige over patiënten die achteruit zijn gegaan: “die gaan bijna altijd naar een
revalidatieplek of een verpleeghuis, verzorgingshuis, waar de zorg daar weer over wordt
genomen. En daar schrijven we altijd een hele goede overdracht voor. … Ik denk dat andere
instanties dat dan overnemen” (B-vpk2). Een arts zegt over de begeleiding van patiënten met
cardiovasculaire aandoeningen door de huisarts: “De huisarts meet 1 keer in de 3 maanden
de bloeddruk en dat noemt ‘ie cardiovasculair risicomanagement. Ja, dat is natuurlijk niet zo”
(B-arts1). Daar zien deze respondenten ruimte voor verbetering. En de meeste respondenten
vinden het ook vanzelfsprekend dat zij – ook als de patiënten al weer thuis zijn – betrokken
blijven bij de behandeling van de patiënt. Of juist dat ze voordat de patiënt wordt
opgenomen al proberen te interveniëren om de patiënt in zo goed mogelijke conditie aan de
ziekenhuisopname te laten beginnen. Wel vinden veel respondenten dat er goed moet
worden gekeken welke zorg buiten het ziekenhuis door mensen vanuit het ziekenhuis moet
worden gedaan. In het ziekenhuis werken tenslotte gespecialiseerde professionals, die graag
de eenvoudige zaken overlaten aan de eerstelijns zorg, zoals de huisarts en de ‘gewone’
diëtist.
Rondom de organisatie van de patiëntenzorg zijn er verschillende zaken genoemd die
respondenten anders zouden willen. De hoge werkdruk, de – in de ogen van de
respondenten – altijd krappe budgetten worden als logische verschijnselen ter sprake
gebracht. Er wordt in de zorg nu eenmaal altijd bezuinigd en er is te weinig tijd om alle taken
uit te voeren zoals je het zou wensen. Een groot deel van de schuld daarvoor wordt gelegd
bij de regelgeving door de overheid, die normen vaststelt waaraan men zich moet houden,
terwijl men eigenlijk vindt dat het de zorg voor de patiënt niet altijd ten goede komt. Zo
moet een ziekenhuis binnen een bepaalde tijd na vaststelling van de diagnose darmkanker
een patiënt opereren, terwijl die patiënt wellicht beter eerst zou kunnen aansterken om de
gevolgen van een operatie beter te kunnen dragen. “…eigenlijk [gaat] dan het gevoel hoe je
de patiënt optimaal zou behandelen, tegen andere kwaliteitsparameters in en je wordt erop
afgerekend als je te lang wacht” (B-arts2). Maar geen van de respondenten komt met een
specifiek veranderingsvoorstel in antwoord op de vraag naar eventuele aanpassingen in het
voedingsbeleid dat specifiek gericht is op overheidsmaatregelen. Daaraan wordt alleen
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tijdens de interviews gerefereerd. Is dat omdat het moeilijk is voor te stellen dat er iets is
waarop je werkelijk invloed zou kunnen om het te veranderen?
Hetzelfde lijkt te gelden voor de werkdruk die mensen ervaren. Meerdere respondenten,
vooral de artsen en verpleegkundigen, gaven aan weinig tijd te hebben voor het geven van
aandacht aan de patiënten. De diëtisten zagen vooral taken die zij graag zouden willen
uitvoeren, maar die blijven liggen door gebrek aan tijd (of geld om meer diëtisten in te
zetten). Maar ik ben er niet helemaal goed achter gekomen of dat iets is dat ze écht anders
zouden willen. De tijdsdruk is iets dat ze zeker niet altijd fijn vinden, maar het is inmiddels
zo’n vast patroon geworden, zo’n vanzelfsprekendheid, dat ze er ook wel aan gehecht lijken.
In de behandeling van de patiënt zijn er zaken aan het veranderen. De diëtist krijgt in zaken
die de patiëntenvoeding betreffen een grotere rol en meer verantwoordelijkheid de laatste
tijd. In ziekenhuis C heeft de diëtist de mogelijkheid de arts te overrulen bij beslissingen over
de voeding van de patiënt. Dat is een verdergaande vorm van specialisering.
Iets vergelijkbaars is te zien in het vertrouwen op wetenschappelijk onderzoek en bewijs.
Verschillende respondenten hebben aangegeven dat steeds meer beleid en praktijk wordt
gebaseerd op wat wetenschappelijk is bewezen te werken. Dat is een vorm van
specialisering vanuit een bepaalde discursieve overtuiging, namelijk dat wetenschap een
goede basis vormt voor beslissingen over de organisatie van de zorg voor patiënten. Deze
specialisering brengt met zich mee dat er vaker protocollair wordt gewerkt, dat steeds meer
volgende vastgestelde normen gebeurt. Er is duidelijk vastgelegd in de protocollen en
werkwijzen wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Er worden zogenaamde zorgpaden
ontwikkeld, waarin staat hoeveel tijd er mag verstrijken tussen het stellen van een diagnose
(bijvoorbeeld ondervoeding) en het plegen van een interventie. Dit is een verandering die al
gaande is, maar die door verschillende respondenten nadrukkelijk wordt genoemd als een
positieve richting die is ingeslagen.
Voeding is daarbij niet een onderwerp dat snel wordt genoemd. Misschien wel omdat
wetenschappelijk bewezen interventies op het gebied van voeding niet voor het oprapen
liggen. Of omdat door de specialisering de medische wetenschap relatief weinig onderzoek
doet naar voeding. Voeding valt immers onder een ander specialisme. Voeding wordt mede
niet als belangrijke interventie genoemd omdat alle respondenten benadrukken dat áls
voeding een rol speelt in de gezondheid van mensen, ofwel bij het voorkomen van ofwel bij
het herstellen van ziekte, dat het dan altijd één van de factoren is. Er wordt veel benadrukt
dat vrijwel alle ziekten multifactorieel zijn, waarbij voeding een rol kan spelen, maar niet de
doorslaggevende (allergieën uitgezonderd). Wat wel wordt genoemd door meerdere
respondenten is het afstemmen van de voeding op specifieke patiëntencategorieën,
doelgroepenbeleid voor voeding. Daarbij krijgen de oncologiepatiënten een ander menu
aangeboden dan de cardiologische patiënten, omdat zij nu eenmaal ook andere behoeften
hebben.
De beleving van de maaltijd is een ander aspect van voeding en eten dat moeilijk in
protocollen te vangen is – en misschien wel nog moeilijker wetenschappelijk te onderzoeken
en bewijzen. Rond dit onderwerp is er wel verandering de laatste jaren en ook de
respondenten (met name verpleegkundigen, diëtisten en managers van de voedingsdienst)
hebben het hierover in de interviews. Waar, wanneer, met wie wordt de maaltijd genuttigd?
Wanneer moet de patiënt kiezen wat ze wil eten? Hoe wordt ze benaderd door de
professionals in het ziekenhuis? Gewenste veranderingen die door de respondenten zijn
genoemd en die zouden moeten bijdragen aan een positievere maaltijdbeleving en daarmee
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aan een groter welbevinden van de patiënt, zijn onder andere: meer variatie in de
menucyclus (met name voor de patiënten die niet snel het ziekenhuis verlaten), extra
verstrekkingen bij de lunch (bijvoorbeeld een snack of salade), meer keuze in wanneer of
waar te eten, versbereide maaltijden, gezonde tussendoortjes, wensdiëten voor terminale
patiënten.
Al met al is er aardig wat de revue gepasseerd dat volgens de respondenten anders of beter
zou kunnen. Tegelijk is duidelijk dat veranderingen niet eenvoudig tot stand komen in het
complexe zorgsysteem in Nederland. Hoe verhouden zich nu de praktijk van de huidige
organisatie van de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen en al
deze genoemde kritische punten zich tot het denken over de rol van voeding in de
behandeling van patiënten in het ziekenhuis? Welke discoursen spelen daarbij een rol en
hoe beïnvloeden die elkaar? Die discoursanalyse is het onderwerp van het volgende
hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 7 Foucaultiaanse interpretatie van het discours
In de voorgaande drie hoofdstukken zijn de geschiedenis van het discours rond de rol van
voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, de praktijk en de taal
ervan afzonderlijk behandeld. In dit hoofdstuk bekijk ik die drie onderdelen van het discours
in samenhang. Dat doe ik door vier begrippen die Foucault veel gebruikt in discoursanalyse
(contingentie, kennis/macht, normalisering en biomacht) te verbinden aan de 10
discourselementen uit hoofdstuk 6.

7.1

Het doel van Foucaultiaanse discoursanalyse

In een analyse van discours, zoals Foucault dat deed, gaat het niet alleen over wat er wordt
gedacht en gezegd, maar juist ook over de praktische, materiële gevolgen die dat denken en
spreken hebben. Maar ook andersom: welke invloed heeft de praktijk, hebben materiële
zaken op het denken over het onderwerp van het discours?
Dat denken gebeurt volgens Foucault in taal. Iets krijgt pas betekenis voor ons als we er
(talig) over denken. Een aantal jaren terug publiceerde een fotografe een fotoboek met de
titel “Alles is er al, het wacht om gezien te worden” (Lensink-Neijzing, 2013). Zij wilde
hiermee de aandacht vestigen op het gemak wij voorbij lopen aan van alles dat eigenlijk de
moeite waard is om opgemerkt te worden. Op dezelfde wijze ziet Foucault de verhouding
tussen objecten en betekenisgeving. Alles is er al, maar het krijgt pas betekenis voor ons in
een specifieke context. Het denken over een object en de praktijk eromheen zijn wat
betekenis geeft aan de objecten om ons heen. “Wat is gemaakt, het object, wordt verklaard
door hetgeen er is gebeurd in de totstandkoming ervan, op ieder moment in de
geschiedenis; we zitten verkeerd als we denken dat het maken, de praktijk, wordt verklaard
op de basis van wat is gemaakt 1” (Veyne, 1997, p.160-161).
Hiermee wil Foucault er vooral op wijzen dat we ons van de wijs laten brengen door
ideologieën of concepten. Er bestaan geen natuurlijke objecten, die onveranderlijk zijn. ‘Het
ziekenhuis’ bestaat niet. Door de tijden heen heeft elke periode zijn eigen invulling gegeven
aan wat ‘het ziekenhuis’ is en zou moeten zijn. Ook al gebruiken verschillende periodes
hetzelfde woord, ze bedoelen er iets heel anders mee: de praktijk is heel anders. En er is
geen logische lijn van ‘het ziekenhuis’ in de 19e eeuw naar ‘het ziekenhuis’ nu. Er zou alleen
een logische lijn kunnen zijn als het gaat om hetzelfde onveranderlijke object. Foucault
beweert juist dat het op dit punt verkeerd gaat. Doordat dezelfde term in gebruik is,
ontstaat de gedachte dat het om hetzelfde gaat. Maar het concept ‘het ziekenhuis’ in de 19e
eeuw is compleet anders dan nu. Dus gaat het niet aan die twee te vergelijken.
Een Foucaultiaanse discoursanalyse is, zoals gezegd, altijd tweeledig: zij bekijkt de taal en de
praktijk. Wat betreft de taal: Foucault onderzoekt geen concepten, maar observeert precies
wat iemand zegt. Want al sprekend gebruikt iemand vooroordelen, terughoudendheid,
onverwacht pittige opmerkingen en automatismen waarvan de spreker zich in het geheel
niet bewust is (Veyne, 1997, p.156-157). Onder hetgeen dat wordt gezegd ligt als het ware
een grammatica, die is gevormd door omliggende praktijken en grammatica’s.
Daarnaast gaat het dus over de praktijken: Foucault beschrijft die praktijken heel precies,
zoals ze op enig moment in de geschiedenis er uitzien. Want die praktijken geven betekenis
en vorm aan de objecten. Die nauwkeurige beschrijving biedt vervolgens de mogelijkheid om
1

“What is made, the object, is explained by what want into its making at each moment of history; we are wrong
to imagine that the making, the practice, is explained on the basis of what is made” (Cursief in het origineel).
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te laten zien welke omliggende praktijken en grammatica’s hebben geleid tot de vorm en
betekenis die het object op dat moment in de geschiedenis heeft. Hij doet dit om mensen
zich bewust te laten worden van het feit dat ze zich laten (mis)leiden door concepten en
ideologieën.
Want de meeste mensen zijn zich, volgens Foucault, niet bewust van deze afhankelijkheid
van alle objecten van de praktijken. Hij draait hiermee de volgorde van analyseren om: het
gaat er niet om te kijken naar het object en van daaruit te verklaren hoe het is ontstaan. We
moeten onderzoeken wat er wordt gedaan en gezegd, welke praktijken er zijn. Door die
praktijken zien we objectiveringen ontstaan. In elke periode kunnen we de resultaten zien
van de praktijken, maar die zijn er niet gekomen vanuit een bepaalde natuurlijke ordening of
omdat het er altijd had moeten zijn. Iets heeft als een object betekenis gekregen in deze
bepaalde tijd doordat mensen er vorm aan hebben gegeven vanuit de praktijk (Veyne, 1997,
p.158-160).
Wat ik hier in de analyse van het discours over de rol van voeding in de behandeling van
patiënten in Nederlandse ziekenhuizen doe, is het object in beeld brengen, zoals dat is
gevormd door de omliggende praktijken en grammatica’s, de omliggende discoursen. Het
onderwerp van deze studie is de voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen in de huidige periode van de geschiedenis. Ik heb daarbij ook gekeken naar de
geschiedenis, hoe er in het verleden werd gedacht over dit onderwerp en wat de praktijk
van de voedselverstrekking in Nederlandse ziekenhuizen was in ruwweg de laatste 100 jaar.
Die geschiedenis is namelijk ook iets dat mede de vorm bepaalt die het discours kan krijgen.
In de analyse van de huidige situatie ontstaat de vraag “hoe zijn we hier beland?” (Dreyfus
en Rabinow, 1983, p.119). Om die vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk de
geschiedenis te bekijken. Het gaat er dan om eerst te zien wat er belangrijk is voor het
object in de huidige periode en na te gaan hoe dit is ontstaan in de loop der tijd. Daarmee
wordt zeker geen volledig sluitende historische beschrijving gegeven van de voorafgaande
perioden. Het gaat ook niet om een historische beschrijving van wat er toen is gebeurd.
Waar het om gaat is een “geschiedenis van het heden” (Dreyfus en Rabinow, 1983, p.117) te
schrijven.
Het doel van een dergelijke exercitie, het schrijven een geschiedenis van het heden, is om
mensen bewust te maken van wat ze nu niet zien. Dat het discours (denken/spreken en
praktijk) de objecten betekenis geeft en dat deze betekenis nú van toepassing is, op deze
plaats en op dit moment. Door die bewustwording is het mogelijk de huidige vorm van het
discours niet te zien als onvermijdelijk en noodzakelijk, maar juist gevormd door de
omliggende discoursen en de geschiedenis en daarmee veranderbaar. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling van een discoursanalyse in de stijl van Foucault, en daarmee ook niet van
deze analyse, om met opgeheven vinger te wijzen of een oordeel te vellen. Het schrijven van
een geschiedenis van het heden is niet meer dan dat, een beschrijving van hoe het huidige
discours tot stand is gekomen.

7.2 Discoursanalyse: de rol van voeding in de behandeling van patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen

Om het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen te analyseren volgens de methode van Foucault maak ik gebruik van de termen
en begrippen die Foucault hanteerde. Een aantal daarvan heb ik in hoofdstuk 2 besproken:
kennis/macht, normalisering en biomacht. Een begrip wat nog niet uitgebreid aan de orde is
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geweest, maar onmisbaar is in deze analyse, is contingentie. Foucault gebruikt deze term om
aan te geven dat er geen doel zit achter de praktijken en de discoursen: ze zijn toevallig
ontstaan in de vorm die mogelijk was door de geschiedenis en de omliggende discoursen
(Dreyfus en Rabinow, 1983, p.92). Ik zal in de analyse laten zien dat de respondenten
regelmatig niet lijken te zien of te erkennen dat elementen in het discours contingent zijn.
Contingentie (Maaltijdkeuze, menusamenstelling, beleving en gastvrijheid)
In Nederland wordt om zes uur warm gegeten. In 2000 had Croma, een merk voor bakboter,
een reclame met als slogan ‘Nederland is weer om zes uur thuis’. Bij de reclamecampagne
hoorde ook een receptenboekje (met allerlei vleesrecepten), waarvan de tekst op de
achterkant als volgt begon: “Nederland is weer om zes uur thuis. Want wat is er leuker dan
samen eten?”. De campagne speelde in op het idee dat het steeds minder lukte om het
gezin tegelijk aan tafel te krijgen voor die gezellige warme gezinsmaaltijd. Een idee dat stamt
uit de jaren 60 van de vorige eeuw en daarvoor, toen de warme maaltijd nog ’s middags
werd genuttigd en in de meeste gevallen alle gezinsleden met elkaar om tafel zaten
(Roodenburg, 2010). Binnen 40 jaar is het kennelijk al mogelijk om erop te wijzen dat het
ideaal om ’s avonds met zijn allen warm te eten dreigt te verwateren.
In de onderzochte ziekenhuizen is de warme maaltijd ook ’s avonds, om mee te gaan met de
trend in de rest van het land. Een schoolvoorbeeld van een contingent besluit: er is geen
plan voor opgesteld, het is niet besloten vanuit een bepaalde theorie. Men wilde gewoon
aansluiten bij wat er normaal is. Omdat de omgeving erom vraagt, gaan de ziekenhuizen de
warme maaltijd ’s avonds serveren. Het leidt ertoe dat de rare situatie ontstaat dat de
warme maaltijd heel vroeg (17 uur) wordt geserveerd, zodat de koks dan nog wel om 18 uur
bij het gezin kunnen aanschuiven. Het discours rondom het belang van samen warm eten,
dat ervoor zorgde dat de warme maaltijd verschoof van de lunch naar het avondeten, omdat
mensen niet meer ‘tussen de middag’ thuis gingen eten (Roodenburg, 2010) geeft zo dus
vorm aan de praktijk van de voedselverstrekking in Nederlandse ziekenhuizen.
Dit is precies wat Veyne aanwijst als iets waar Foucault in zijn analyses naar zocht: een
praktijk die vanuit een ideaal lijkt te zijn vorm gegeven, maar toch heel duidelijk thuishoort
op een specifiek moment in de geschiedenis en niet universeel kloppend is. En het moment
dat dat besef doordringt, beschrijft Veyne zo: “Wanneer we het zien, kunnen we het niet
helpen dat we een moment de tijd nemen om melancholiek te zuchten over de condition
humaine, over de arme, onbewuste en absurde dingen die we zijn, over de rationaliseringen
die we fabriceren voor onszelf, waarvan de objecten lijken te grinniken” (Veyne, 1997,
p.159).
Een ander voorbeeld van een discours dat vorm geeft aan het discours dat hier onderzoek
van studie is, is dat rond keuzevrijheid. Vrijheid wordt in de huidige samenleving vaak
uitgelegd als de vrijheid om te kiezen (Baumann, 1998, p.121). Het maken van keuzes neemt
in het dagelijks leven een steeds dominantere rol in (Giddens, 1991, p.81). Ook in het
ziekenhuis wil men de patiënt steeds meer keuze geven. Bijvoorbeeld in de maaltijd. In
hoofdstuk 4 hebben we gezien dat er voor de patiënt in 1953 nog niets te kiezen viel. Zij
kreeg een menu voorgeschoteld en dat was het. Bij de drie onderzochte ziekenhuizen werd
benadrukt dat de patiënt keuze heeft uit meerdere menu’s bij de warme maaltijd. Over de
broodmaaltijden zei een diëtiste (A-diët): “En als ik kijk naar wat er op onze karren ligt, is het
ook gewoon brood en dan verschillend wit, bruin, volkoren, krentenbrood, cracker, beschuit,
allerlei soorten pappen, allerlei soorten vla en yoghurt, muesli en allerlei soorten beleg. Dan
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denk ik, ja. Dat is ook wat je thuis ook in huis hebt”. Het wordt dus als normaal gezien dat je
een ruime keuze hebt uit wat je kunt eten.
In sommige uitspraken van respondenten wordt de hele theorie over hoe omliggende
praktijken vormgeven aan de praktijk heel mooi geïllustreerd: “Ja, ik kan me voorstellen dat
als je net je ontbijt achter je kiezen hebt, dat je dan nog niet weet wat je ’s avonds wil eten.
Maar ik merk dat de patiënten het niet zo heel vervelend vinden. Over het algemeen vullen ze
het allemaal gewoon in en dan zien ze het wel. Soms vinden ze het ook wel prettig om te
weten wat er ’s avonds komt. Dus, eh. Maar zelf, lijkt het me, persoonlijk, als je net je ontbijt
op hebt, dat je dan al moet denken over wat voor vlees je ’s avonds wilt. Dat is misschien een
beetje veel. Maar ik snap dat het logistiek allemaal moet en het werkt prima” (B-vpk1). De
ideeën van de respondent over wat zij prettig zou vinden, worden heel makkelijk opzij gezet,
omdat het “logistiek allemaal moet”. Maar ook die logistiek is een praktijk die gevormd is
door eerdere beslissingen en andere omliggende praktijken. Want in de andere ziekenhuizen
hoeven patiënten niet ’s ochtends te bestellen. En wat überhaupt nog makkelijk kan worden
vergeten, is dat het helemaal contingent is, in die zin dat de vraag naar wanneer de
patiënten idealiter zou moeten bestellen pas relevant is geworden toen er een keuzeaanbod werd ingevoerd.
Op andere punten wordt ook duidelijk dat andere discoursen inwerken op het discours over
de rol van voeding in de behandeling van patiënten. In ziekenhuizen gaat het om de
behandeling van en de zorg voor patiënten. Door die twee onderwerpen in één zin op te
schrijven, lijken zij haast wel hetzelfde. Toch zit er een verschil tussen. De behandeling van
de patiënt is al gauw de behandeling van de ziekte. Daardoor wordt de patiënt een ‘geval’,
waarvoor de artsen de beste behandeling voorschrijven, die zij kunnen bedenken. In de zorg
voor patiënten klinkt ook door dat de patiënt een mens is, die naast de specifieke klacht
waarop de behandeling is gericht, verder goed wil worden behandeld. Hier hebben twee
verschillende discoursen invloed op het discours over voeding in de behandeling van de
patiënten in het ziekenhuis: het efficiëntie-discours en het patiënt-centraal-discours.
Ferreira beschrijft hoe de medische wereld is veranderd. Tot in de jaren 70 van de vorige
eeuw was er een systeem, waarin de medische autoriteit – in nauwe samenwerking met de
staat en de politiek – mensen in alle lagen van de bevolking onderwierp aan hetzelfde
regime, waarbij vooral het bestrijden van ziekte centraal stond (Ferreira, 2015, p.112). Nu
zien we de twee stromen van efficiëntie en individualisering naast elkaar.
Het efficiëntie-discours is inmiddels wijdverbreid in de samenleving en draait in de
zorgsector erom dat er een manier moet worden gevonden om de oplopende kosten van de
gezondheidszorg in Nederland in de hand te houden. Hiervan is sinds begin van de jaren 80
van de vorige eeuw serieus werk gemaakt getuige de instelling van de eerste twee
hoogleraren gezondheidseconomie in die periode (Rutten, 2012, p.12). Vanuit het idee om
een doelmatige zorg te organiseren vanuit de overheid is uiteindelijk de marktwerking in de
zorg ontstaan (Rutten, 2012, p.13). In een dergelijke benadering is alles meetbaar en wordt
alles afgewogen op basis van de (verwachte) kosten en baten.
In het patiënt-centraal-discours gaat het erom dat de patiënt meer zeggenschap heeft over
het verloop van de behandeling aan de ene kant, en aan de andere kant wordt gezien als
geheel mens. Dus niet alleen de klacht waarvoor de patiënt is opgenomen wordt onder de
loep genomen, maar ook het niet-medische psychosociale welbevinden (Wong, 2004, p.2).
In het vorige hoofdstuk is de beleving van de maaltijd genoemd als een element dat door de
respondenten in de interviews naar voren is gebracht als iets dat steeds meer wint aan

79

belang in de benadering van patiënten. Ook gastvrijheid kwam in de interviews regelmatig
ter sprake. Beiden hebben weinig met efficiëntie te maken. Bij beleving en gastvrijheid en
andere sociale en psychologische achtergronden van de patiënt gaat het erom dat patiënten
zich beter voelen en dat dat op zich beter herstel bevordert (Wong, 2004, p.8). Maar het
efficiëntie-discours en het patiënt-centraal-discours botsen in de praktijk. Wong (2004) laat
in een casestudy zien dat verpleegkundigen op ziekenhuisafdelingen vanuit de overheid en
het management moeten zorgen voor een zo groot mogelijke doorstroom van patiënten,
zodat maximale efficiëntie wordt bereikt. Zodra het even kan, moeten patiënten worden
uitgeplaatst naar huis of naar andere instellingen die minder dure of gespecialiseerde zorg
leveren. Hiermee komen ze soms in hun conflict met hun wens om goed te zorgen voor het
welbevinden van patiënten (Wong, 2004, p.10).
Kennis/macht (Overheid, beperkte middelen, specialisering en jargon)
Kennis/macht is een door Foucault gemunte term, waarmee hij wijst op het feit dat kennis
altijd wordt vormgegeven door macht. Macht is voor Foucault iets wat binnen een relatie
plaats heeft. In een relatie proberen de betrokkenen macht uit te oefenen door bij de ander
bepaald gedrag te produceren. Macht is zodoende een poging om het veld van mogelijke
handelingen van de ander te beïnvloeden. Daardoor kan macht worden gebruikt om de
richting en de onderwerpen van kennisvergaring en dus ook van het sociaalwetenschappelijk
onderzoek te sturen. Maar macht is ook buiten de wetenschap steeds onderdeel van relaties
en ook daar proberen mensen bij de ander gedrag te produceren. In deze discoursanalyse
laat ik vooral de momenten in de interviews en de praktijk zien waar duidelijk is dat mensen
proberen elkaars veld van mogelijke handelingen te beperken of juist het eigen veld te
vergroten door bijvoorbeeld terugwijkend gedrag van de ander te produceren.
Hierboven werd al kort melding gemaakt van de overheid. Die komt in deze analyse vaker
terug. De overheid heeft een grote rol in de discoursvorming in de zorg en dus ook in het
discours voeding in de behandeling van patiënten in ziekenhuizen. De overheid gebruikt
uiteraard de macht die ze heeft om bepaald gewenst gedrag te produceren (of juist de
afwezigheid van ongewenst gedrag te produceren). Dat doet ze bijvoorbeeld door het
wetenschappelijk onderzoek in bepaalde richtingen te sturen. Dat kan de overheid onder
meer doen door subsidies beschikbaar te stellen of samenwerkingen aan te gaan met het
bedrijfsleven en universiteiten.
De overheid gebruikt haar macht ook door de specifieke inrichting van het zorgstelsel. Een
van de belangrijke instrumenten voor de overheid om de zorg in de gewenste richting te
sturen, die de overheid in de huidige zorgmarkt nog heeft behouden, is de afbakening van
het basispakket van de zorgverzekering. Dit zijn de producten en diensten waar iedere
inwoner van Nederland als premiebetaler voor de volksverzekering recht op heeft (Rutten,
2012, p.14).
En daarmee gaat het over de verdeling van de publieke gelden in de zorg. De uitgaven aan
de zorg zijn de op één na grootste uitgavenpost van de overheid, na de sociale zekerheid
(Van Strien en Bagheloe-Datadin, 2015, p.2). Het discours rond efficiëntie heeft ook hier zijn
uitwerking. De overheid wil graag de kosten aan zorg zo laag mogelijk laten zijn, maar de
toenemende welvaart leidt ertoe dat mensen steeds minder ongemak accepteren en dus
eerder een oplossing vanuit de zorg verwachten. Ook komen er steeds duurdere
behandelingen voor aandoeningen die voorheen onbehandelbaar waren (Van der Horst e.a.,
2011, p.5-7). Hierdoor stijgen de uitgaven aan zorg jaarlijks. De overheid probeert via
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bezuinigingen de uitgaven in de hand te houden. En de zorgverzekeraars proberen zo
gunstig mogelijke afspraken te maken met de ziekenhuizen.
Binnen het ziekenhuis moeten afdelingen vaak hun eigen budget op orde houden. En dus
willen afdelingen aan degenen die het geld verdelen in de organisatie laten zien dat zij
efficiënt werken om niet te worden gekort tijdens de volgende verdelingsronde van budget.
Respondenten snappen soms de genomen keuzes niet, zoals in het voorbeeld over de
Marsen en Twixen die wel aan poliklinische patiënten, maar niet aan opgenomen patiënten
worden gegeven als tussendoortjes, terwijl die het net zo goed zouden kunnen gebruiken. Zij
lijken echter niet bij machte iets te kunnen veranderen aan die situatie. Er zijn tot op zekere
hoogte in de ziekenhuizen staten van dominantie ontstaan, waarbinnen de professionals een
zeer beperkt veld van mogelijkheden hebben.
Hier moet ook de specialisering in de zorg genoemd worden. Deze heeft in ieder geval twee
effecten die van invloed zijn op de verdeling van kennis/macht binnen de ziekenhuizen. Ten
eerste een interne strijd om de verdeling van budget en ten tweede een gevoel van
machteloosheid om iets te kunnen veranderen.
Eerst over de strijd om budget. Ieder specialisme probeert zijn eigen discours op te zetten, of
een deel van het discours te claimen. Exclusiviteit genereert immers macht, want als een
afdeling de enige is die bepaalde kennis bezit, geeft dat die afdeling macht. Door kennis voor
je te houden kan je invloed hebben op het veld van mogelijkheden van de ander.
Professionals gebruiken regelmatig jargon. Dat is een typisch element van discours, waarvan
de functie enerzijds is om elkaar beter te begrijpen, doordat er duidelijke begrippen zijn die
voor iedereen hetzelfde betekenen (hoewel de vraag is of die betekenis op alle plaatsen en
tijden onveranderlijk is…) en anderzijds dient jargon om het discours exclusief te houden. Als
je de (vak)taal niet spreekt, heb je geen of minder recht van spreken.
Dat eerste aspect herken ik in sommige uitspraken van respondenten over
patiëntenvoeding. Hoewel ook de aankleding, de beleving van de maaltijd ter sprake komen,
gaat het in de gesprekken vaak over de hoeveelheden eiwitten en calorieën die de patiënt
binnen moet krijgen. Een arts omschrijft het zo: “dat [het] voor bepaalde mensen die ernstig
ziek zijn en tekort komen aan voedingsstoffen, belangrijk is te bekijken welke voedingsstoffen
ze wel moeten hebben of welke calorieën ze in ieder geval moeten binnenkrijgen” (B-arts1).
Sommige patiënten hebben aan de drie maaltijden niet genoeg en krijgen dan
tussendoortjes aangeboden. Daarover zegt een diëtiste: “Kijk, op het moment dat patiënten
tussendoortjes krijgen, zijn dat wel tussendoortjes die een bepaalde hoeveelheid eiwit
bevatten” (C-diët).
Op mijn vraag of de patiënt kan kiezen uit meerdere maaltijden, antwoordde een diëtiste:
“Ja, het zijn componenten, dus ze kunnen zelf keuzes maken. Er is altijd één vlees, één vis en
één vegetarische component. Twee tot drie zetmeelcomponenten en dan nog de
groentencomponenten en er is vaak één samengestelde maaltijd” (C-diët). De maaltijd wordt
in dit laatste citaat gezien als bron van voedingsstoffen, maar de afzonderlijke ingrediënten,
smaken, kleuren, geuren komen niet aan de orde. In dagelijks taalgebruik beschrijft volgens
mij niemand een onderdeel van zijn maaltijd als zetmeelcomponent. Of een maaltijd voldoet
aan de keuzes die het ziekenhuis de patiënt wil bieden en aan de minimale normen voor een
volwaardig maal, dat is waar het om gaat.
Door jargon te gebruiken, wordt exclusiviteit gecreëerd. Alleen mensen met een voldoende
kennisniveau op dat gebied kunnen meepraten. En ook wordt er een vorm van validiteit tot
stand gebracht. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen bepaalde voedingsstoffen
en calorieën in bepaalde mate nodig hebben, dus [sic] moet dat in eerste instantie zijn
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waarop de voeding wordt beoordeeld. Zo lijkt de redeneertrant te zijn. Daarmee wordt dus
weer een extern discours (over de waarde van wetenschappelijk bewijs) erbij betrokken. Zo
zijn discoursen continu met elkaar in wisselwerking.
De specialisering heeft er verder toe geleid dat mensen zodanig specialistisch zijn dat ze snel
hulp nodig hebben van anderen, omdat iets buiten hun expertise valt. Daarom is
samenwerking onvermijdelijk geworden en dat leidt tot een spanningsveld. Veel
respondenten zien de noodzaak tot samenwerking met de andere professionals, maar willen
tegelijk onderscheidend zijn. Het onderscheidende dat juist wordt ervaren als hetgeen nodig
is om als afdeling, dienst, specialisme of wat dan ook herkenbaar te zijn voor de
beleidsmakers en degenen die de financiën verdelen.
Het tweede effect van specialisering op de verdeling van kennis/macht is dat het een gevoel
van machteloosheid kan creëren over de mogelijkheden om binnen de zorg of binnen het
eigen ziekenhuis veranderingen tot stand te brengen.
In het vorige hoofdstuk benoemde ik al dat de zorg een complex systeem is geworden
waarbij de handelingen van het ene subject invloed hebben op de context van de ander,
zoals Foucault de vorming van praktijken beschrijft als beïnvloed door de vormen van de
omliggende praktijken. In het huidige discours over management wordt de organisatie vaak
voorgesteld als een machine, die af en toe olie nodig heeft en die verder goed draait als de
losse onderdelen in orde zijn. Het hebben van aparte budgetten voor elk van die onderdelen
in de organisatie zorgt voor veel aandacht voor het goed functioneren van die onderdelen,
maar niet noodzakelijkerwijs van de gehele organisatie (Plsek en Wilson, 2001, p.746).
Binnen het systeem van de zorg zoals het nu is ontwikkeld, wordt sterk geleund op
(wetenschappelijk) bewijs en protocollen, zoals in hoofdstuk 6 beschreven. Dat past binnen
de voorstelling van de organisatie als een machine. Het maakt het wel lastig voor personen
binnen de organisatie om iets te willen veranderen. Omdat zij weinig zicht hebben wat er
gebeurt bij de andere specialismes, kunnen zij niet goed kunnen beoordelen wie er allemaal
nog meer betrokken zijn bij of geraakt zullen worden door de verandering die zij voorstellen.
En verandering ligt al snel buiten de kaders die zijn gesteld voor dat specifieke onderdeel van
de organisatie. Innovatie valt per definitie buiten de norm (Plsek en Wilson, 2001, p.748) en
alles wat buiten de norm is, is verdacht.
Normalisering (Overheid, bewijs/onderzoek, druk)
Normalisering is een techniek waarmee getracht wordt macht in stand te houden. De basis
van de techniek van normalisering is observatie en registratie. Door zoveel mogelijk
informatie te verzamelen over een subject, ontstaan meer mogelijkheden om gedrag van de
ander te produceren. “Het ziekenhuis, bijvoorbeeld, organiseerde niet alleen de zorg voor
zijn bewoners; het werd een centrum voor het observeren en organiseren van de algemene
bevolking”, schrijven Dreyfus en Rabinow (1983, p.193) om aan te geven dat de bemoeienis
zich uitbreidt van de zorg voor patiënten in het ziekenhuis naar hun leven in het algemeen.
De hoeveelheid gegevens die uit de observatie en registratie voortkomt, maakt de volgende
stap mogelijk: het vaststellen van wat normaal is. Door een norm voor iets vast te stellen,
ontstaat er een scheiding tussen wat binnen de normen valt en wat daarvan afwijkt. Daarbij
is de gedachte dat er gestreefd moet worden alles wat afwijkt van die norm te veranderen
tot de afwijking is opgeheven. Degenen die vaststellen wat de normen zijn en wie eraan
voldoet, zijn, volgens de normaliserende discipline, ook de aangewezenen om de afwijkingen
binnen de normen te krijgen.
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Het vaststellen van normen voor wat normaal is en wat afwijkend, is de basis van de zorg, zo
zou gesteld kunnen worden. Immers, het begint met de constatering dat iemand ziek is,
waarbij die definitie, die norm, door de jaren heen verschuift, zoals blijkt uit de discussie die
er is rondom de definitie van gezondheid (Huber e.a. 2016). De zieke komt dan terecht in het
zorgsysteem in Nederland dat van allerlei regels en normen aan elkaar hangt. Voor een deel
zijn die door de overheid bepaald. Zoals de inrichting van het zorgstelstel en de verplichting
aan iedere Nederlander om verzekerd te zijn. Er zijn normen voor ziekenhuizen over
bijvoorbeeld het minimaal aantal verrichtingen van een bepaalde ingreep die jaarlijks in het
ziekenhuis moeten gebeuren om gekwalificeerd te blijven voor die specifieke ingreep
(Rijksoverheid, 2017). Een ander voorbeeld van een normaliserende techniek dat in de
interviews vaak voorbij is gekomen is de screening op ondervoeding. In die screening wordt
naar aanleiding van de antwoorden op een paar korte vragen een oordeel geveld over het
risico van de patiënt op ondervoeding. En naar aanleiding van dat oordeel ontstaat direct
weer een reeks vervolghandelingen voor de patiënt en/of de zorgverleners. Zo wordt er in
alle ziekenhuizen – bij geïndiceerde patiënten – bijgehouden wat zij eten en drinken. In één
van de ziekenhuizen gebeurt dit aan de hand van zogenaamde ‘meet- en weetlijsten’. Die
benaming geeft al aan hoe veel belang aan meten wordt gehecht.
Een ander voorbeeld van normalisering dat in de interviews is genoemd, is een enquête
onder patiënten betreffende de tevredenheid met de voedselverstrekking. Dit is in zichzelf al
een normaliserende techniek. In een gesprek over de resultaten van die enquête kwam een
tweede voorbeeld van normalisering aan de orde: Een patiënt “[w]il graag cassis bij het
ontbijt… die is er dan niet tevreden over. … dat nemen we dan net niet mee.” (A-vpk). Een
verzoek dat zo raar wordt gevonden, valt buiten de norm en wordt buiten beschouwing
gelaten en de patiënt krijgt geen cassis bij het ontbijt.
Een onderwerp dat ook in de interviews regelmatig naar voren kwam en dat de laatste jaren
een eigen discours is geworden is de verspilling van eten. Als de patiënt haar maaltijd niet op
eet (geheel of gedeeltelijk), wordt dat eten weggegooid. Als de kok te veel kookt of als de
voedingsassistenten te veel bestellen, wordt er eten weggegooid. Er is veel maatschappelijke
discussie over voedselverspilling (Rijksoverheid, 2017b) en (dus) ook aandacht vanuit de
wetenschap (o.a. Rutten e.a., 2013; Soethoudt en Snels, 2016). Een belangrijke drijfveer voor
ziekenhuizen om hier aandacht aan te besteden, naast de maatschappelijke impact, is de
kostenbesparing die mogelijk is. Voor een gemiddelde Nederlandse zorginstelling zou dat
gaan om € 200.000 per jaar (Soethoudt en Snels, 2016, p.6). En dat is – gezien de beperkte
middelen van de ziekenhuizen – een besparing om moeite voor te doen. Een van de
praktijken die mede door dit discours is gevormd is de mogelijkheid voor de patiënt om
halve porties te bestellen. Overigens is het interessant dat ook vanuit een ander discours
aanleiding is ontstaan de mogelijkheid te bieden om de portiegrootte te variëren. Dat komt
vanuit de ontdekking dat mensen zin in eten verliezen wanneer ze een (te) grote portie
voorgeschoteld krijgen. Deze aanleiding komt dus meer voort uit het discours rond de
beleving van de patiënt.
Een laatste punt dat weliswaar geen vaste norm is, in de zin van dat er wetten of regels over
bestaan, maar meer is ontstaan als sociale norm, is druk. Alle respondenten geven aan te
weinig tijd te hebben om ofwel alles te doen wat ze zouden willen of moeten doen, ofwel
om dat goed te doen.
Het efficiëntiediscours speelt hier een grote rol. In de machtsstrijd om middelen is het zaak
te worden gezien als bezig. Immers, de besluitvormers zouden eens kunnen denken dat je
tijd over hebt! Dan kan er worden gekort op de middelen. Dus moet het beeld van bezig zijn
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in stand blijven. Daarmee wil ik niet suggereren dat mensen niet daadwerkelijk ervaren dat
ze het druk hebben en dat er druk op hun tijd en werkzaamheden ligt. Het gaat er hier om
dat de structuren rondom kennis/macht een bepaalde manier van spreken en handelen in
de hand werken. Nagington e.a. (2013, p.897-899) vonden in hun onderzoek dat het ‘druk
zijn’ van de verpleegkundigen verlies van subjectiviteit in de hand werkte. Verpleegkundigen
gebruikten ‘druk zijn’ als reden om een bepaalde handeling bij een patiënt op een bepaald
moment niet uit te voeren, terwijl patiënten het ‘druk zijn’ van de verpleegkundigen
benoemden als verklaring waarom er geen verbeteringen in de zorg mogelijk waren. Zij
beoordeelden de verpleegkundigen daarmee niet negatief, maar zagen het als beperking van
het systeem waar niemand iets aan kan doen.
Er is een systeem gecreëerd, dat technieken van normalisering gebruikt, waarbij kennelijk de
norm is dat een professional het druk heeft (Nagington e.a., 2013; Kets de Vries, 2015). En in
een dergelijk systeem is het moeilijk van de norm af te wijken. Dan wordt men namelijk door
de anderen als afwijkend beschouwd en er is binnen een efficiënt systeem weinig ruimte
voor afwijkingen. Normaliserende technieken hebben juist als een belangrijk element in zich
dat het systeem dat de normen vaststelt ook datgene is wat ervoor kan zorgen dat de
afwijkingen weer binnen de normen gaan vallen.
Biomacht (Overheid, bewijs/onderzoek, zelfredzaamheid, korte ligduur)
Biomacht is een vorm van macht, die gebruik maakt van normaliserende technieken en die
zich specifiek richt op de psychische en fysieke gesteldheid van mensen. Door meer en meer
gegevens te verzamelen over mensen in een samenleving en vervolgens vast te stellen wat
de norm is voor een normale psychische en fysieke gesteldheid, door te bepalen wat ziekte
is en wat gezondheid, oefenen zowel de overheid als de medische wereld invloed uit op het
veld van mogelijke handelingen van mensen in die samenleving. Niet alleen zijn zij degenen
die vaststellen wat binnen en buiten de norm valt, maar ook zijn zij degenen die afwijkingen
van de norm kunnen herstellen. Om, als subject, te voldoen aan de norm, is het zaak om te
doen wat er gezegd/gevraagd wordt. Dat niet doen zou onredelijk zijn. Want wie wil nu niet
de optimale psychische en fysieke gesteldheid hebben? In deze analyse wijs ik op de
plaatsen waar biomacht herkenbaar is.
De technieken van normalisering voorzien de overheid van een enorme voorraad informatie
over mensen. Alles wat in (en buiten) de zorg wordt gemeten, wordt opgeslagen en is
beschikbaar om te worden gebruikt om gedrag te produceren, macht uit te oefenen. Dat
klinkt wellicht overdreven dramatisch, maar Foucault ziet er niet per se een kwade genius
achter. Macht is in relaties nu eenmaal aanwezig en zal dan worden gebruikt. Macht is alleen
maar aanwezig in relaties. Macht is altijd een manier van handelen ten opzichte van een
handelend subject op voorwaarde van diens handelen of capabel zijn om te handelen. Voor
Foucault is een zekere mate van vrijheid bij beide partijen in de relatie een noodzakelijke
voorwaarde. Het gaat er bij macht om het gedrag van individuen of groepen te leiden,
waarbij met leiden in deze zin wordt bedoeld het structureren van het veld van mogelijke
handelingen van die individuen of groepen (Foucault, 1982, p.219-221).
Biomacht is een specifieke soort macht die gebruikt maakt van normaliserende technieken
op het terrein van de psychische en fysieke gezondheid van de mens. Door normen vast te
stellen die bepalen wat normaal is en wat niet, kunnen mensen in het zorgsysteem worden
geleid naar bepaald gedrag. Dit begint ermee dat zij ‘patiënt’ worden, zoals een kind op
school ‘leerling’ wordt. Hieraan is geen positief of negatief oordeel verbonden. Zo werkt
macht. Er zijn systemen ontstaan waarin veel gebeurt volgens min of meer geordende lijnen
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(bezoeken van de arts, vragen en antwoorden, onderzoeken, diagnoses) en waarin
machtsprocessen een rol spelen (ziekenhuisopname, observatie, hiërarchie) (Foucault, 1982,
p.217-218).
Biomacht is volgens Foucault goed te herkennen in de zeggenschap van mensen over hun
eigen gezondheid. Als iemand niet behandeld wil worden voor wat wordt gezien als ziekte,
of niet op de manier die de artsen voorschrijven, kan dat dan? Is de beslissing van de patiënt
om te volharden in wat wordt beschouwd als ongezond gedrag een uitoefening van macht?
Daarmee beperkt zij immers het veld van mogelijke handelingen van de zorgprofessionals.
Ferreira beschrijft deze discussie ook: “Aan de ene kant ziet men de privatisering van de
gezondheidszorg, die wordt gecontroleerd door marktparameters door neoliberaal beleid en
aan de andere kant de waardering van individualisering, die de verantwoordelijkheid voor de
medische zorg (en de kosten ervan) legt bij het subject zelf” (Ferreira, 2015, p.119).
Aangezien macht nooit absoluut is, gaat het hier dus om de mate van vrijheid die iemand
heeft om daarover te beslissen.
In de interviews is het onderwerp zelfredzaamheid regelmatig naar voren gekomen. Met
name artsen, verpleegkundigen en diëtisten hebben daarover gesproken. Op welke manier
kan het gedrag van de patiënt worden veranderd? Bij sommige van de respondenten die
negatief oordeelden over de bereidheid van patiënten hun leefstijl te veranderen, merkte ik
een soort van vermoeide acceptatie. Daarmee bedoel ik: zij kunnen niet anders dan het
besluit van de patiënt accepteren, maar ik vermoed dat zij stiekem wel eens wensen dat ze
mensen meer konden dwingen. Het maakt hun werk soms ondankbaar en uitzichtloos: wat
heeft het voor zin iemand steeds weer in het ziekenhuis te behandelen voor klachten die
telkens terug zullen komen als de patiënt haar gedrag niet verandert?
Dit is een veelbesproken thema in alle discoursen die met zorg te maken hebben: shared
decision making (o.a. Moore e.a., 2015; Legare en Witteman, 2013). En wat daarin onder
andere een lastig onderwerp is, is bewijs en wetenschappelijk onderzoek. Het is een discours
op zich, dat stelt dat wetenschappelijk onderzoek een sterke basis is voor beslissingen en
handelingen in de zorg (Holmes e.a. 2006; Murray, e.a. 2006). En het heeft zeer te maken
met de techniek van normalisering. Wat goed is en wat niet, wordt vastgesteld door
onderzoekers. Die onderzoekers zijn opgeleid en ‘volgens de norm’ bevonden door (mensen
in) het systeem. Dat vereist een geloof in de juistheid van het systeem van onderzoek en de
deskundigheid en betrouwbaarheid van de onderzoekers, een vertrouwen dat
wetenschappelijke kennis waarheid openbaart over de wereld en de mogelijkheid biedt de
wereld te veranderen (Reeve e.a. 2012, p.152). In de zorg geldt dat de kennis van de
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek voor de medische professional van belang is in
de machtsrelatie met de patiënt. De kans bestaat dat de beslissingen over de behandeling
van de patiënt verschuiven naar de behandelaar, omdat deze beschikt over meer kennis. Het
is goed als beide partijen zich daarvan bewust zijn.
Niet alleen in de relatie zorgverlener-patiënt is de rol van wetenschappelijk bewijs een
onderwerp. Ook in de praktijk van de voedselverstrekking aan patiënten is de vraag hoe om
te gaan met bewijs. ‘Denkt u dat bepaalde eetpatronen of gezond eten ziekte kunnen
voorkomen?’ vroeg ik een verpleegkundige. Zij antwoordde: “Ja, dat weet ik bijna wel zeker.
Daar is natuurlijk zoveel onderzoek naar gedaan” (B-vpk2). Een andere verpleegkundige
antwoordde op dezelfde vraag:” Daar geloof ik niet in. Nee, ik weet niet, dat vind ik nog zo
moeilijk. Want dat is eigenlijk niet bewezen, voor mijn gevoel, hè” (B-vpk1). En een manager
van de voedingsdienst zei: “Het is niet 100% bewezen, maar ik heb toch wel het gevoel dat
op het moment dat je veel van de bepaalde verkeerde vetten binnenkrijgt, je aderen
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dichtslibben” (B-mv1). Dus er is vervolgens weer discussie over de vraag in hoeverre het
bewijs dan vaststaand is. Wat is bewijs waard, als je er voor kunt kiezen er wel of niet in te
geloven? En in hoeverre is men in staat de beschikbare onderzoeksresultaten te lezen
zonder alleen maar op zoek te zijn naar een bevestiging van het eigen discours?
In de interviews kwamen ook voor- en tegenstanders aan het woord van protocollair
handelen. De voorstanders redeneren vanuit de gedachte dat wetenschappelijk onderzoek
het bewijs levert voor de beste behandelmethode en daarbij is de patiënt het meest gebaat
(Rogers e.a., 2005a). Die methode kun je vervolgens vastleggen in protocollen, zodat
iedereen op elk moment weet wat te doen (McLoughlin, 2004). De tegenstanders zien
protocollen meer als richtlijn waarvan je vooral moet kunnen afwijken als je denkt dat dat
beter is.
Een laatste punt betreffende biomacht in het discours over de rol van voeding in de
behandeling van patiënten in het ziekenhuis is de korte ligduur. Het zo kort mogelijk willen
houden van de ligduur van de patiënten in het ziekenhuis draagt veel kenmerken in zich van
biomacht. Patiënten zijn nauwelijks van de schrik bekomen dat ze in het ziekenhuis zijn
beland of ze mogen al weer naar huis. In die situatie is het goed voor te stellen dat er sprake
is van meer macht aan de kant van de professionals. In de periode kort na een ingreep of
diagnose is het kennisverschil over die specifieke situatie tussen patiënt en professional het
grootst, omdat de patiënt nog niet de kans heeft gehad zich in het onderwerp te verdiepen.
Daarnaast heeft de korte ligduur ook als gevolg dat de betrokkenheid van de professionals in
het ziekenhuis zich uitbreidt naar de thuissituatie van de patiënt. Natuurlijk wordt er altijd
gekeken naar hoe de patiënt normaal leeft bij een opname, diagnose en/of behandeling.
Door de verkorting van de ligduur wordt de bemoeienis van de professionals met de
thuissituatie van de patiënt echter intensiever. Patiënten worden geacht regelmatig terug te
komen via de polikliniek, worden thuis gebeld door de zorgverleners en regelmatig worden
zij gevolgd in welke keuzes zij maken rond voeding en leefstijl. Veel van deze gegevens
worden vervolgens weer verzameld om de techniek van normalisering te versterken.
Tenslotte heeft de korte ligduur invloed op de maaltijdvoorziening in de ziekenhuizen.
Aangezien het relatieve belang van de maaltijd afneemt doordat de patiënt korter in het
ziekenhuis verblijft en dus minder vaak gevoed hoeft te worden, zou het niet vreemd zijn als
ook de aandacht voor de maaltijdvoorziening afneemt. Dat kan er toe leiden dat er minder
kennis nodig wordt geacht over voeding. Daarmee verliezen de professionals die zich
daarmee bezig houden aan macht, waardoor de aandacht nog verder achteruit zou kunnen
gaan. In het discours wordt dan de korte ligduur en de efficiëntie belangrijker dan de juiste
voedingstoestand of het juiste besef en inzicht bij de patiënt over haar voeding. In de
interviews komt ook de andere kant van die discussie naar voren als respondenten het juist
hebben over het zoveel mogelijk willen bieden van een mooie beleving van de maaltijd.

7.3

Conclusie

Discoursvorming volgt geen logische lijn. Op elk moment in de geschiedenis zijn er
gebeurtenissen, overtuigingen, andere discoursen en praktijken die bijdragen aan
discoursvorming. Het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten
vormt hierop geen uitzondering. De vorming van dit discours in heden en verleden is
contingent. Steeds opnieuw past het zich aan de omstandigheden van het moment aan en
vult het de ruimte die open is gelaten door omliggende discoursen en praktijken.
Aan de hand van de praktijk in de onderzochte ziekenhuizen kan men zien hoe
discoursvorming werkt. Hoe normaliserende technieken en ideeën over biomacht in de
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huidige samenleving bijdragen aan de vormgeving van de organisatie van de
voedselverstrekking aan patiënten op dit specifieke moment in de geschiedenis. Het is
duidelijk dat discoursen bepaalde vormen van denken en spreken over een onderwerp
mogelijk of juist moeilijk maken, zoals de nadruk op wetenschappelijk bewijs beperkend is
voor andere opvattingen. Daarmee is er geen oordeel aan verbonden. Het is juist het doel
van dit onderzoek om het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten
in Nederlandse ziekenhuizen te analyseren om aan de hand van die analyse na te kunnen
denken over veranderingen in de voedselverstrekking aan patiënten.
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HOOFDSTUK 8 Conclusie en Discussie
8.1

Conclusie

Tijdens de BIOfach (een professionale vakbeurs voor de biologische sector) in Duitsland enige
jaren geleden bezocht ik een lezing over “Bio in Kliniken und Heimen” (Bio in ziekenhuizen en
tehuizen). Eén van de sprekers daar vertelde dat eten in het ziekenhuis deel van de therapie
uitmaakt. Ik viel bijna van mijn stoel. Dat bestaat?
Zo begon deze scriptie en nu aan het eind is goed daarop terug te grijpen, omdat in die
openingszinnen alles zit, waarnaar ik onderzoek heb gedaan en waarover ik heb geschreven.
Het gaat over voeding; het gaat over behandeling van patiënten in ziekenhuizen; het gaat
over relaties; het gaat over de verschillende praktijken op verschillende plaatsen (en tijden);
het gaat over het denken dat iets niet kan bestaan, omdat het onbekend is; het gaat over de
realiteit.
Er zou een logisch klinkend verhaal verteld kunnen worden over de weg die ik heb afgelegd
om aanwezig te zijn bij die lezing op de BIOfach. Maar dat verhaal hangt van zoveel
toevalligheid aan elkaar, er zitten zoveel elementen in die ook net anders hadden kunnen
zijn, of tot net andere volgende stappen hadden kunnen leiden, dat het absoluut niet logisch
is.
Alles wat wij doen, zeggen en meemaken wordt gevormd door wat erom heen ligt. De
discoursen en praktijken van de huidige en verleden tijd maken bepaalde manieren van
handelen en spreken mogelijk. Mijn interesse voor dit onderwerp is mij niet met de paplepel
ingegoten; zij is ontstaan door een reeks voorafgaande gebeurtenissen en door de
mogelijkheid die er op dat moment was. Als ik die lezing op de BIOfach niet had bijgewoond
of als ik in een vak op de universiteit niet over Foucault zou hebben gehoord zou ik wellicht –
waarschijnlijk, zelfs – nooit op deze manier dit onderzoek hebben gedaan.
Iemand zou deze scriptie kunnen onderzoeken en dan iets erover zeggen door te kijken naar
alle omliggende zaken die dit object (deze scriptie) gevormd hebben. Maar andersom werkt
het niet. Iemand kan niet naar deze scriptie kijken en daarmee verklaren hoe ik over voeding
en gezondheid denk. Zo werkt het, volgens Foucault, met alle discoursen en praktijken. Het
zijn mogelijkheden die werkelijkheid kunnen worden onder bepaalde omstandigheden. En ze
kunnen worden verklaard door het proces van het maken.
Voorbeeld
Een steen is een steen. Hij krijgt betekenis als wapen op het moment dat David hem
oppakt en hem naar Goliath slingert. Hij krijgt – een andere – betekenis als woonplaats
op het moment dat we de pissebedden zien wegrennen als de steen wordt opgepakt.
We kunnen uitleggen dat de steen een wapen is, omdat David hem oppakt en slingert
en we kunnen dan de hele geschiedenis van David en Goliath gebruiken om uit te
leggen hoe de steen een wapen is kunnen worden. We kunnen niet de vliegende steen
op weg naar Goliath gebruiken om uit te leggen hoe die vete tot stand is gekomen en
waarom deze twee elkaar naar het leven staan.
Daarom heb ik in dit onderzoek zoveel mogelijk omliggende factoren onderzocht van de rol
van voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Om daarmee te
kunnen verklaren hoe het zo is geworden. Ik kan niet de huidige organisatie van de
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voedselverstrekking in ziekenhuizen gebruiken om uit te leggen hoe over de rol van voeding
in de behandeling van patiënten wordt gedacht. Door te laten zien hoe de huidige praktijk
tot stand is gekomen, ontstaat er bewustzijn van de mogelijkheden om die praktijk te
veranderen. De huidige praktijk heeft vorm gekregen door ontwikkelingen in de
geschiedenis en door omliggende discoursen en praktijken in de huidige tijd, zoals
voortgaande specialisering, keuze en individualisering, en efficiëntie en gastvrijheid.
Voortgaande specialisering
In de afgelopen tweehonderd jaar zijn ziekenhuizen in Nederland gemeengoed geworden.
Voor die tijd werd men in geval van ziekte zoveel mogelijk thuis behandeld en verpleegd. Het
verdwijnen van de kloosters, de groei van de bevolking en de toenemende medische
mogelijkheden leidden ertoe dat er ziekenhuizen ontstaan. Dit zijn instellingen waar
meerdere mensen tegelijk verzorgd, verpleegd en behandeld worden. De behandeling is de
verantwoordelijkheid van de arts en de verzorging en verpleging zijn in handen van
verpleegsters. Er vindt in de ziekenhuizen een voortdurende specialisering plaats. Artsen
worden na een algemene basisopleiding specialist. Bij verpleegkundigen ontstaat er in de
eerste helft van de twintigste eeuw een scheiding tussen de verpleegkundige die de
maaltijden bereidt en de verpleegkundige die de patiënt wast en voedt. In de tweede helft
van de twintigste eeuw komen er ‘echte’ koks in de keuken en wordt het serveren van de
maaltijden overgenomen door voedingsassistenten. Dit is een nieuwe functie die is
gecreëerd om de verpleegkundigen te ontlasten en dit nieuwe ongeschoolde personeel is
ook goedkoper. De voedingsassistent doet de huishoudelijke taken (waarbij de schoonmaak
weer een aparte afdeling is) en de verpleegkundige is er dan alleen nog voor de verpleging
van de patiënt. Vanaf de jaren 30-40 van de vorige eeuw komt er een nieuwe discipline bij in
het ziekenhuis: de diëtist. Deze houdt zich bezig met aangepaste voeding voor patiënten die
op grond van hun ziektebeeld bepaalde voeding wel of juist niet moeten krijgen.
Keuze en individualisering
De voeding voor patiënten is ook veranderd in de laatste 100 jaar. Tot halverwege de 20e
eeuw werden patiënten opgenomen op afdelingen van verschillende (prijs)klassen, waar ook
de menu’s verschilden. De veranderingen in eetgewoonten en leefwijze (bijvoorbeeld de
warme maaltijd in de avond) van de Nederlandse bevolking leidt tot veranderingen in de
menu’s van de ziekenhuizen. Er komt meer variatie en meer keuze. Het willen bieden van
meer keuzemogelijkheden aan de patiënt heeft verschillende effecten. Ten eerste wordt er
gezocht naar technieken om maaltijden vooraf te kunnen bereiden en later weer op te
warmen zonder verlies van voedingsstoffen om zodoende makkelijker een divers aanbod te
kunnen hebben. De zoektocht naar deze technieken, die niet alleen in ziekenhuizen, maar in
alle instellingskeukens aan de orde is, draagt bij aan het ontstaan van een nieuwe
beroepsgroep: de cateraar. Dat is het tweede effect van de wens voor meer keuze voor de
patiënt: de maaltijdbereiding wordt uitbesteed aan partijen buiten het ziekenhuis, cateraars.
Het derde effect is een vervolgstap van de wens voor meer keuze voor de patiënt, namelijk
dat men de patiënt zo kort mogelijk voor de maaltijd wil laten kiezen. Hiervoor worden kanten-klaar ingekochte maaltijden genoemd als een mogelijke oplossing. Toch blijkt uit dit
onderzoek dat er ook juist ziekenhuizen zijn die met verse ingrediënten blijven koken, omdat
zij vinden op die manier meer keuzevrijheid te kunnen bieden aan de patiënt.
De laatste jaren komt er meer aandacht voor voeding gericht op specifieke
patiëntencategorieën.
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Efficiëntie en gastvrijheid
De ontwikkeling vanaf ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw, waarbij er meer rekening
wordt gehouden met de leefstijl van de patiënt, met haar wensen en met haar psychosociale
gezondheid, leidt tot meer aandacht voor de gastvrijheid in de ziekenhuizen en voor het
welbevinden van de patiënt.
En steeds gaat het ook om de kosten. Hoe kan de zorg voor de patiënt zo efficiënt mogelijk
worden uitgevoerd? Het kostenplaatje werd expliciet benoemd in het Programma van Eisen
voor de nieuwe keuken van het ziekenhuis van het Wilhelmina Gasthuis (1968) en komt ook
terug in alle jaargangen van Grootkeuken, Food Hospitality en Gastvrije Zorg. Is uitbesteden
van de maaltijdbereiding goedkoper? Welke winst valt er te behalen met automatisering?
Hoeveel kan er worden bespaard door maatregelen die ervoor zorgen dat er minder
voedselverspilling is? De kosten van de zorg in het algemeen worden steeds meer een punt
van aandacht, ook voor de overheid, voor wie de zorg de op één na grootste uitgavenpost is
in 2015.
Het zo efficiënt mogelijk willen inrichten van de zorg leidt ook tot een korte ligduur voor
patiënten. Ziekenhuizen willen zoveel mogelijk mensen kunnen behandelen, om zoveel
mogelijk omzet te behalen. Daarom is er een grote druk ontstaan op het zo snel mogelijk
uitplaatsen van patiënten. Als gevolg is de behandeling zich gaan uitbreiden tot de
thuissituatie van de patiënt en wordt de patiënt gevraagd regelmatig naar de polikliniek te
komen (waar 200 jaar geleden de dokter de patiënt thuis opzocht).
De drie onderzochte ziekenhuizen
De drie ziekenhuizen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen hebben de
bovengenoemde vragen op hun eigen manier beantwoord en zijn op een andere manier met
de genoemde thema’s omgegaan. Er wordt in één ziekenhuis gekoppeld gekookt, in de
andere twee ontkoppeld, waarbij er één ziekenhuis beduidend meer verse producten
gebruikt dan het andere. In het ziekenhuis waar gekoppeld wordt gekookt, moet de patiënt
’s ochtends kiezen wat ze ’s avonds wil eten. In de andere twee ziekenhuizen kan de patiënt
op het moment van eten haar keuze maken. Er worden verschillende technieken gebruikt
om maaltijden te verwarmen en naar de patiënt te vervoeren, waarbij soms de keuze voor
het gebruik van een techniek (of van een leverancier van die techniek) ook leidt tot keuzes in
de gebruikte ingrediënten. En de keuze om te blijven bij een systeem waarbij de patiënt ’s
ochtends de maaltijdkeuze bepaalt, lijkt er ook toe te leiden dat het bestelsysteem bij het
oude blijft en niet meegaat in de automatiseringsgolf, die zich verder in de zorg wel overal
verspreidt.
De rol van de voedingsassistent in de ziekenhuizen is vergelijkbaar. Er zijn wat
organisatorische verschillen waar te nemen, maar het meest verschil is op te merken in de
wijze waarop andere zorgprofessionals de voedingsassistent beoordelen. In sommige
ziekenhuizen worden zij nog steeds gezien als “geoefend, ongeschoold personeel”, waarbij
men scholing op zijn plaats zou vinden. Elders wordt met waardering over de
voedingsassistenten gesproken en wordt hen verantwoordelijkheid toegedicht in het mede
op peil houden of brengen van een goede voedingstoestand van de patiënt.
De zorgprofessionals
In dit onderzoek heb ik gesproken met artsen en verpleegkundigen die vooral aan de
behandelende kant van de patiënt staan, met managers van de voedingsdienst die vooral
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zich met de voedselverstrekking aan de patiënt bezighouden en met diëtisten die daar
tussenin staan. De artsen die ik heb gesproken legden de nadruk op de behandeling van de
ziekte van de patiënt en de efficiëntie van de geboden zorg. In die interviews ging het over
medisch ingrijpen als hoofdzaak om de patiënt te genezen. Voeding wordt door de artsen
vooral een rol toegedicht in het proces na de behandeling in het ziekenhuis. Verandering van
leefstijl (en dus ook voedingspatroon) werd genoemd als essentieel om herhaling van de
klacht te voorkomen. En daarmee is voeding ook direct genoemd als een van de factoren die
een rol spelen in het ontstaan van ziekte. Voeding tijdens de behandeling in het ziekenhuis
wordt als weinig relevant beschouwd, in ieder geval niet iets waar een arts zich mee bezig
moet houden.
De verpleegkundigen die ik heb gesproken hebben uiteenlopende ideeën over de rol van
voeding in de behandeling. Eén van de vijf verpleegkundigen zit meer op de lijn van de
artsen, zoals ik die net beschreef. Twee verpleegkundigen volgen voor een deel ook die lijn,
in de zin dat zij voeding als een mogelijke oorzaak van ziekte noemen en belang hechten aan
een goede begeleiding van de patiënt op gebied van leefstijl na opname. En twee hechten
daarnaast nog nadrukkelijk waarde aan de psychosociale kant van de maaltijd.
De diëtisten benoemen alle drie ook die beide kanten, enerzijds het technische verhaal van
voldoende (en de juiste) voedingsstoffen en anderzijds de beleving van de maaltijd en het
belang van psychosociaal welbevinden op het herstel. De drie verschillen wel in de nadruk
die zij meer op het ene dan wel op het andere leggen. De diëtist die werkt in het ziekenhuis
waar de diëtetiek leidend is, legt meer de nadruk op het fysieke, technische deel. De beide
anderen zijn meer betrokken bij het psychosociale, waarbij de een zich meer richt op de
patiënt tijdens de ziekenhuisopname en de ander meer op de situatie van de patiënt na de
opname.
De managers van de voedingsdienst vinden – niet geheel verrassend – de rol van voeding
tijdens de behandeling van de patiënt belangrijk. Zij zijn betrokken bij de kwaliteit van de
maaltijd en de deskundigheid van de koks. Maar daarnaast zijn zij ook bezig met gastvrijheid
en beleving. Eén van hen geeft aan ook bezig te zijn met het opzetten van nazorg en
begeleiding van patiënten op voedingsgebied, in de periode dat zij net weer thuis zijn na een
ziekenhuisopname.
Een analyse a la Foucault
De huidige rol van voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen kan
worden verklaard door de omliggende discoursen en praktijken. Alles is in dat ontstaan
contingent, want ook weer ontstaan door de ruimte die er toen lag om gevuld te worden. De
ziekenhuizen die er nu zijn en de organisatie van de voedselverstrekking die zij allemaal op
een andere manier vormgeven, zijn gevormd door hun tijd en de gebeurtenissen die eraan
vooraf zijn gegaan.
De huidige gezondheidszorg leunt sterk op normaliserende technieken en wetenschappelijk
bewijs. Ze wil zoveel mogelijk gegevens verzamelen om op basis daarvan de juiste
beslissingen te kunnen nemen. Daarbij wordt er sterk belang gehecht aan deskundigheid die
verworven wordt op basis van ervaring. Deskundigen wordt veel ruimte gegeven om
beslissingen te nemen en zij hebben vaak meer macht. Daardoor is de professional in de zorg
vaak degene die beslissingen neemt waar een patiënt zich bij aansluit. De patiënt heeft in dit
systeem een positie gekregen die ondergeschikt is.
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Daarin is verandering gekomen door de opkomst in de maatschappij van een discours over
individualisering vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat had onder andere tot gevolg dat
er keuze kwam in de maaltijdsamenstelling voor patiënten.
De laatste ongeveer twintig jaar is er een ander discours ontstaan dat weer mede vorm
heeft gegeven aan het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten in
het ziekenhuis, dat gaat over het belang van het psychosociaal welbevinden van mensen.
Daarmee komt een onderwerp als beleving van de maaltijd op de agenda en verschuift het
discours van een eenzijdige nadruk op de kwaliteit en de samenstelling van de maaltijd naar
een breder discours waarin ook onderwerpen als het tijdstip van de maaltijd, de plaats waar
de maaltijd wordt genuttigd en het gezelschap waarin de maaltijd wordt genoten, een plaats
krijgen.
Andere omliggende praktijken in de samenleving, zoals de groeiende technische
mogelijkheden om eten te bereiden en te bewaren, de steeds meer voortgaande
automatisering en de globalisering hebben allemaal effecten op het discours over de rol van
voeding in de behandeling van patiënten in het ziekenhuis en op de praktijk van de
voedselverstrekking in Nederlandse ziekenhuizen. Deze vormende krachten zijn daarmee
dus heel plaats- en tijdgebonden. In België bijvoorbeeld is de hele discussie omtrent zelf
koken of uitbesteden niet aan de orde geweest. Daar heeft de contractcateraar direct de
opengevallen plaats ingenomen toen de religieuzen zich terugtrokken uit de ziekenzorg. En
de discussie over de warme maaltijd ’s avonds is ook een Nederlands verschijnsel. In alle
omringende landen is de warme maaltijd in ziekenhuizen, maar ook veelal in het dagelijks
leven, het middagmaal.
Zo wordt duidelijk dat het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten
in Nederlandse ziekenhuizen niet op zich staat en alleen kan worden geanalyseerd door alles
wat eromheen ligt mee te nemen in de analyse. Wat betekent dat voor de centrale vraag
van dit onderzoek?
Welke relatie is er tussen het denken van professionals in algemene Nederlandse
ziekenhuizen over de rol van voeding in de behandeling van patiënten en de organisatie van
de voedselverstrekking aan patiënten in die ziekenhuizen en zijn er redenen en/of
aanknopingspunten om voeding meer onderdeel van de behandeling te laten zijn?
Wat duidelijk is geworden uit de analyse in dit onderzoek is dat het denken over de rol van
voeding in de behandeling van de patiënt en de praktijk van de organisatie van de
voedselverstrekking aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden. Maar het is niet zo dat er een grote organisatorische theorie ten grondslag
ligt aan de huidige vormgeving van die voedselverstrekking. De ontwikkelingen in de
geschiedenis volgen elkaar daarom niet per se logisch op. Steeds ontstaat er een praktijk die
op dat moment de ruimte heeft om te ontstaan als gevolg van de praktijken en discoursen er
omheen. Er is geen algemene verklaring te geven waarom er op een bepaalde manier met
voeding en gezondheid in ziekenhuizen wordt omgegaan. En het is niet zo dat het denken de
praktijk bepaalt, zoals we met Foucault hebben kunnen zien.
Het denken en de praktijk geven samen vorm aan de werkelijkheid die er daardoor op elk
moment anders uit ziet en waardoor begrippen op elk moment iets anders (kunnen)
betekenen. Zoals Veyne (1997, p.170-171) schrijft: “Wat wij zien als datgene waaruit
waanzin is samengesteld, zal materiaal zijn voor iets totaal anders in een andere praktijk.
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Aangezien waanzin geen natuurlijk object is, kunnen we geen ‘redelijke’ discussie hebben
over de ‘juiste’ houding die ertegenover moet worden ‘aangenomen’. Want wat redelijkheid
wordt genoemd… spreekt op basis van ‘discoursen’ waarvan het zich niet bewust is, over
objectiveringen waarvan het zich niet bewust is”.
Mijn verbazing toen ik hoorde over de praktijk van de rol van voeding in antroposofische
ziekenhuizen in Duitsland is daarmee goed verklaarbaar. De omliggende discoursen en
praktijken in Duitsland zijn heel anders dan die in Nederland en mijn kennis over de
antroposofie en de ideeën van antroposofen over het verband tussen voeding en
gezondheid was destijds minimaal. Voeding betekent voor een antroposoof iets heel anders
dan voor een wetenschappelijk geschoolde diëtist. Maar omdat voeding niet bestaat als
natuurlijk object, als een onveranderlijk iets, kan er geen discussie zijn over welke optiek
goed of fout is, die op basis van redelijke argumenten kan worden beslist. Want die
redelijkheid baseert ieder voor zich weer op discoursen, waarvan men zichzelf zelden
bewust is. Door die onbewuste discoursen objectiveren mensen vaak zaken zonder zich er
bewust van te zijn. In mijn onderzoeksvraag neigen de termen ‘voeding’, ‘behandeling’,
‘patiënten’ en ‘ziekenhuizen’ ook naar zo’n objectieve status. Het gaat erom steeds te
bekijken wat wordt bedoeld met die begrippen op het moment dat ze worden gebruikt.
Op het laatste deel van mijn onderzoeksvraag of er redenen en/of aanknopingspunten zijn
om voeding meer onderdeel te laten zijn van de behandeling is dan ook eigenlijk geen
‘redelijk’ antwoord mogelijk. Het enige antwoord dat ik hier kan geven is dat het afhangt van
de omliggende discoursen en praktijken of iemand die vraag met ja of nee beantwoordt.
Hoewel ik de vraag niet zo direct heb gesteld aan de respondenten, heb ik beide antwoorden
gehoord. Alle geschiedenis die hen en de ziekenhuizen waar zij werken en hun omgeving
heeft gevormd, en alle omliggende discoursen en praktijken die in de huidige tijd de ruimte
bepalen om een antwoord op die vraag te formuleren, spelen een rol in de beantwoording
van die vraag. En zowel ja als nee zijn dus een goed antwoord op de vraag.
Daarmee is niet gezegd dat iemand zomaar alles kan doen of vinden, maar dat voor
verschillende mensen op hetzelfde tijdstip het tegenovergestelde waar kan zijn en dat zij
beiden in alle redelijkheid gelijk hebben. Waar het om gaat is dat iemand zich bewust is van
de discoursen die hem of haar hebben gevormd en nu vormen en dat iemand zich bewust is
van de objectiveringen die hij of zij geneigd is te maken, waardoor zaken absoluut kunnen
lijken terwijl ze contingent zijn.
Dan ontstaan er opties om op een andere manier te kijken naar de praktijk die is ontstaan.
En dat kan iemand redenen geven om voeding een grotere rol te laten spelen in de
behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast kan iemand – door de
objectiveringen en de contingentie van het discours te zien – nieuwe manieren van denken
ontdekken, ruimte creëren voor het toelaten van ideeën van anderen en zo wellicht andere
redenen vinden.
Aanknopingspunten voor een grotere rol van voeding in de behandeling van patiënten zijn
er, zoals het grotere belang dat de laatste decennia wordt gehecht aan de psychosociale
toestand van de patiënt; de marktwerking in de zorg met de daaraan gekoppelde waarde die
wordt gehecht aan gastvrijheid; de verdergaande specialisering van de voedingsdienst en de
diëtetiek die kunnen leiden tot meer aandacht voor voeding in de behandeling van
patiënten.
Het discours over de rol van voeding in de behandeling van patiënten in Nederlandse
ziekenhuizen gaat ruimte innemen die wordt geboden door de omliggende praktijken en
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discoursen. Dat is zeker. Hoe die ruimte er uitziet, zal ervan afhangen hoe de professionals in
de zorg gebruik gaan maken van de omliggende discoursen en praktijken.

8.2

Discussie

Een studie als deze kent beperkingen. In de discussie komen deze aan bod, omdat het
belangrijk is je bewust te zijn van wat bijdraagt aan de vormgeving van een onderzoek.
Ten eerste moet worden vermeld dat dit onderzoek indicatief van aard is. Van de 113
ziekenhuizen in Nederland (Panteia, 2015, p.7) hebben er drie deelgenomen aan dit
onderzoek. Statistisch gezien zeker geen relevante steekproef. Er zijn meer ziekenhuizen
benaderd, maar vanwege drukte – waarover ik schreef in hoofdstuk 7 – hebben zij afgezien
van deelname. Wel is het zo dat de resultaten van dit onderzoek voor wat betreft de
organisatie van de voedselverstrekking grotendeels overeenkomen met de resultaten uit het
onderzoek van Van der Meij en Kruizenga (2016).
Een tweede beperking van dit onderzoek zit in de diversiteit van de respondenten. Het is
niet gelukt in alle drie deelnemende ziekenhuizen dezelfde vertegenwoordiging van
professionals te spreken te krijgen. In één ziekenhuis heb ik artsen bereid gevonden voor
een interview. In de andere ziekenhuizen kreeg ik steevast te horen dat artsen hiervoor geen
tijd hebben. Eén manager van de voedingsdienst wilde vanwege hetzelfde argument niet
meedoen. Diëtisten heb ik wel in ieder ziekenhuis kunnen interviewen. Bij de
verpleegkundigen is het me in één ziekenhuis niet gelukt om een oncologie- én een
cardiologieverpleegkundige te spreken, maar moest ik met een van beide genoegen nemen.
Al met al heb ik dus niet 18 maar 12 mensen geïnterviewd.
Als derde beperking zou ik het literatuuronderzoek noemen. Om de geschiedenis van de
voedselverstrekking in Nederlandse ziekenhuizen te bespreken heb ik een aantal boeken
gelezen en één tijdschrift (35 jaargangen) geanalyseerd. In een Foucaultiaanse analyse speelt
die geschiedenis een grote rol als een vormend element van het discours. Mijn
literatuurstudie heeft een beeld van de geschiedenis opgeleverd, maar dit zou veel
uitgebreider kunnen worden onderzocht.
Deze drie punten maken dat het mijns inziens zinnig is dit onderzoek als een vooronderzoek
te zien. Een voorstudie van hoe een Foucaultiaanse analyse van de rol van voeding in de
behandeling van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen eruit zou zien.
In het vervolg van deze discussie ga ik in op een aantal punten betreffende kwalitatief
onderzoek in het algemeen en discoursanalyse in het bijzonder.
Allereerst is het goed te benoemen dat dit een kwalitatief onderzoek is en daarmee
subjectief. Een andere interviewer zou – met dezelfde vragenlijst – andere interviews
hebben gehad. En nog meer dan dat, iedere lezer van dit verslag kan tot andere conclusies
komen met betrekking tot de uitkomsten van het onderzoek of de betekenis daarvan. “Dit is
niet problematisch, want het doel van een post-structurele analyse is niet om een algemene
‘waarheid’ vast te stellen, maar om de begrijpbaarheid van de waarheden die we als
vanzelfsprekend hebben aangenomen te bevragen” (Graham, 2011, p.666).
Graham volgend zie ik deze subjectiviteit dus niet als een beperking van het onderzoek,
maar ik vind het wel belangrijk om het expliciet te noemen. Kwalitatief onderzoek verliest
geen validiteit door de afwezigheid van objectiviteit. Door “transparant te zijn over de
doelen, beperkingen en bovenal wat je doet” (Graham, 2011, p.667, cursief in origineel) in
het onderzoek legt de onderzoeker verantwoording af over zijn of haar interpretatie van het
materiaal.
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Dit onderzoek is een analyse in de voetsporen van Foucault. Foucault zelf heeft echter nooit
een methode van zijn genealogie omschreven. Graham (2011) stelt dat veel onderzoekers
die zeggen a la Foucault te willen werken, bang zijn als ‘onfoucaultiaans’ te worden
afgeserveerd, waarna zij zich afvraagt “maar hoe kan je het fout doen als er kennelijk geen
regels zijn om te volgen?” (Graham, 2011, p.664). De theorie van Foucault wordt gezien als
ontoegankelijk en in deze tijd waarin universiteiten steeds meer voorkeur hebben voor
evidence based onderzoek, is onderzoek naar aanleiding van Foucault minder voor de hand
liggend (Graham, 2011). Maar Foucault heeft juist geen methode omschreven, omdat dat in
de hand werkt dat er iets universeels wordt gecreëerd. Zoals in dit verslag al meermaals
aangeduid, gaat het er (Foucault) juist om te laten zien dat universele waarheden niet
bestaan. Dat wil niet zeggen dat ik ‘zomaar wat’ heb gedaan in dit onderzoek. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 3 heb ik afgaande op wat er door Foucault en anderen na hem is
geschreven over een genealogisch onderzoek naar een bepaald onderwerp, vormgegeven
aan een dergelijk onderzoek, in dit geval naar de rol van voeding in de behandeling van
patiënten in Nederlandse ziekenhuizen.
Daarmee benoem ik direct een volgend punt van aandacht in deze discussie. Mijn kennis van
het werk van Foucault en mijn begrip daarvan is beperkt. Ik leer elke dag bij en heb een
aantal maal teksten herzien, naar aanleiding van nieuwe inzichten als ik weer een andere
tekst van of over Foucault had gelezen. Ik ben ook afgeweken van plannen in de
onderzoeksopzet, omdat die later onverenigbaar bleken met een analyse a la Foucault (zoals
een analyse van de interviews volgens de Grounded Theory methode). Desondanks vind ik
dat dit onderzoek geslaagd is in de opzet om waarheid te kunnen laten zien als fictie, “als
iets dat we druk om onszelf construeren, zodat we ertoe kunnen komen ‘waarheid’ als
minder absoluut te zien; als iets dat we (opnieuw) kunnen maken beetje bij beetje…”
(Graham, 2011, p.666).
Hierboven kwam al kort aan de orde dat universiteiten voorkeuren hebben voor bepaalde
manieren van onderzoek. De wetenschappelijke wereld kent zijn eigen discoursen en
natuurlijke objecten waarin het waarheid ziet, zoals het systeem van peer review, waarbij
een mening wetenschappelijk wordt als andere wetenschappers die hebben geaccepteerd
voor publicatie. Het afstudeeronderzoek voor een MSc-opleiding is aan beperkingen
gebonden, vooral in reikwijdte en tijdsduur. Daarom zijn veel zijpaden ononderzocht
gebleven. Een aantal discoursen die een rol spelen in de vorming van het discours over de
rol van voeding in de behandeling van patiënten heb ik aan de orde gesteld, maar die
opsomming is onvolledig en ik ga nauwelijks in op die discoursen zelf en hoe zij weer zijn
gevormd. Zo valt er nog veel toe te voegen aan hetgeen hier geschreven is. En dat is tevens
een van de vaste elementen in wetenschappelijk onderzoek: dat er ruimte en noodzaak is
voor verder onderzoek. Zo werkt tenslotte de normaliserende techniek: de uitvoerder is zelf
de aangewezen persoon om het een volgende keer anders, liefst beter te doen.
Na jaren studeren aan drie verschillende universiteiten ben ik zelf ook gevormd door die
discoursen en praktijken. En dat is tevens het laatste punt dat ik in deze discussie wil
noemen. Als onderzoeker druk ik een groot stempel op het onderzoek. Dat begint al bij de
keuze voor het onderwerp, de afbakening ervan en de manier waarop ik het heb
onderzocht. Een onderzoek naar de rol van voeding in de behandeling van patiënten in
Nederlandse ziekenhuizen had ook kunnen gaan over de effecten van de hoeveelheid
gegeven eiwitten op de hersteltijd van patiënten bij bepaalde ingrepen. Dat zou uiteraard
een totaal ander resultaat opleveren. En het zou even goed waar zijn.
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En ik ben ook niet immuun voor de zoektocht naar een ultieme waarheid en voor het
objectiveren van begrippen of omstandigheden, hoe goed ik ook heb geprobeerd dat uit te
schakelen. Ik heb geprobeerd geen oordelen te geven en mijn oorspronkelijke idee om
aanbevelingen te geven al snel laten varen. Desondanks zal hier en daar een mening terug
zijn te vinden en is mijn keuze voor het citeren van bepaalde uitspraken van respondenten
en niet van andere een subjectieve.
En uiteindelijk zal iedere lezer dit onderzoeksverslag lezen vanuit zijn of haar perspectief en
op basis daarvan weer – met een hopelijk veranderd of verstevigd inzicht – naar de wereld
kijken en vorm geven aan discoursen.
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