
 
 

 
 

 

GOOD PRACTICES INSPIRATIEGIDS  
 

S-Plus verzamelt wat rusthuizen allemaal doen om het eetgebeuren voor 
hun bewoners smaakvol en gezellig te maken. En dat is veel, heel veel … 

 
Het maaltijdgebeuren is een alledaagse activiteit die een grote invloed heeft op het 

welbevinden van de residenten van een rusthuis. Gezonde voeding en goede maaltijdzorg 
vormen daarom een belangrijk aandachtspunt voor de woonzorgcentra.  

De media staan echter bol met negatieve berichten over het eten in de WZC. Met deze gids 
tonen we aan dat rusthuizen wél bezig zijn met eten, smaak, gezelligheid en de hele 

omkadering. Bij hen is het 52 weken ‘week van de smaak’. 
   

1. Smaak & gezelligheid stimuleert de eetlust 

 
Creëer de sfeer van thuis 

 Stimuleer het eten in groep  
 Richt de eetruimtes huiselijk in. Denk aan kleurrijke onderleggers, 

bloemen, planten, een oud bloemetjesservies, een tafellaken, 
zelf geplooide servetten, een glaasje wijn of bier bij het eten, de 
kookpotten op tafel zodat er kan bij geschept worden … 
 

Organiseer eens een … 
 

 picknick  
o Nodig bewoners en familieleden uit 
o Neem tafels en stoelen mee, dek de tafels gezellig met bv. rood-

wit geruite tafelkleedjes 
o Geniet onder de schaduw van de bomen van een aperitief met hapjes en zelfgemaakte 

belegde broodjes 
 

 hapjesmarkt wereldkeuken 
o Maak huisgerechten van het personeel met verschillende culturele achtergrond en laat 

de bewoners kennismaken met verschillende eetculturen  
o Plaats kraampjes met verschillende uitheemse hapjes en drankjes 

 
 ‘eten van vroeger’ moment 
o Denk aan: schorseneren, haring, aardappelpuree, karnemelk, mosselen friet, spek met 

eieren, hutsepot, zelf frietjes snijden … 
o Kook seizoensgebonden 
o Leg zomerfruit, “peerkes” in de herfst … op in jenever in een römertopf om op te 

dienen tijdens de eindejaarsfeesten  
o Kook in een warme lijn en maak de gerechten zoveel mogelijk “zoals thuis”: elke dag 

verse groentesoep, gevolgd door een maaltijd waarbij het vlees wordt gebakken, en 
groente gestoofd met een ajuintje. Geef vis regelmatig in gebakken vorm. Gebruik 



 
 

 
 

diepvrieskruiden, gewone specerijen en kruidenpasta’s om meer variatie in smaak te 
geven. Sluit de maaltijd af met een lekker zelfgemaakt dessert 

o Breng extra smaak aan de gerechten door deze in de pan te stoven met goede boter 
en gebruik te maken van verse en gedroogde kruiden  

o Kruid de bereide maaltijden bij en voeg soms wat extra room toe om het eten nog 
meer op smaak te brengen 
 

 koffiemoment op grootmoeders wijze 
o Zet koffie zoals vroeger met de ouderwetse koffiezak. Laat de bewoners de 

koffiebonen zelf malen met ouderwetse koffiemolens 
o Haal het mooie bloementjes servies (het “schoon” servies) uit de kast  
o Zet de blikken koekentrommels op tafel met bekende gezichten van ons koningshuis. 

De koekjestrommel gaat de tafel rond. Dit zorgt gegarandeerd voor een koffieklets 
waarbij de bewoners een nostalgische reis maken in smaak, geur en herinneringen 

 TIP: koffieserviezen van vroeger vind je goedkoop op rommelmarkten! 
 

 bistromoment 
o Tover de cafetaria om tot bistro 
o Zet het menu op een krijtbord. 
o Dien de maaltijden per tafel op 
o Met een bijpassend glaasje wijn of bier 
o Zet sfeerlichtjes 
o En een muziekje op de achtergrond  
o Laat de bewoners zelf kiezen bij wie ze aan tafel zitten  

 
 feestmenu op maat voor de jarige 

Laat die dag de jarige bewoner zelf zijn maaltijden samenstellen en zijn familie uit 
nodigen 
 

 ontdekkingstocht in de tuin 
o Leer de bewoners de tuin met groenten, fruit en kruiden kennen 
o Maak standjes waar likeur geproefd kan worden gemaakt op basis van groenten, fruit, 

kruiden 
o Maak een voorstelling bv. “Witlof, van plant tot loof” of “Ontdek nieuwe groenten en 

fruit voor kweek in eigen moestuin” … 
o Wek nog extra geurprikkels op met Verbena thee, handcrème van goudbloemen … 
o Aandacht voor smaakverlies: kruiden uit eigen kruidenbakken verwerken in het eten 
o Geef de bewoners een eigen moestuin of kruidentuintje om voor te zorgen. Dit 

levert verse kruiden voor de keuken, sla uit ‘eigen hof’, zelfgemaakte citroenlimonade 
met munt en citroenmelisse, confituur … 

o Beperk zoutgebruik door gebruik te maken van kruiden 
 proeverij 

theeproeverijen, kruidennamiddag …  
 
 

 cafénamiddag 
met keuze uit verschillende biertjes en caféspelen 



 
 

 
 

 
 Spice Your Mind menu 
o Serveer verschillende gerechten onder de visie van "Spice Your Mind", waarbij smaak 

en de beleving van smaak centraal staat 
o “Het doel is gezonde en smaakvolle maaltijden aan te bieden, zonder toevlucht te 

moeten nemen tot zout of kunstmatige aroma’s en dit door middel van specerijen, 
oliën en aromatische kruiden die de ouderen lekker vinden en die bovendien gezond 
zijn”  
 

 Ni Do kooksessie (is Spaans voor ‘ons nest’) 
o Het concept bestaat uit kooksessies door en voor bewoners: verdeel twaalf bewoners 

onder in werkers (actieve deelnemers, Do’s) en snoezelaars (passieve deelnemers, Ni 
do’s) voor wie de geuren en smaken erg belangrijk zijn 

o Ondersteun dit project multidisciplinair: bewoners, medewerkers en vrijwilligers 
maken de maaltijd samen klaar en eten ook samen 

o Door dit initiatief wordt het sociaal contact tussen bewoners onderling en 
medewerkers bevorderd en wordt gestreefd naar verhoging van kwaliteit van zorg en 
leven voor de bewoners. Gezelligheid en genieten in een veilige, herkenbare 
omgeving wordt aangemoedigd door de eetplaats aan te kleden in “de tijd van toen”. 
Ook de kleinschaligheid van dit project is een heuse meerwaarde. 
 

 eetquiz 
o Quiz met eten gerelateerde vragen 
o Vul elke dag gedurende een week een nieuwe vragenlijst in 
o De residenten met de hoogste score winnen een luxe ontbijt 

 
 ‘Komen Eten’ dag 

Naar het concept van het tv-programma 
‘Komen Eten’: organiseer per leefgroep het 
maaltijdgebeuren in de woonkamer van elke 
afdeling. De bewoners van de ene afdeling 
stellen een menu samen dat ze willen 
klaarmaken voor de bewoners van de andere 
afdeling. Een deel van de bewoners van de 
eerste afdeling zorgt voor de aankleding van 
de tafels, een ander deel maakt samen met een personeelslid en/of vrijwilliger het 
eten klaar. De bewoners van de andere afdeling kunnen genieten van al dat lekkers en 
van de sfeer uiteraard. Daarna kunnen zij punten geven voor sfeer, gezelligheid en 
voor de maaltijd. Enkele dagen later wordt er gewisseld en mogen de bewoners van de 
1ste afdeling genieten van het topgerechtje dat door de bewoners van de 2de afdeling 
klaargemaakt wordt.  
 
 

 kookwedstrijd 
o Tussen de lokale woonzorgcentra en dienstencentra: een jury roept per ronde een 

maandwinnaar uit, maar ook een winnaar voor meest originele recept, het 
smaakvolste recept en de mooiste presentatie 



 
 

 
 

o Geef de eindwinnaar de eervolle vermelding van Meesterbakker of Meesterkok, en 
serveer nadien hun recept in alle woonzorg- en dienstencentra 

 
 
 
 

2. Samen met & door de bewoners 

 
 Gebruik recepten van de bewoners. Publiceer 

de recepten in de huiskrant of hang ze uit. Ga 
nog een stap verder en doe eens de 
boodschappen samen, ruim allen af en doe 
samen de afwas 

 Organiseer een bezoek aan de keuken. Chefs 
nodigen de bewoners voor een rondleiding. Hoe 
wordt een keuken georganiseerd? Wat is 
HACCP? Betrek de bewoners door ze te laten 
voldoen aan de hygiëne regels. Laat bewoners 
versteld staan van de hoeveelheid aankopen, grootte van de kookketels en de koel- en 
diepvriescellen, de administratie die de “netheid” van koken met zich meebrengt 

 Werk met een suggestieformulier. Bewoners en familie kunnen dit invullen om ideeën 
aan de chef door te geven. Of maak gebruik van een online voting. De bewoner 
bepaalt mee welke maaltijden hij/zij op het menu wil zien. Stel een top tien samen 
van favoriete ‘droom’gerechten 

 Laat bewoners deelnemen aan een menuraad en luister naar hun menusuggesties.  
Ga een stapje verder en laat de diëtiste en/of chef een woordje uitleg geven en foto’s 
tonen over welke voedingsmiddelen er in die seizoensperiode te verkrijgen zijn. Ze 
stellen een menu samen voor 2 weken. Dit betekent 
dat er niet gewerkt wordt met menucycli, maar dat 
de menu’s telkens opnieuw samengesteld worden. 
Dé garantie voor variatie!  

 Trek buiten naar binnen. Samenwerking tussen 
jong en minder jong. Bak samen met de 
kleuters/leerlingen van nabij gelegen scholen een 
paar keer in het jaar een zoete zonde. Of leerlingen 
van de lagere school komen langs met een 
PowerPoint over eten en eetgewoontes van vroeger 
en nu. De leerlingen maken samen met de 
bewoners een ‘vergeten’ soep en dessert klaar. 
Doel: sfeer op de afdeling, intergenerationeel werken, herinneringen ophalen, 
prikkelen van de zintuigen en een stukje erfgoed rond voeding doorgeven aan de 
jongeren 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

3. Op maat van … 

 
 Werk met een ‘flexitariër’ kaart. Bewoners kunnen kiezen voor een vegetarisch 

alternatief.  
 Zorg voor verkoeling tijdens de zomermaanden met smoothies of 

frisse fruitbrochettes 
 Denk aan fingerfood (zachte vingerhapjes) als alternatief. 

Fingerfood doet mensen (weer) meer, zelfstandig en met genot 
eten. 

 Spreid het eten over de dag. Laat speling tussen de 3-
gangenmenu i.p.v. alles onmiddellijk na elkaar aan te bieden: 
een speling tussen soep en middagmaal, dessert pas na 
middagpauze.  

 Kies voor aangepaste eetgerei. Borden met opstaande rand 
waardoor het gemakkelijk is om het eten op de vork of lepel de 
duwen. Of mokken met 2 oren waar een film in het porselein 
verwerkt is waardoor de resident voelt dat de vloeistof in de tas 
warm of koud is maar geen pijn van de hitte ervaart. Er bestaat ook aangepast 
materiaal voor Fingerfood.  

 
 
    
 
       
 
 
 

 


