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Wegen van deelnemers in het ontmoetingscentrum 

 

Belang van het wegen van deelnemers 
Bij 20 tot 25% van de ouderen in verpleeghuizen en in de thuiszorg bij 15 tot 25% komt ondervoeding 
voor. Ondervoeding is lastig te voorkomen, maar het is wel van belang om het snel te constateren, 
zodat er ook snel actie op kan worden ondernomen (Zorgvoorbeter.nl, 2015). 
Aangezien wij veel waarde hechten aan het welzijn van deelnemers in ons ontmoetingscentrum, 
organiseren wij meetweken. Op deze manier is het mogelijk om eventuele toe- en afnames in het 
gewicht tijdig te constateren. 
 
Doel 
Een beter beeld verkrijgen van de gezondheid en welbevinden van de deelnemers en tijdig handelen 
naar aanleiding van gewichtswijzigingen.  
 
Werkwijze 
Elke eerste week van de maand is het meetweek, dit wordt door de verantwoordelijke begeleider 
van te voren in de agenda ingepland. De begeleiders die aanwezig zijn tijdens de meetweek voegen 
zelf de namen van de aanwezige deelnemers toe. Een deelnemer hoeft maar 1 keer in dezelfde week 
gewogen te worden.  
Wanneer er is gewogen wordt dit genoteerd in het weegboek. Aan het einde van de week wordt dit 
door de verantwoordelijke begeleider ingevoerd in Qurentis. Het dient te worden genoteerd bij 
rapportage begeleiding met als onderwerp ‘wegen’, en gerapporteerd op het doel Lichamelijke 
welbevinden en gezondheid onder ‘de cliënt krijgt smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes’ (dan 
zien wij dat daar terug bij het opstellen van het zorgleefplan). Noteer ook steeds het gewicht van de 
voorliggende maand. Op deze manier kunnen (grote) verschillen in het gewicht duidelijk en snel 
worden geconstateerd.  
Om te bepalen of iemand ondergewicht of overgewicht heeft, wordt er niet alleen gekeken naar het 
gewicht. Bij ondergewicht wordt er gekeken naar de BMI en de omvang van de bovenarmen. Bij 
overgewicht wordt er gekeken naar de BMI en de omvang van de buik. Dit alles wordt ook genoteerd 
in Qurentis in het zorgleefplan.  
Verder is van belang dat er iedere keer onder gelijke omstandigheden wordt gewogen. Wanneer er 
geen gelijke omstandigheden zijn, kan dit een vertekend beeld geven over eventuele toe- of 
afnames. Denk aan met of zonder schoenen. 
 

 

 

 

 

 

Actie 
Indien er verschillen geconstateerd worden van meer dan 2 kilo, naar boven of beneden, is het 
noodzakelijk om contact met de familieleden/mantelzorgers van de deelnemer op te nemen. Op 
deze manier kunnen er vervolgacties en eventueel een plan worden opgesteld. 
 

Voorbeeld rapportage in Qurentis 
Doel  : Lichamelijk welbevinden en gezondheid 
Subdoel : De cliënt krijgt smakelijke maaltijden,  
    hapjes en drankjes 
Onderwerp : wegen 

Juni: 79,5 

Juli: 80,0 


