
Najaarssymposium 

VOKK 

Esther Fijnekam, projectleider Eten & Drinken 

Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen 

3 november 2018 



Een nieuw Voedingsconcept 

18-10-2018 2 

 Belang van Voeding voor kinderen met kanker 

 Totstandkoming 

 Co-creatie met partner Hutten 

 Uitleg voedingsconcept 

- concept 

- zelf koken 

- restaurant 

 Wetenschappelijk Onderzoek  

en innovaties 



Belang van Voeding voor kinderen met kanker 
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Studie in het UMCG in Groningen: 

17%  ondervoeding op een gegeven moment      

  tijdens behandeling 

10% overgewicht aan het eind van de  behandeling 

49%  sondevoeding op een moment in de      

  behandeling 

 

Zowel onder- als over voeding is een probleem 
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Belang van Voeding voor kinderen met kanker 

(2) 
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Studie in het UMCG in Groningen: 

Kinderen met ondervoeding bij diagnose of na 3 

maanden hebben 20% minder kans op beter worden. 

Afvallen in 1e 3 maanden van de behandeling leidt tot 

meer infecties. 

Zowel over- als ondervoeding heeft effect op de 

kwaliteit van leven. 

 

Dus: voeding en voedingstoestand zijn belangrijk! 

 

 



Totstandkoming 
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 Veel gesprekken met kinderen, ouders, 

artsen, medewerkers 

 Enquête via VOKK 

 Bezoeken aan andere ziekenhuizen 

 Maken van voedingsconcept 

 Op zoek naar een partner 
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Co-creatie met onze partner Hutten 
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VAN 

BETEKENIS 

ZIJN 

file://Ds/home/PMC/eblitter/Home/Windows/Desktop/hutten_the_movie_1280x720.mp4


Uitleg Voedingsconcept 
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 6 x per dag, keuze uit 3 gerechten 

 8 daagse menucyclus 

 Plus standaard assortiment op Kanjerkar 

 Gerechten op verzoek uit het restaurant (room service) 

 Keuze waar je eet 

 Voor kinderen en dus mèt kinderen 

 Zelf aan de slag in de keuken 

 Iedereen kan altijd mee-eten 

 Gratis koffie/ thee/ limonade 

 Boodschappenservice 

 Kookworkshops 
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Proefsessie met KAR 
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Zelf koken 
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Zelf koken (2) 
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Restaurant 
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Restaurant 
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In voorbereiding 
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Wetenschappelijk Onderzoek en Innovaties 
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We doen ons best, maar het moet beter! 

 

Daarom doen we onderzoek op het gebied 

van voeding bij kinderen. 

 

 



Wetenschappelijk Onderzoek en Innovaties 

(2) 

18-10-2018 17 

Onderzoek naar smaakverandering (i.s.m. Maastricht 

University) 

 Voedingstoestand: op zoek naar betere methoden om 

structureel de voedingstoestand te kunnen evalueren. 

Welke kinderen zijn vooral at risk voor onder- of 

overvoeding? 

Educatieprogramma/ kookworkshops i.s.m. Kokkerelli 

https://www.smaakcheck.nl/kanjers/  

Ontwikkeling van dagverse alternatieven voor 

drinkvoeding. 
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