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INLE IDING

In dit rapport staan de uitkomsten van een enquéte die is gehouden onder

instellingen in Nederland die maaltijden verstrekken aan zelfstandig
rrronende bejaarden.

De opzet van de enquète en de verzameling van de gegevens zijn tot stand

gekomen onder verantwoordelijkheid van de Vlerkgroep Maaltijdvoorziening
voor Bejaarden van de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid. De

bewerking van het verzamelde onderzoeksmateriaal en de rapportage ervan

aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is op-

gedragen aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg

(NIPG/TNO) te Leiden.

De betrokkenheid van heÈ NIPG/TNo bij dit onderwerp kan voor een deel

worden begrepen als men weet dat omvangrijk onderzoek op sociaal-geron-
Èologisch terrein op het werkprogramma heeft gestaan. Verder zijn, nog

niet zo lang geleden, het NIPG/TNO en het Centraal Instituut voor Voe-

dingsonderzoek TNO begonnen met de voorbereiding van een onderzoek be-

treffende de maaltijdvoorziening voor zelfstandig wonende hulpbehoevende

bejaarden. Hierin staan vragen centraal over hoe de gebruiker de ver-
strekte maaltijden apprecieert en over de kwaliteit van de voeding. In

dit onderzoek zat- verder aandacht moeten worden geschonken aan het as-

pekt van de maatschappelijke dienstverlening en aan dat van de preven-

tieve gezondhei dszorg .

De bewerking van de gegevens uit de enquéte vond plaats door Mw. M.J.Th.

Schlatmann (maatschappelijk werker) in sa.menwerking met Dr. A. Dijkstra
(socioloog), die tevens optrad als supervisor. Dank zij de medewerking

van Mhr. l{. Anneveldt was het mogelijk dat het rapport binnen de afgespro-

ken termijn kon worden aangeboden a€rn de opdrachtgever.

Bij de samenstelling van dit verslag is gestreefd naar een maximale be-

nutting van de gegevens, die door degenen die aan de enquète deelnamen

zijn verstrekt. Door de qekozen systematiek van rapporteren moet het mo-

gelijk zí1n, naar wij hopen, dat het onderzoeksmaterj-aal nu voldoende

toegankelijk is voor gebruik ten behoeve van beleidsvoorbereidende werk-

zaarnheden.
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2.

2.1

Met vertegenwoordigers

Maatschappelijk hlerk is
NIPG/TNo zouden bestaan

DE OPDRACHT

Aanleiding en verzoek

De Werkgroep Maaltijdvoorziening voor Bejaàrden (Wa), die ressorteert
onder de lnterdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid (ISB) heeft o.a.
tot taak een inventarisatie te maken van de behoefte aan maaltijdvoor-
zieningen voor zelfstandig wonende bejaarden. Op grond van deze inventa-
risatie wil de MVB komen tot reen overzicht op welke wijze in de gekon-

stateerde behoefte kan worden voorzien en welke procedures gevolgd zuI-
len moeten worden om eventueel- toÈ een aanbeveling voor maaltijdver-
strekking te kunnen komen'*.

Vanuit de MvB zijn drie subgroepen ingesteld:

- bejaarden en maaltijdvoorzieninginventarisatie (subgroep e)

de wijze van bereiding (subgroep B)

de bezorging-verspreiding-distributie (subgroep C)

De MVB besloot een inventariserend onderzoek te doen met betrekking tot
de bezorging, verspreiding en de distributie van de maaltijd voor zeLf-

standig wonende bejaarden. De eerste enquétes terzake dit onderwerp zijn
op 29 december t978 verzonden aan ongeveer 480 adressen van o.a. de

Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers (WV) en van ProjecÈen

Gecoördineerd Bejaardenwerk in Nederland (PGB). Voor bewerking van de

enquètegegevens kon de werkgroep MVB echter niet beschikken over vol-
doende mogelijkheden. Door CRM is toen de vraag gesteld of het Nederlands

rnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NrPG/TNO)** U" bewerkÍng van

de gegevensr welke door de werkgroep maaltijdvoorziening voor bejaarden

van de ISB zijn verzameld, op zich zou willen nemen.

2.2 De werkzaamheden

van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en

overeengekomen dat de werkzaarnheden van het

uit:

x zíe: notitie t.b.v. de Ííerkgroep Maaltijdvoorziening voor bejaarden-
beleid van de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid.
Rijswijkr Secr. rSB, t6-5-1978.

.,rtF _" " In overleg met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek CIVO/tllO.
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1. bewerking van de binnengekomen enquëtegegevens en zonodig en moge-

lijk - binnen de grenzen v€rn de praktische afspraken - komplemen-

tering van enkele wezenlijke onderdelen van de enquéte door tele-
fonische navraagi

2. samenstelling van een overzicht van de instellingen in Nederland,

die in het kader van de Stichting UW en van de projekten PGB

naaltijden verstrekken aan zelfstandig wonende bejaarden op basis
van reeds door UW- en PGB-instellingen verstrekte informatie.

Bij realisering van deze aanpak krijgÈ de Werkgroep Maaltijdvoorziening
voor Bejaarden t.b.v. haar beleidsvoorbereidende werkzaamheden de be-

schikking over een zo volledig mogelijke kaart van de maaltijdverstrek-
king aan zelfstandig wonende bejaarden, alsmede over een overzichtelijke
weergave van de uiÈkomsten die de enqu6te heeft opgeleverd, geprojókteerd

Èegen de achtergrond van de genoemde kaart. Hierbij valt opsplitsing van

de gegevens te overwegen naar o.a. regio, urbanisatiegraad, aard van de

verstrekte maaltijden en verstrekkende organisatie.

2.3 Uitvoerigg

De werkzaamheden rdaren gepland voor de periode decernber 1979 tot- april
1980. De afspraak is gemaakt dat het koncept-rapport in april 1980 zou

worden opgeleverd, dit in verband met de voortgang van de werkzaamheden

van de MVB. De opdracht voor de werkzaarnheden is verstrekt op 10 decem-

ber 1979.
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DE ENQUETE

3.1 opzet

De sr:bgroep van de werkgroep MVB die zich in het bijzonder zou gaan

bezighouden met het onderwerp rBezorging, VelsPreiding en Distributier

- zLe ook paragraaf 2.1 - besloot tijdens één van haar eerste bijéén-

komsten hiernaar een inventariserend onderzoek te doen. Vooralsnog

werd gekozen voor een onderzoek via de volgende instanties:

- Stichting Landelijke Samenwerking Bejaardentehuizenorganisaties

- Landelijke Stichting Unie van Vrijwilligers

- Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid (Landelijk Platform
Gecoördineerd Be j aardenwerk)

- Centraal Orgaan Sarnenwerkende Bejaardenorganisaties

- Bureaux Landetijk Contact van het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk tíerk

De vragentijst die voor dit doel !'Ias opgesteld werd, vergezeld van een

uitvoerig schrijven, verzonden op 29 december 1978. (zie bijlage 2) '

Op 20 maart werd opnieuw aandacht gevraagd voor deze enquëte. Gekon-

stateerd werd dat er in de vragenlijst en ten aanzien van de procedure

van het inventariserend onderzoek enkele onduidelijkheden $Iaren geslo-

pen. De vrerkgroeP !ÍVB meende met een instruktie bij de vragenlijst een

belangrijk deel van de gerezen onduidelijkheden te kunnen verhelpen.

Bovendien werden nog enkele vragen aan de reeds verzonden vragenlijst

toegevoegd (zie bijlage 3).

Deze herinnering en verduidelijking is alleen gestuurd naar

rProjecten Gecoördineerd Bejaarden$rerk in Nederland' .

3.2 De deelname

Het binnen gekomen materiaal bestond voornamelijk uit vragenlijsten en

in een enkel geval uit uitsluitend een brief met gegevens en,/of andere

informatie. In 143 gevallen kon hiervan gebruik gemaakt \^Iorden voor

rapportage. uit de beschikbare gegevens is niet precies op te maken

welke vragenlijsten zijn ingevuld volgens de instruktie van 20 maart

1979 en welke zijn ingevuld zonder gebruik making van deze instruktie.

caan we af op de 39 ingevulde bijlagen met extra vragÍen, dan lijkt de
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konklusie gerechtvaardigd dat tenminste 39 vragenlijsten zijn ingevuld

volgens de instruktie. Nogmaals: zekerheid hierover hebben we niet.

Mede door de gevolgde manier van verzameling van llegevens is de waar-

nemingsperiode van het onderzoek vrij lang geworden. De vragenlijsten
zijn ontvangen in de periode van januari t979 tot en met oktober 1979.

Er zijn nog steeds onduidelijkheden over de aard van de instelling
die de vragen heeft beantwoord. De instruktie laat zien dat bedoeld

worden 'degene(n), die de maaltijd(en) verschaft/verschaffen' (zie

bijlage 3). Daar komt nog bij dat de bezorgende instelling vaak moeite

bleek te hebben met het invullen van vragen over de bereiding, de kos-

ten en de prijs van de maaltijd die wordt bereid in een verzorgingb-

tehuis. In sommige gevallen bleek men bezwaar te hebben tegen het be-

antwoorden van vragen die op het terrein Iiggen van de instelling die

de maaltijden bereidt.

3.3 De leanlwgording

De vragenlijst ging vergezeld van een nota over de prijs van de vlanne

maaltijd. Deze nota, een rconcept-notitie', is opgesteld door het

Gemeenschappeli j k Instituut Maats chappeli jke Dienstverlening Noord-

Brabant. De werkgroep I{VB verzocht de invullers van de vragenlijst om

hun kornmentaar op deze nota te verwerken in de vragenlijst. Door dit
verzoek van de werkgroep IIIVB kan men zich de vraag stellen of door

deze werkwíjze wellicht een ongewenste beÍnvloeding van de responden-

ten tot stand is gebracht. Mogelijk heefÈ men zich bij de beantwoor-

ding nu te veel gericht op een situatie elders, in Noord-Brabant, in
plaats van op de maaltijdverstrekking in de eigen regio. Hierbij kan

ter geruststelling worden vermeld daE, zo er a1 sprake is van onge-

wenste beinvloeding, deze invloed voor iedereen zou kunnen gelden. De

rconcept-notitie' is verzonden aan aIIe instellingen die voor beant-

woording van de vragenlijsÈ in aanmerking kwamen.

Ten aanzien van de beantwoording van de vragen zijn nog de volgende

punten van belang:

- Er is veel gewerkt met zogenaamde topen vragen'. Víaar doorge-
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3.4

vraagd werd is niet altijd een duidelijke sltstematiek gehanteerd

in de vraagstelling. Soms werden verscheidene onderwerpen in één

vraag aan de orde gesteld. Dit is onder meer gedaan met betrek-
king tot de kostenvergoeding (zie C 5 van de vragenlijst; bij-
lage 2).
In de vragenlijst kan men niet te weten komen of men één van de

antwoordmogelijkheden moet omcirkelen of moet onderstrepen of
dat de respondent moet doorhalen wat niet van toepassing is.
De vraag over het percentage personen aangesloten bij een vrij-
willigers organisatie was in sonmige vragenlijsten onleesbaar.

Soms waren de pagina's van de vragenlijst in de verkeerde volg-
orde gerangschikt.

Konklusie

Naar onze mening zijn er zowel bij de opze|., de uitvoering en de pro-

cedure van het onderzoek kritische kanttekeningen te plaatsen. In dit
hoofdstuk hebben wij gewezen op enkele problemen die van belang zijn
bij de interpretatie van de uitkomsten, welke in de volgende hoofd-

stukken worden gerapporteerd. Nu zou men zich kunnen afvragen of het

niet de voorkeur verdient in het geheel geen aandacht te besteden aan

deze gegevens.

onze konklusie is dat men niet te overdreven ver!Íachtingen moet heb-

ben ten aanzien van de nogelijkheden van de verstrekte gegevens.

Overigens zijn wij van mening dat ondanks de kritische kanttekenin-
gen, nog talrijke gegevens uit de vragenlijsten zich leenden voor

rapportage aan de werkgroep ttVB.
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4. BE!{ERKING VAN DE GEGEVENS

4.1 De werkwijze

De bewerking van de gegevens uit de vragenlijst vond plaats in de

volgende stappen:

- vaststelling van de instantie waaroP de vragenlijst betrekking

heeft
- ordening van de gegevens per vragenlijst, per onderdeel van de

vragenlijst en per vraag

- kodering van gegevens ten behoeve van de bewerking per computer

- rubricering van opmerkingen en suggesties van respondenten ten

behoeve van verbale rapportage onder de titel 'Antwoorden van

resPondenten I

- rapportage

Over de identifikatie van de instantie waarop de ingevulde vragenlijst

van toepassing is kan het volgende worden meegedeeld.

T.vree ingevulde vragenlijsten bleken afkomstig van instellingen die,

naar eigen zeggen, in hun werkgebied geen voorziening voor (warme-)

maaltijden hadden. Deze vragenlijsten zijn niet in de verdere bewerking

betrokken

Van tï^ree instetlingen zijn twee ingevulde vragenlijsten per instelling

ontvangen. Hier vulde men de vragenlijst in per werkgebied. Het betrof

hier eenmaal een UW-instelting en een PGB-instelling. De vier vragen-

Iijsten vrerden afzonderlijk bewerkt.

Vanuit zeven plaatsen werden twee vragentijsten ontvangen en wel één

van een UW-instetlinq en één van een PGB-instelling. Het was niet

duidelijk of het hier steeds twee afzonderlijke organisaties betrof of

dat het ging om een organisatie met verscheidene samenwerkende instel-
lingen. Deze vragenlijsten werden apart bewerkt. Een uitzondering be-

trof twee identiek ingevulde vragenlijsten, die bij de bewerking als

één UW-instelling werd gerekend.

Uit één plaats werd door de betreffende UW-j-nstelling een vragenlijst

ingrestuurd, terwijl afzonderlijk informatie vrerd verstrekt voor elk

van de in totaal vier werkgebieden van deze instelling. Deze vragen-

Iijst werd behterkt alsof het vier aparte vragenlijsten waren.
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Volgens deze werkwijze verkregen we in 143 gevallen gegevens die te ge-

bruiken $/aren voor verdere bewerking.

4.2 De indelingskr,it.eria

Mede op verzoek van vertegenwoordigers van de werkgroep t.ÍVB is grezocht

naar een aantal kriteria volgens welke de gegevens systematisch zijn

op te splitsen in een aantal subgroepen of subkategorieën. De kriteria

die hiervoor in aanmerking kwanen en a1s zodanig ook goed toepasbaar

bleken, zí)nz

de aard van de instelling
de urbanisatiegraad en

de soort maaltijd

Ooit is ook het kriterium 'regio' genoemd. Het lijkt ons inziens beter

cm hiervoor in de plaats de rurbanisatiegraadr te nemen. De reden

hiervoor is dat de maaltijdvoorziening veel meer een plaatsgebonden

aktiviteit is dan een gebeuren dat zich op 'boven-Iokaal' of regionaal

niveau afspeelt.

Àard van de instelling

De vragenlijsten zijn onder te verdelen naar twee tlpen instellÍngen:
UW- en PGB-instellingen. Richtlijn hiervoor vías een overzicht van

UW-instellingen die zich alleen of in samenwerking met andere organi-

saties bezighouden met maaltijdvoorziening voor bejaarden. De Landelijke

Stichting Unie van Vrijwilligers bevestigde de indruk dat alle in het

overzicht genoemde UW-instellingen deelnemers htaren aan de enquëte.

Gekozen werd voor deze werkwijze omdat alleen op deze manier het hele

materiaal op zinvolle wijze in te delen was naar tlpe instelling. In de

vragenlijst stond namelijk geen vraag over de identiteit van de instel-

Iing en van degene die de vragen beantwoordde. Op de voorpagina van de

vragentijst werd wel de vraag gesteld via welk orgaan beantwoording van

de vragen plaats vond maar lang niet altijd bleek deze vraag beantwoord.

Uit de enquëte komen de uiteenlopende taken naar voren van instellingen
die betrokken zijn bij maaltijdvoorziening voor bejaarden, zoaLsz
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verwij zing

bereiding
bezorging

uitlening van vrijwilligers
administratie
financiering
koördinatie van de aktiviteiten

Verscheidene instellingen vervullen
ling welke taken precies vervult is
niet naar is gevraagd.

4.3 Sam,g{r,h,a.+gen

Iets minder dan de helft van

(n=143) die deelnamen aan de

gemeenten (442). Voor de UW

verschillende taken. Welke instel-
niet duidelijk geworden omdat er

de maaltijdverstrekkende instellingen
enquéte treffen ure aan in de stedelijke
ligt dit percentage wat hoger (508) en

yrp3lt:3!resr33g

De deelnemende instellingen zijn gevestigd in gemeenten die naar urba-

nisatiegraad verschillen. Er is een keuze gemaakt voor een tweedeling

van enerzijds plattelands-, verstedelijkte plaÈtelands- en specifieke
forensen gemeenten. Deze gemeenten pleegt het Centraal Bureau voor de

Statistiek aan te duiden met de kodes A en B. Anderzijds hebben we de

plattelandsstadjes en de (grote) stedelijke gemeenten. Deze gemeenten

worden met een C aangegeven. Een meer genuanceerde indeling van de ge-

meenten zou aan te bevelen zijn als er meer deelnemers aan de enquëte

vraren geweest. Nu volstaan we met een tweedeling i-n verband met heÈ

aantal instellingen per kategorie.

Soort maaltijd

Op grond van de antwoorden bleek het mogelijk te zijn de instellingen
te verdelen in twee kategorieën met betrekking tot de soort maaltijd
die verstrekt wordt. De ene kategorie omvat de instellingen die uit-
sluitend waríne maaltijden zeggen te verstrekken. De andere kategorie
bestaat uit instellingen die geen of niet uitsluitend warme maaltijden
verstrekken.
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voor de PGB-instellingen lager dan het totaalpercentage (368).

Van de zesenzestig Wv-instellingen verstrekken er drieenveertig uit-
sluitend r^rarme maaltijden; dit is 65t. Voor de deelnemende PcB-instel-
Iingen is diÈ percentage vrijwel gelijk: te weten 61t.
Bezien we de sanenhang tussen urbanisatiegraad en de soort naaltijd
die verstrekt wordt dan zien we dat in de niet stedelijke gemeenten

77? van de instellingen uitsluitend warme maaltijden verstrekt te:r,rrijl

dit percentage in de stedelijke gemeenten Iager ligt, en wel op 57*.

Ten aanzien van de soort maaltijd die wordt verstrekt zou men voor-

zichtig kunnen konkluderen dat niet zo zeer de aard van de instelling
maar wel de urbanisatiegraad te maken heeft met het aI dan niet uit-
sluitend verstrekken van warrne maaltijden. Misschien ten overvloede

zij er op gewezen dat de gegevens van de PGB-instellingen niet volle-
dig zijn en evenmin zonder meer kunnen worden opgevat als een repre-

sentatieve steekproef betreffende het domein van PGB-instellingen.

Voor degenen die zijn geÍnteresseerd in de volledige tabellen is bij-
lage 4 opgenomen.

4.4 De resultaten per, v.ra?g

In de hoofdstr:kken 5, 6 en 7 wordt per vraag vermeld welke de gegevens

zijn die werden verstrekt door de respondenten. Voor dit doel is de

eerste versie van de vragenlijst gehanteerd (zie ook paragraaf 3.1).
De rapportage van de antwoorden betreft steeds alle instellingen die

hebben meegedaan aan het onderzoek. Desgewenst kan tnen per vraag ook

opzoeken hoe de verdeling van de antwoorden er uitziet over de drie
indelingskríteria: urbanisatiegraad, aard van de instelling en soort

maaltijd. De opmerkingen van de respondenten die per vraag zijn ge-

maakt worden zoveel mogelijk gerapporteerd. Indien zinvol worden de

frekwenties (hoe vaak is iets genoemd) verstrekt.
Zo nu en dan is het noodzakelijk dat de rapporteurs kommentaar geven

op de formulering van de vraag of op de inhoud van de gegeven ant-

woorden.

In deze hoofdstukken met onderzoeksresultaten onthouden de rapporteurs

zich van konklusies en interpretaties.
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5. RESULTATEN BETREF'TENDE DE MAALTIJDVERSTREKKING
IN HET ALGEMEEN

5. 1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die zijn verkregen

met de vragen gesteld in deel A van de vragenlijst. Het betreft hier
de vragen 1 tot en met 13 van de eerste versie van de vragenlijst en

de vragen 1 tot en met 3 van de extra vragen (zie voor dit onderwerp

paragraaf 3.1). Voor de vragenlijst raadplege men de bijlagen 2 en 3.

5.2 Uitkomstgn Letreffende de eerste versie van de
vragenlijst (dd.29 decgmber 1978)

Vraag A 1

Is er in ur werkgebied een
(warme- )maa1 ti i dvoorzi en'i ng?

Zo nee, waarom niet?Zo ja, waarom?

ja, voorzj-et in een

ja, met omschrijving
ja, zonder meer

behoefte 63

t9
6t

(44.r*)
(13.3r)
(42.7*)

totaal

3!!se9rg9!-Y31 -59!C919:3!e!
In 19 gevallen werd de vraag beantwoord met één van de volgende
vingen:

- bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig laten
- i.v.m. ziekte, hulpbehoevendheid, niet meer kunnen koken
- op verzoek van artsen, wijkverpleging, indikatiekommissie
- omdat veel ouderen die nog zelfstandig wonen deze voor-

ziening onmisbaar achten
- nuttig en zinvol

t43 (100 r)

omschrij -

( 8x)
(6x)
( 3x)
(1x)

( 1x)

gPpgrE rt 99! -v33 - r lPp-gr !9919

Tïíee instellingen vermeldden dat in hun werkgebied geen (warme-)maaltijd-
voorziening vras en werden daarom buitengesloten bij verdere bewerking.
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Ui t wel ke gebieden/gemeenten
bestaat ur werkgebied, waar-
in u (warme-) maalt'ijdvoor-
ziening verzorgt?

, ,..1':: i.r r. r-1 .'i'{ii'ilËr,,,*. _,.

-aPI 
grlrlg g!-Y 3t - :3EPgI!=tsI:

De antwoorden op deze vraag werden gebruikt voor het overzicht,
waarop de werkgebieden in kaart gebracht zijn van instellingen die
zich met naaltijdvoorziening bezighouden en deelnamen aan het onder-
zoek (zie volgende pagina).

Hoeveel is (ev. bii benadering)
het totaal aantal inwoners in
dit werkgebied?

9p-ee rE rl g 9! -Y3! - r 3pg9r !e sr :
De antffoorden op deze vraag werden niet verwerkt. op grond van de in
vraag A 2 verstrekte antwoorden over gebied/gemeente kon een indeling
naar urbanisatiegraad gemaakt worden volgens een lndeling van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1979).
Dit leek betrouwbaarder dan het verwerken van de gegeven antwoorden.

Vraag A 2

Gebi ed:

Genreente(n):

Vraag A 3
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Ove.rzicht: van instellingen die
houden en deelnamen
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zich met maaltijdvoorziening bezLg-
aan het onderzoek

Urbanisatiegraad Aantallen
abs. (B)

Plattelandsgemeenten
50.08 en meer agrarische beroepsbevolking
40.O-49. 9E agrarische beroepsbevolking
30. 0-39.98 agrarische beroepsbevolking
20.O-29.98 agrarische beroepsbevolking

Verstede li j kte plattelandsgemeenten
Gemeenten met minder dan 20.09 manne-
lijke agrarische beroepsbevolking :

grootste woonkern minder dan 5.000 inw.
grootste woonkern 5.000-19.999 inw.
Specifieke forensengemeenten (stadsrand-
gemeenten, tuinsteden, -dorpen e.d. met
meer dan 308 overwegend allochtone woon-
forensen onder mannelijke beroepsbevol-
king)

Gemeenten met een stedelijk karakter
Plattelandsstadjes (stedelijke woon-
kern 2.000-9.999 inw.)
Kleine steden (stedelijke woonkern
10.000-29.999 inw. )

I'liddelgrote steden:
stedelijke woonkern 30.000-49.999 inw.
stedelijke woonkern 50.000-99.999 inw.
Grote steden (stedelijke woonkern
100.000 en meer inw.)

A1
A2
A3
A4

B1

82

c1

c2

C3
c4

c5

B3

2 ( 1.4r)
2 ( r.4z)
8 ( 5.68)

9 ( 6.38)
26 (18.28)

33 (23.1r)

5 ( 3.sr)

23 (16.18)

I ( s.6*)
t2 ( 8.48)

15 (10.5r)

totaal r43 (100 8)

Vraag A 4

Hoeveel bejaarden wonen er in uw

werkgebied, afgezien van bejaar-
den in bejaardenoorden en in
verpleeghui zen?

Vrouwen Mannen Gehuwd 0ngehuwd

we1 beantwoord

niet beantwoord

78

65

(s4.5E)

(4s.58)

totaal 143 (100 r)
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9ss: rE'-lg 9 ! -Y 31 - r 3Pp- g r ! ggr :
Bijna de helft van de respondenten bleek geen antwoord op deze vraag te
kr:nnen geven, ter:rr,rijl van de overigen velen de vraag slechts gedeelte-
lijk hebben beantwoord. Vermelding van de uitkomstell leek daarom niet
erg zinvol.

Vraag A

Hoeveel bejaarden wonen
b'innen w werkgebied in
bes chermde woonvormen ?

we1 beantwoord

niet beantwoord

52

9L

(36.4?)

(63.68)

totaal t43 (100 B)

9P[9rE r3g9r-Y3l -I3EP9r!99r:
Bijna tweederde van de respondenten bleek geen antvroord op deze vraag
te kunnen geven, terwijl van de overigen de meesten de vraag of
slechts gedeeltelijk beantwoordden, of aantallen woningen noemden of
het aantal bejaarden in procenten vermeldden. Vermelding van de uit-
komsten leek daarom niet erg zinvol.

Vraag A

Hoeveel mensen maken ge-
middeld per dag gebruik
van de (warme-)maaltiid-
voorziening in uw werk-
gebi ed?

Vrouulen Mannen Gehuwd 0ngehuwd
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0 - 10 personen

11 - 20 '|,

2l - 30 '!r

31 - 40 'i,

4l - 60 '!,

6I -100 ,

101 - 500 'i,

niet beantwoord

27 (18.98)

27 ( 1 8.98)

18 (r2.6%)

t6 (11.28)

t2 ( 8.4r)
11 ( 7 .72)

10 ( 7.08)

22 ( 1s.48)

totaal t43 (100 B)

gPlerIltggl 
-Y3! -r3PP9r!e9r :

Bij de bewerking van de gegevens werd geko zen voor het totaal aantal op-
gegeven mensen, omdat dit gegeven vaak bleek ingevuld of eenvoudig was
te bepalen door het aantal mannen en vrourrren bij elkaar op te tellen.
Op deze wijze ontstonden vergelijkbare gegevens.

Kijken we naar de uitkomsten van 83 instellingen, die wel aantallen ver-
meldden van afzonderlijk vrouwen en mannen, dan blijkt:

- in 39 gevallen het aantal mannen groter dan vrouwenT
- in 31 gevallen het aantal vrouwen groter dan mannen en
- in 13 gevallen het aantal mannen en vrouwen gelijk.

De begrippen gehuwd en ongehuwd bleken moeilijkheden op te leveren bij
indeling van weduwnaren en weduwen. Dikwijls werd bij gehuwd en onge-
huwd niets ingevuld.

Enkele malen werd. door respondenten in de vraag rper dag' gewijzigd in
tper keer t .

Soms werd aangegeven dat het aantal bejaarden wisselt, waarbij dan een
schatting gemaakt werd, bijvoorbeeld 16 à 20.
De voorziening lijkt soms een tijdelijk karakter, soms een meer peïma-
nent karakter te hebben.

Uit aantekeningen van respondenten elders in de vragenlijst btijkt dat
bejaarden maaltijden thuisbezorgd krijgen en/of kunnen afhalen en/of
gezarnenlijk kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in een dienstencentrum. Het
valt niet te achterhalen of bij d.eze vraag alle bejaarden zijn geteld
di-e op welke wLlze dan ook gebruik maken van de maaltijdvoorziening.
Een onderscheid naar aantallen bejaarden die maaltijden thuisbezorgd
krijgen, komen afhalen of met andere bejaarden gebruiken is niet te
maken omdat sJeglevens hierover ontbreken.

Verder blijkt uit aantekeningen van respondenten elders in de vragen-
Iijst dat behalve bejaarden soms ook mensen jonger dan 65 jaar gebruik
maken van de naaltijdvoorziening, soms zelfs hele gezinnen a1s tijde-
Iijke hulp bij ziekte. Het is niet duidelijk of bij deze vraag anderen
dan bejaarden zijn meegeteld.



Wel ke maal
bezorgd?

ti j den warm . j a/nee
diepvrieswarm ..ia/nee
diepvries koud . ia/nee
overige en welke . ia/nee
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Vraag A

warm

diepvries warm

diepvries koud

overig

l.rarm + diepvries warm*koud

r^rarln + diepvries koud

lirarm + diepvr.koud + overig

warm t,/m overig
diepvries warm+koud

90

2

21

4

4

7

3

1

5

(62.92)

( 1.42)

( 1 8.9ts)

( 2.8*)
( 2.8ts)

( 4.98)

( 2.tz)
( 0.78)
( 3.sr)

totaal t43 (100 B)

1rlveer gel-Y33-5e :P*ge!!el
In 4 gevallen werd alléén roverig' ingevuld, tervrijl in 4 andere ge-
vallen 'overigr werd ingevuld naast andere soort maaltijden. Steeds
werd aangegeven wat hiermee werd bedoeld:

- gekoeld koud (tweemaal werd vermeld régé thermic) (5x)
- soep zaterdags (2x)
- dieeL (1x)

9ps::E rlgg!-v3l-r3gP9r!9gre

De vraag was samengesteld uit 4 subvragen over de soort maaltijd. Bij
de bewerking van deze vraag is gekozen voor het antwoordpatroon over
de 4 subvragen en niet voor antwoorden per subvraag. Zodoende ont-
staat een beeld van de diversiteit van het voorzieningenpakket, ter-
wijl de totalen per soort maattijd eenvoudig uit te rekenen zijn. Niet
altijd was deze vraag beantwoord. Omdat dit gegeven echter belangrijk
was voor de indeling van de vragenlijsten m.b.t. rsoort maaltijd'
(zie paragraaf 4.2), werd dit gegeven 11 keer ontleend aan ant\^Ioorden
elders in de vragenlijst (bijvoorbeeld bij kosten) of uit andere toe-
gestuurde informatie.
Ín de eerste versie van de vragenlijst, die voor het merendeel van de

respondenten van toepassing is, hras geen aanwijzing dat men gekoeld
kouà en gekoeld warm bij overig diende te vermelden. Het is dan ook
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niet zeker of deze vornen van maaltijd bij andere kategorieën zijn on-
dergebracht.

Uit enkele aantekeningen vern respondenten blijkt, dat soms bij komlci-
naties uit diverse soorten maaltijd gekozen kan worden.
Soms betekent het datr'bijvoorbeeld diepvries, alIeen verstrekt wordt
in het weekend of voor de dag die volgt op een bezorgdag.

Behoren daartoe ook
maaltijden? Zo ja,
tal 'in percentages

di eet-
het aan-
aangeven.

ja, 0 - 108

)a, tl - 2Oz

7a, 2t - 30t

ja, 31 - 408

ja, 4l - 508

ja, 51 - 908

ja, zoirder meer

nee

niet beantr'roord

14 ( 9.BB)

26 tta.zrl
27 ( 18.9r)

t4 ( 9.88)

11 ( 7.72)

9 ( 6.3r)
2l (t4.7*)
6 ( 4.2*)

1s (1o.sr)

9Pts9 rE 1 I g9 3 - Y3r - 53Pp-9r ! I g r :
De indruk bestaat dat een enkele
in plaats van het percentage.

totaal t43 (100 r)

keer het aantal personen genoemd is

Bent u tevreden met deze
keuze?

la
nee

ja en nee

niet beantwoord

88 (61.s*)

3 ( 2.1r)
2 ( r.4z)

s0 (35. or)

Vraag A 8

i a/ nee 
.%

Vraag A 9

Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

totaal 143 (100 B)
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Anthroorden van reeP91g91lel

De variatie in de toelichtingen was zo talrijk dat slechts in grote
Iijnen ingegaan kan worden op toelichtings-kategorieën.
VeeIaI werd met andere woorden nogmaals onderstreept dat men tevreden
was, bijvoorbeeld: geen klachten, gaat goed, voorziet in behoefte,
deelnemers tevreden, doelmatigl goed verzorgd.

Bij warme maaltijden werd als gunstig opgemerkt: versl \ríèÍIlll verveelt
niet, meer variatie, sluit het meest aan op eetgehroonte van de mensen.

Indien men niet of gedeeltelijk niet tevreden was, betrof dit voorname-
lijk diepvries-maaltijden, waarbij men opmerkte: Iiever vers, te een-
zij dig.
Bij diepvries-maaltijden werd als gunstig opgemerkt: keuze bereidings-
tijdstip en keuze eettijdstip vrij, geen vervoersproblemen.

Opmerkingen van I3EP9IT99I:

Een aantal respondenten bleek de vraag te hebben opgevat alsof deze
betrekking had op dieetmaaltijden.
Anderen lieten de vraag open met de opmerking dat zij niet begrepen
wat bedoeld werd.

Zijn de bejaarden tevreden
met deze keuze?

la
nee

ja en nee

niet beantwoord

88 (61 .58)

0 ( 0.0r)
I ( 5.6E)

47 (32.9r)

totaal t43 (100 r)

9P39 rIr-tggl -Y3t- r3EP9r!9 gr9

Dikwijls werd vervÍezen naar vraag A 9. De toelichtingen verschillen
wat betreft de strekking nauwelijks van hetgeen bij vraag A 9 werd
vermeld.
WeI werd door één van de instellingen opgemerkt dat bejaarden die van
de maaltijdvoorziening gebruik maken geen andere keus hebben. Een an-
dere respondent stelt dat degenen die een maaltijd krijqen wel tevre-
den zulIen zijnr omdat men anders reeds zou zí1n afgevallen.

Vraag A 10

Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?



Vraag A 11
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ja
nee

niet beantwoord

94 (65.7*)

t2 ('8.48)

37 (25.9r)

totaal 143 (100 8)

9Ese:Erlggt -v3! -r3PP9r!9er:
Het woord intake blijkt verwarring te hebben opgeroepen, soms ook irri-
tatie. Meerdere malen werd gevraagd of hiervoor geen Nederlands woórd
te bedenken viel. Men verwart de betekenis van het begrip intake; wat
men zoal onder intake verstaat is: het verzamelen van gegevens met het
oog op het nemen van

- de beslissing over het al dan niet verstrekken van een maaltijd;
- de te hanteren kriteria, indikatiestelling;
- de administratieve verwerkingt
- de ver:vrijzing door andere hulpverlenende instelling(en), hulp-

verlener(s).

Vraag A 12

Zo ja, waaruit bestaat deze?

bezoek

rapportage

overig

bezoek + rapportage

bezoek + overig

rapportage * overig
bezoek t/m overig

niet beantwoord, n.v.t.

35 (24.5*)

1 ( 0.7r)
3 ( 2.18)

22 ( 15.4r)

s ( 3.sr)
1 ( 0.78)

28 (19.6r)

48 (33.68)

- bezoek
- rapportage
- overi ge

totaal t43 (100 ?)
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u lseer ge t- v3! - re :P g$et!s!

Bij overig werd in een aantal gevallen een toelichting gegeven:
- aanmelding via of overleg met artsen, maatschappelijk (7x)

werk, wijkverpleging, gezLnszotg en indikatiekommissie
- telefonische informatie 3x)

1x)
1x)
1x)

teambespreking
via leidster DC

kombinatie naaï
( dienstencentrun)

I^7enS

9p§rI ugg! -Y33 - r 3qP 9r ! 99 re

Soms gaf men in vraalJ A 11 aan dat er geen intake I^Ias, terwijl men wel
vraag A 12 invulde.
Een moei-Iijkheid was, dat niet in de vragenlijst vras aangegeven hoe de
respondenten de vraag dienden te beantwoorden indien er wel of niet
sprake \^ras van bezoek en dergelijke. AIIerIei varianten van invullen
kwamen voor: aankruisen, doorstrepen, onderstrepen, omcirkelen of §een
aanduiding. De rapporteurs zijn ervan uttgegaan dat respondenten die
vraag A 11 bevestigend beantwoordden en vraag A 12 openlieten, hier-
mee aangaven dat er sprake was van zowel bezoek, rapportage en overig.
Bij respondenten die vraag A 11 ontkennend beantwoordden en vraag A 12

openlieÈen werd ervan uitgegaan dat bezoek, rapportage en overig niet
van toepassing r^raren. Bij respondenten die zowel vraag A 11 als vraag
A 12 openlieten werden beide vragen als niet beantwoord of niet van
toepassing (n.v.t.) beschouwd.

Vraag A 13

i ntake? GG en GD

Krui swerk
Gez i ns zo rg
Hui s arts
Instel I ing voor bejaardenwerk
Overige, en welke

j a/nee
j a/nee
j a/nee
j a/nee
j a/nee
j a/nee

(Antwoorden zijn per
subvraag behandeld)

GG en GD

Kruiswerk

Gezinszorg

Huisarts
Instel. voor bej.werk

Overig

niet beantwoord, n.v. t.

7

34

34

35

68

50

42

( 4.9*)
(23.8r)
(23.8r)
(24.s2)

(47.62)

(35.0E)

(29.42)
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Antwoorden van r9:P91991!9r

Bi-j overig werd in een aantal gevallen een
- UW, DC, Ieidster, bestuursleden
- vrijwilligers
- buren, familie
- maatschappelijk \^rerk, sociale dienst
- bejaardentehuis
- ziekenhuis

indikatiekommissie
wi jkverpleegster
personen z.elf

toelicht
(

ing gegeven:
L7x)
7x)
6x)
6x)
4x)
3x)
2x)
1x)
1x)

9Es9rI*s9!-v33- r3EE9rlesr:

De vraag was samengesteld uit 6 subvragen over de instelling die de
intake doet.
Bij de bewerking van deze vraag is gekozen voor positieve anLwoorden
per subvraag. Het antwoordpatroon over de 6 subvragen leverde zoveel
verschillen op dat rapportage hierover niet mogelijk bleek. Ook bij
deze vraag werd nog al eens een opmerking gemaakt over de onduidelijk-
heid van het begrip intake. Een enkele keer werd het woord rintaker
door respondenten vervangen door het woord gesprek of iets dergelijks.
ïndien op geen der 6 subvragen een antwoord werd gegeven in positieve
of negatieve zin werd de totale vraag beschouwd als niet beantwoord,
niet van toepassing.
Het lijkt erop dat Dienstencentra en UW-instellingen zichzelf onder-
gebracht hebben bij overig en bij instelling voor bejaardenwerk.
Bejaardenzorg van de gezinszorg lijkt soms te zijn ondergebracht bij
gezLnszorg, soms bij instelting voor bejaardenwerk.

5.3 Uitkomsten betreffende enkele toegevoegdg_ry.

De toegevoegde vragen werden alleen toegestuurd aan een deel van de
Projecten Gecoördineerd Bejaardenwerk omdat de overigen vraaronder de
Uw-instellingen de vragenlijst aI hadden teruggezonden.

Hanteert u indicatiecriteria
voor de verstrekking van
maal ti j den?

la
nee

niet beantwoord

37 (2s.92)

1 ( o.78)

1 ( 0.7r)
geen bijlage aanwezíg lO4 (72.72)

Vraag A 1 (extra)

Èotaal 143 (100 B)
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9pryrlrlg9 ! -Y3l- rtPP gr!9 gr:

Deze vragen met hun respektievelijke antwoorden staan niet vermeld in
bijlage 5.

Vraag A 2 (extra)

wel ke? Medische omstandigheden ia/nee
Psychische omstandigheden ia/nee
Sociale omstand'igheden ja/nee
Woonomstandi gheden ia/nee
0nkunde ja/nee
Leeftijd ja/nee

Medische omstandigheden

Psychische omstandigheden

Sociale omstandigheden

Víoonomstandigheden

onkunde

Leeftijd

36 (97.3r)

29 (78.4r)

1s (40.5r)

1s (40.58)

23 (62.22)

24 (64.98)

9p-99r! I ry: 3- v31- r 3EP 9r! 9grs

De vraag was samengesteld uit 6 subvragen over indikatiekriteria.
Bij de bewerking van deze vraag is gekozen voor de positieve antwoor-
den per subvraag. Het antwoordpatroon over de 6 subvragen leverde zo-
veel verschillen op dat rapportage hierover niet mogelijk bleek.

Vraag A 3 (extra)

Wel ke i ndi cati ekri teri a z'i in
het meest tot het m'inst van
toepassing bii de maaltiid-
voorziening? (0mcirke1 bii
elk criterium het nummer van
volgordel 1 = meest frequent;
6 = het minst frequent).

Medi sche omstand'i gheden
Psychi s che omstand'i gheden
Sociale omstandi gheden
t^loonomstandi gheden
0n kunde
Leefti j d

t23456
r23456
L23456
t23456
t23456
t23456



-23-

meest
frequent

minst
frequent

Medische omstandigheden

Psychische omstandigheden

Sociale omstandigheden

Woonomstandigheden

Onkunde {

Leeftijd

9ep::Erlggr -Y3t -r3PP9rlgsri
De meeste respondenten hebben niet begrepen dat beantwoording van deze
vraag, die was samengesÈeld uit 6 subvragen, diende te geschieden.door
ordening van 1 (meest frequent toegepast) tot 6 (minst freguent toege-
past). !{e1 werd per subvraag door de respondenten een cijfer lJeqeven,
dat wil zeggen 1 indien het kriterium veel voorkomt en 6 indien het
zeer weinig voorkomt.
Bij de bewerking van deze vraag is daarom gekozen voor de antwoorden
per subvraag, dat wil zeggen dat steeds werd vermeld hoeveel maal 1, 2

enzovoort genoemd werd bij een bepaald kriterium.
Door één van de respondenten werd opgemerkt dat het belangrijkste
kriterium eigenlijk is, dat de gebruik(st)er zeLf vindt daÈ een (warme)

maaltijdvoorzienins1 voor hem/haar nodig is om prettig te leven.

2120314
645544

1064622
L42128
2t8372
933713
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6. RESULTATEN BETREFFENDE DE BEREIDING

6. I Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die zijn verkregen

met de vrasJen I t/m 6 gesteld in deel B. van de vragenlijst.

6.2 Uitkomsten betreffende de eerste versi-e van de

"r ag

Vraag B 1

Waar geschiedt de bereid'ing
de (warme-)maaltiid?

bej aardentehuis

ziekenhuis

dienstencentrum

IGLO, GROKO

diverse kombinaties

anders

niet beantwoord

57 (39.9r)

10 ( 7.0r)

L4 ( 9.88)

t7 (11.9r)

19 (13.38)

1s (10.5r)

11 ( 7.72)

totaal t43 (100 r)

$lgggr9:r-v3r-re :P9rg9r!9!

In 57 gevallen werd genoemd bejaardentehuis, bejaardencentrum, rust-
huis, verzorgingstehuis, verpleeghuis, verzorgingsflat of service-
flat.
In 10 gevallen werd genoemd ziekenhuis, streekziekenhuis, psychia-
trisch ziekenhuis, psychiatrische inrichting of inrichting voor
zwakzinnigenzorg .

In 14 gevallen werd genoemd dienstencentrum (dc).
In 17 gevallen werd genoemd IGLO, GROKO.

In 19 gevallen werd een kombinatie genoemd van instellingen en derge-
lijke \^raar een (warme-)maaltijd wordt bereid.
In 15 gevallen werd iets anders genoemd:

- revalidati-ecentrum
- zusterhuis
- broederhuis
- stichting rijdende maaltijden
- giemeentelijke keuken
- studentensociëteit
- dorpshuis
- bij particulier thuis (2x)
- restaurant (2x)
- naam instelling genoemd zonder vermelding type organisatie 1ax).



Vraag B 2

In hoeveme worden de (warme-)
maal ti jden bu'iten uw werk-
geb'ied betrokken?

-25-

niet, n.v.t.
weI

ïGLO, GROKO

niet beantwoord

53 (37.1r)

15 (10.s8)

13 ( 9.la)
62 (43.4%)

totaal t43 (100 ?)

lt lvegrggr-v3r -re:Petge!!e!
In 53 gevallen werd genoemd niet, lleen, neen of niet van toepassing.
In 15 gevallen werd duidelijk dat dit weI het geval was, waarbij
vier keer toevoegingen als sporadisch, incidenteel en twee keer alle.
In 13 gevallen werd genoemd ïGLO of GROKO.

9e-ge r I r I g9 I -Y 3t - r 1PP9 r- ! 9s r I
De indruk bestaat dat de vraag op twee manieren is opgevat, namelijk
of ook mensen die buiten het werkgebied wonen gebruik maken van de
(warme-)maattijd en of de (warme-) maaltijden bereid worden buiten het
werkgebied.
De instellingen die diepvries-maaltijden verstrekken wisten blijkbaar
niet goed raad met deze vraag, want zij antwoordden heel verschillend
zoals niet van toepassing, aIle, fGLO, terwijl anderen de vraag open-
lieten.

0nder wiens verantwoordeliik-
heid geschiedt de bereiding?

kok 45

dir./bestuur bereidende 14
instelling
bereidende instelling 31

leidster DC of UW 17

rGLo, cRoKo 15

niet beantwoord 2t

(31.53)

( 9.88)

(2t.12)
(11.98)

(10.s8)

(r 4.tz)

Vraag B 3

totaal t43 (100 8)
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è!lsgerqg e-Y3t-59 g89tg93!9!

In 45 gevallen werd genoemd kok of hoofd keuken instelling.
In 14 gevallen werd genoemd direktie, bestuur bereidende instelling
of eigenaar restaurant.
In 31 gevallen werd de bereidende instelling genoend of een kombina-
tie van funktionarissen binnen deze instelling zoals kok en diëtiste,
kok en direktie.
In 17 gevallen werd genoemd leidster of beheerder dienstencentrurn,
UVV, stichting bejaardenorganisatie, gecoördineerd bejaardenwerk,
stichting welzijnswerk ouderen, stichting raad voor bejaardenwerk of
stichting open bejaardenwerk.

Zi jn daarbi j vri jwi I l'igers be-
trokken?
Zo ja, hoeveel?

la
nee, n.v.t.
niet beantwoord

13 ( 9 .18)

1 15 (80.48)

1s (10. sr)

totaal t43 (100 r)

lt !I99rg93-Y3!-19:P91 ge! !:!
In 13 gevallen werd 'ja' geantwoord. De genoemde aantallen vrijwilti-
gers variëren van 2 t,ot- 52 per instelling.

9e§ rL'-lggt -Y3t -r3EP9:!99r:
fndien uit een toelichting van de respondent bleek dat de met 'ja' be-
antwoordde vraag verkeerd was opgevat (6x), dan werd in dit geval 'ja'
in Inee' veranderd. Enkele voorbeelden: vrijwilligers voor vervoer,
distributie, opscheppen, innen van kosten.

Vraag B

Hebt u enig idee hoeveel be-
jaarden, afgezien van beiaar-
den in bejaardenoorden en in
verpleeghuizen, door bv.
kruiswerk of gezinszorg wor-
den geholpen bii het bere'iden
van een warme maaltiid bii de
bejaarde thuis?

Vraag B 4
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ja
nee

niet beantwoord

38

BO

25

(26.6*)

(5s.98)

(17.sr)

totaal t43 (100 B)

Vraag B

Zo ja, hoe groot zou u dat aan-
tal bejaarden schatten en door
wie geschiedt deze hulpver-
1 eni ng?

we1 beantwoord

niet beantwoord

35 (24.52)

108 (75.5r)

totaal r43 (100 B)

lt lrggrger-Y3l -19989!qgllel
Door 35 respondenten werd op één of andere manier een schatting ge-
maakt van het aantal bejaarden dat wordt geholpen bij het bereiden
van een \^rallne maaltijd thuis:

- geen
- incidenteel, een enkeling, minimaal
- vrij veel, veel
- aantal gezinnen
- 0- l0bejaarden
- 11 - 20 '|,

-21 - 50 'ir

-51 -500 ',,

(5x)
(5x)
( 2x)
(2x)
(8x)
(5x)
( 5x)
(3x)

Eveneens werd door deze 35 respondenten een antwoord gegeven op de

vraag door wie deze hulpverlening geschiedt:
- één of andere vorm van bejaardenhulp: (29x)

bejaardenhelpster, bejaardenzotg, be-
jaardenhulp in dienst van stichting
maatschappe Ii jke dienstverlening
sektie gezinsverzorging of gezinszorg,
kruiswerk

- burenhulp, familie, vrijwilligers 1 2x)
- kombinatie van bejaardenhulp en buren- 1 4x)

hutp of anders zoals tgraag gedaant
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RESULTATEN BETREFFENDE BEZORGING, DISTRIBUTIE EN
VERSPREIDING

1 Inleiding

dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven die zijn verkregen

. de vragen gesteld in deel C van de vragenlijst. Het betreft hier
vragen 1 tot en met 23 van de eerste versie van de vragenlijst en

vragen 1 tot en met 3 van de extra vragen.

7.2 Uitkomsten betrgffende de eerste versie van de
vragenlijst (dd.29 december 1978)

0p welke dagen van de week wor-
den de (warme-)maaltijden be-
zorgd?

zondag L/m zal.erdag (7 dg) 23

maandag L/m zaterdag (6 dS) t4
maandag t/m vrijdaS (5 dS) 32

maan-, $roens-,vrijdag(3 dg) 52

anders (1-4 dq) t7

niet beantwoord, n.v.t. 5

In
met

de

de

( 16. 1r)

( 9.88)
(22.4*\

( 36.48)

(11.9r)
( 3.sr)

totaal 143 (100 r)

9er: rI'-lggt -y3t - r 3Pe9r !99 r:
Een moeilijkheid was, dat niet was aangegeven hoe de respondenten de
vraag dienden te beantwoorden. Later werd in de instruktie aangegeven
dat de betreffende dagen omcirkeld dienden te worden.
Indien niets onderstreept, omcirkeld of aangekruist was dan werd de
vraag als niet beantwoord beschouwd indien bij vraag C 2 (zie hier-
onder) ook niets ingevuld was. AIs bij vraag C 2 echter duidelijk was
aanqlegeven dat deze vraag niet van toepassing was, Èerwijl bij vraag C 1

niets r^/as a€rnge€Jeven, dan werd er van uitgegaan dat aIIe dagen van de
week maaltijden worden bezorgd. Uit aantekeningen van respondenten blijkt
dat het genoemde aantal bezorgdagen niet altijd betekent dat alle bejaar-
den op al die dagen maaltijden krijgen:

Vraag C 1

zondag - maandaq - d'insdag - woensdag -

donderdag - vriidag - zaterdag
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- soms wordt de helft van het aantal dagen bezorgd in wijk A en de

andere dagen in wijk B;
- soms wordt met bezorgdagen ook bedoeld de dagen hlaarop eten af-

gehaald kan worden of de dagen dat de maaltijd gezarnenlijk in de
wijk kan worden gebruikt;

- soms wordt aan een aantal bejaarden alle dagen een wallne maal-
tijd bezorgd, maar aan anderen bijvoorbeeld driemaal per l^leek

di epvries-maalti j den ;
- soms wordt op bepaalde dagen een vrarme maaltijd bezorgd en in het

weekend soep.

Verder bfijkt dat op bezorgdagen ook maaltijden verstrekt worden voor
niet-bezorgdagen.

Indien niet elke dag, waarom
ni et?

diepvries/gekoeld systeem
Ianger houdbaar

grote porties, 2 maaltijden

bezorging door vrijwilligers
rooeili jk
inst./dc geen kookmogelijk-
heid

andere redenen

diverse kombinaties

niet beantwoord, n.v.t.

28 ( 19.68)

(9.88)
(tt.22)

( 6.3r)

( 9.18)
( 9.88)
(34. 38)

t4
t6

13

t4
49

totaal t43 (100 B)

Antwoorden van rg!P9!99!!3!

In een aantal gevallen werden andere redenen genoemd: 13 keer zonder
meer en 5 keer in kombinatie met redenen als diepvries langer houdbaar
enzovoorts.
Andere redenen:

- onvoldoende mogelijkheden van bezorgende instelling (6x)

- weekend wordt door familie of kinderen gekookt (3x)
- (warme-)maaltijdvoorziening is nog in experimenteel (3x)

stadium
voor kliënten wordt het te duur
vervoer te duur
artsen vinden driemaal per week voldoende
historisch gregroeid
mensen vragen niet vaker

(2x)
(1x)
( 1x)
( 1x)
( 1x)

Vraag C 2



Vraag C 3

Door wie worden de (warme-)
maaltijden bezorgd? (bij vrij-
willigers het aantal noemen).

- 30-

vrijwilligers incl. UW Lt7

anders dan vrijwilligers I
vrijwilligers + anders 11

niet beanÈwoord, n.v.t. 7

(81 .8t)
( s.68)
( 7 .72)
( 4.9r)

totaal 143 (100 8)

Antwoorden van 19:E91ger:et

In een aantal gevallen werd iets anders genoemd dan vrijwilligers,
zoals:

- eigen chauffeur van bezorgende instelling
- bereidende instelling brengt het zelf
- chauffeur gemeente
- beroepsvervoer, bijvoorbeeld taxibedrijf
- WSVí-er
- administratieve kracht bejaardenwerk
- vaste medewerker

9PTSITIIg g! 
-Y3! -T3PE9I!9: I:

Het bleek onnogrelijk om te rapporteren over het genoemde aantal vrij-
willigers gezien de grote variatie in antwoorden:

- de aantallen waren nu eens exclusief, dan weer inclusief reservesi
- vaak werd aan het aantal iets toegevoegd waardoor vergelijking

moeilijk was, zoals: per week, per keer, p€r dag, bij toerbeurt,
in 7 weken;

- bij de aantallen werden soms niet de vrijwilligers geteld die he1-
pen bij de distributie van maaltijden, maar vermoedelijk soms wel.

Wanneer de bezorgi ng ges ch'i edt
door vrijwilligers, wordt dan
aan hen een vergoeding gegeven?

Zo ja, omschrijf op welke wijze
voor welke onkosten en in welke
mate deze vergoeding gegeven
wordt.

VraagC4+C5
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ja, vergoeding vervoer
ja, vergoeding vervoer
bezorging
ja, zonder meer

nee

niet beantwoord, n.v. t.

6L

+4

13

51

t4

(42.7ï^)

( 2.88)

( 9.18)

(3s.7r)
( 9.8r)

totaal 143 (100 *)

èl !y99rqe!-Y31-19:P9rg9!!9r

In 65 gevallen werd duidelijk dat vergoeding voor vervoer wordt gegeven.
De omschrijvingen varieerden sterk: auto-, kilometervergoeding, benzine-
kosten, bus-, tramkosten. Meestal werd dan ook aangegeven op welke wijze:
per jaarr p€r week, per rit, per keer, P€ï maaltijd.
In 4 gevallen werd tevens vermeld dat een vergoeding voor de bezorging
zelf gegeven wordt. In 3 andere gevallen werd wel genoemd dat soms sprake
\.ras van een attentie, bijvoorbeeld op de verjaardag.
Tlveemaal werd opgemerkt dat geen enkele vergoeding werd gegeven, maar dat
dit wel aan te bevelen zou zL1n.

9P19r5 lrsgl-v3!-r1PP9r!9sr:
Soms werd bij vraag C 5 een antwoord gegeven, terwijl vraag C 4 onbeant-
rroord was of andersom. De vragen werden daarom gekombineerd bewerkt.

Vraag C

Welke instel'ling is verantwoor-
delijk voor de bezorging?

WV + UW en andere inst.
andere instelling
niet beantwoord, n.v.t.

53

84

6

(37.18)

(s8.78)

( 4.22)

totaal t43 (100 B)
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$ lsger9er- Y3l- re:egl9sl!sl
In 5 van de 53 gevallen werd genoemd UW en
in 84 gevallen alleen een andere instelling

- dienstencentrum (lx samen met UW)
- stichting bejaardenwerk
- stichting welzijn ouderen
- stichting open bejaardenwerk
- bereidende instelling (2x samen met

andere instellingr
werd genoemd:

(1Bx)
( 13x)
( 10x)

UW)
7x)
6x)
5x)
4x)
3x)
2x)
2x)
2x)

11x)
1 1x)

1lx)
( lx)
1 1x)
1 1x)
1 lx)
1 1x)
11x)

1 1x)
( 1x)
1 lx)
1 1x)
1 lx)
( lx)
( 1x)
( lx)

auto 87

auto + lopend en/of fiets 23

bestelwagen 13

overig en div. kombinaties 15

niet beantwoord, n.v.t. 5

terwij I

- tafeltje-dek-je
- stichting gecoördineerd bejaardenwerk
- vrouwenraad
- stichting raad bejaardenwerk
- stedelijke stichting bejaardenwerk

stichting raad voor open bejaardenwerk
sociale dienst (samen met UW)
stichting samenwerkingsorgaan voor
bej aarden
hulpdienst (samen met UW)
stuurgroep be j aardenwerk
centr. org. bejaardenbeleid
graag gedaan
stichting maaltijddienst bejaarden
stichting maaltijden thuis
stichting open bejaardenwerk en gem.
soci ale werkvoorziening
BIMO eettafel
comité vrouwelijke vrijwilligers
gemeentelijke keuken
comité wantre maaltij dverstrekking
overlegorgaan
vrijwi lligersgroep
stichting bejaardenwerk en vrouwenraad
leidster van de wijk

0p welke wiize vindt de bezor-
ging plaats

(60.8r)
( 16. 18)

( 9.1r)
( 10.5r)
( 3.sr)

Vraag C 7

totaaL 143 (100 r)
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Antwoorden van resPondenten

In 23 gevallen werd genoemd
- fiets en auto
- lopend, fiets en auto
- Iopend en auto

In 15 gevallen werd overig genoemd of andere kornbinaties dan auto *
lopend en/of fiets:

- auto en bestelv/agen ( 5x)
- overig (2x taxi, 1x warmwagen) ( 3x)
- lopend en fiets 1 2x)
- Iopend, auto en bestelwagen ( lx)
- fiets, auto en bestelwagen ( 1x)
- bestelwagen en overig (onbekend wat) ( 1x)

- auto en overig (taxi) ( 1x)
_ fiets 1 1x)

9PE9 rE r!99r -v3r - r 3PE 9 r! 99 r e

De vraag was Samengesteld uit 5 subvragen over het soort vervoer. Bij
de bewerking van deze vraag is gekozen voor het antwoordpatroon over
de 5 subvragen en niet voor antwoorden per subvraag. Zodoende ontstaat
een beeld van de diversiteit van mogelijkheden, terwijl de totalen per
soort vervoer eenvourlig uit te rekenen zí1n.

Hoe groot is de vervoerscapa-
citeit per vriiwil liger?

auto + Iopend en/of fiets:
( 10x)
( 10x)
( 3x)

wel beantwoord

niet beantwoord,

91

n.v.t. 52

(63 .68)

( 36.48)

totaal 143 (100 r)

9prc rE rl g9r 
- v3r - r3PP 9r!9 9r:

Het bleek onmogelijk qn te rapporteren over de vervoerscapaciteit per
vrijwilliger gezíen de grote variatie in antwoorden:

- vaak werd een aantal genoemd met vermelding van stuks, maaltij-
den, pannensets, containers, gamellen, dozen, per dag, Per
route, per auto, per busje, adressen, gezinnen;

- soms werd genoemd onbeperkt, groot, hele route;
- soms werd genoemd aantal wisselend, afhankelijk van vervoermid-

del, afhankelijk van route.

Vraag C 8
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De vervoerscapaciteit lijkt voornamelijk af te hangen van het vervoer-
middel en de soort maaltijd. Soms werd een gering aantal maaltijden
genoemd omdat de instelling slechts enkele k1iënten heeft.

Is deze vervoerscapaciteit
vol doende?
Zo niet, waarom niet?

ja
nee

niet beantwoord, n.v.t.

tt2
11

20

(78.3r)
( 7 .7*)
(14.0r)

totaal t43 (100 r)

Antwoorden van respondenten

In 11 gevallen werd aangegeven dat de vervoerscapaciteit niet voldoende
was, waarbij de volgende redenen werden genoemd:

- auto te k1ein, meerdere ritten per dag nodig
- Ín de winter niet, dan tijdelijk meer maaltijden
- vooral in de zomentraanden moeilijk
- meer aanvragen in verband met langer zelfstandig blijven hlonen

ouderen
- slechts 2 maaltijden per fiets

9P99rLr!s93 -Y31-r3PP9r!9gr:
De indruk bestaat dat de vraag op twee manieren is opgevat, namelijk
als de vervoerscapaciteit per vrijwilligter en als de totale vervoers-
capaciteit per instelling.

Vraag C 10

Over hoeveel vriiwilligers kan
deze instell ing beschikken
t.b.v. onder haar verantwoor-
delijkheid te verrichten maal-
ti j dvoorzi eni ng ?

Vraag C 9
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geen vrijwilllgers
1 - 10 ,

11 - 20 'li

2l- 40 ,

4t- 70 'i,

7r - 21,O "

voldoende

niet beantwoord, n.v.t.

2 ( t.Az)
37 (2s.98)

2t (t4.7ï^)

2t (14.72)

12 ( B.4r)

9 ( 5.3s)

15 (10.58)

26 (18.28)

totaal 143 (100 E)

9eeerlrlggt-Y3! -I3PP9r!9srg
Bij deze vraag werden de vrijwilligers soms uitgesplitst naar we1 of
niet reserve-krachten en soms naar soort aktiviteit, bijvoorbeeld voor
ronrlhrengen, voor de organi-satie. De aantallen werden dan opgeteld.
De indnrk bestaat dat bij UW-instellingen soms het feitelÍjk aantal
bij de maaltijdvoorziening betrokken vrijwilligers werden genoemd en
soms alle potentieel beschikbare vrijwilligers, namelijk alle leden.

Hoeveel van deze vriiwilligers
zijn 65 jaar of ouder?

-_+geen b5

1- 5 n

6 - 10 ',,

11 - 30 'l

nÍet beantwoord,
n. v. t.

28

53

11

10

onbekend, 4t

(19.6r)
(37.18)

( 7 .72)

( 7.08)
(28.7?.)

t43 (100 ts)

Vraag C 11



Vraag C 12

0p welke wi jze zijn/worden
vrijwi I1i gers geworven?

-36-

persoonlijke benadering 34

eigen of andere instelling 41

kranten, reklame, folders t2

eigen verzoek 1

diverse kornbinaties 34

niet beantwoord, n.v.t. 2t

de

(23.88 )

(28.7 *)
( 8.4t)
( 0.7r)
(23.88)

(t 4.72)

totaal 143 (100 8)

$ lreerge!-Y3!- rg:s91991!e!

In 34 gevallen werd genoemd persoonlijke benaderin€,, persoonlijk gesprek,
- kontakt, mond tot mond of relaties.
In 41 gevallen werd genoemd UW, DC, vrouwenraad, vrouwenorganisatie,
kerk, burgerzin, verenigingen, nieuwe ledenbijeenkomsten, sociëteit of
werkwinkel.
rn 12 gevallen werd genoemd kranten, reklame, folders, stencils, week-
blad, kerkblad, advertentie, eigen periodiek.

Vraag C 13

t,.Ielk percentage van de in
vraag C 10 bedoelde vriiwilli-
gers is direct of indirect
aangesloten bij een vriiwilli-
gersorgani s ati e?

0* 19 (13.3c)

1- 30r 6 (4.2*l
31- 60r I (5.6r)
61 - 90r 20 (14.0*)

91 _ 1008 40 (28.0ts)

niet beantwoord, onbekend, 50 (35.0t)
antwoord onduidelijk,
vraag onleesbaar, n.v.t.

totaal 143 (100 r)
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9p-e eIE r lg 9 r - Y3t - r 3Pp-9:! gts r :
Een enkele respondent gaf duidelijk aan dat aantallen in plaats van
percentages vrijwilligers genoemd werden. In dat geval werd naar vraag
C 10 gekeken en het percentage berekend.

Wordt over vol doende vri iw'i I I i -
gers voor deze acti v'itei t be-
schikt?
Zo nee, hoe groot is dan het
tekort?

la
neerl-10renkelen
tekort

L04

l7
(72.7 z)

(11.9r)

( 2.Iz)
( 1 .4r)
(11.98)

nee, meer dan 10 tekort 3

nee, zonder meer 2

niet beantwoord, n.v.t. L7

totaal t43 (100 8)

Hoe groot is het verloop onder
de vriiwilligers in een periode
van 12 maanden, die speciaal
b'ij de maal tiidvoorziening ziin
betrokken?

geen verloop 44

1 - 10t, gering, nauwe- 40
lijks
meer dan 10t, tamelijk 3

groot

1 - 10 vrijwilligers 20

niet beantwoord, onbe- 36
kend, n.v.t.

(30.8r)
( 28 .0r

( 2.r*)

( 1 4.0r)
(25.22)

VraagC14+C15

Vraag C 16

totaal r43 (100 r)



Vraag C 17

Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?Bent u tevreden
van bezorging?

over de wijze

-38-

la
nee

ja en nee

niet beantwoord, n.v.t.

t20 (83.9r)

5 ( 3.5?)

5 ( 3.58)

13 ( 9.1r)

totaal t43 (100 B)

Antwoorden van respondenten

De variatie in de toelichtingen vras zo talrijk dat slechts in grote
lijnen ingegaan kan worden op toelichtings-kategorieën. VeeIaI werd
met andere woorden nogmaals onderstreept dat men tevreden was, zoaLsz
verloopt goed, gaat best, lteen klachten.
Verder werden een tiental keren de goede kontakten benadrukt tussen
de vrijwilligers en de bejaarden en/of de instelling.
Een tiental keren werd vermeld dat de bezorging uitstekend verloopt,
zoals op tijd, akkuraat, efficiënt.
De weinige keren dat men niet tevreden was bleek dat voornamelijk
zíjn. oorzaak te vinden in een te grote afstand, bezorgadressen te ver
uit elkaar, eten te lang onderweg door teveel maaltijden per rit,
terwijl ook werd op,gemerkt dat een eigen auto met vaste chauffeur
prettiger zou zljr..

Zi jn
over

de
de

bejaarden tevreden
wijze van bezorging?

la
nee

ja en nee

niet beantwoord,

t26

2

2

n.v.t. 13

(88.1r)
( 1.4r)
( 1.48)

( 9.1*)

Vraag C 18

Zo nee, waarom niet?Zo ja, waarom?

totaal 143 (100 r)
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33lveergel -Y31-19 :P91991!91

De weinige keren dat men zei dat de bejaarden niet tevreden zijn, werd
als reden opgegeven dat men te weinig persoonlijke aandacht krijgt, dat
men liever iedere dag een maaltijd krijgt vanvlege het kontakt, dat men
niet op een vast tijdstip de maaltijd ontvangt en dat men soms de ver-
keerde maaltljd krijgt of één die teveel afgekoeld is.

9e-ry : E'-l g 9 I - v3! - r3PP 9 ! lgEr 1

Dikwijls werd ver$rezen naar de vorige vraag. De toelichtingen verschil-
Ien wat betreft de strekking nauwelijks van hetgeen bij vraag C 17 werd
vermeld. Een uitzondering hierop traren de ongunstige toelichtingen, van-
daar dat hierover wel werd gerapporteerd.

Indien zich met dit vrijwilli-
gerswerk problemen voordoen,
van welke aard zijn deze pro-
bl emen?

geen problernen

we1 problemen

niet beantwoord, n.v.t.

43

44

56

(30.1r)
(30.8r)
( 39.2r )

totaal 143 (100 8)

$ !seg:9:! -Y3r- r9:Pgrggr !9r
Ín 44 gevallen werd aangegeven dat zich met het vrijwilligerswerk pro-
blemen voordoen. Soms werd dit niet nader toegelicht, vaak wel, waar-
bij één of meer problemen werden genoemd. De variatie in de toelichtin-
gen I^IaS groot.

Vraag C 19
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financieel zoals autovergoeding,
materiaal, aanschaf etensdragJers,
heid, kosten, schade, reiskosten
ten maaltijden
vervanging, soms plotseling, bij
autopech, afwezigheid
tekort aan vrijwilligers/reserves
verhindering vrijwilligers, afzeggen bij slecht
\^reer, soms late afmelding
eten wordt koud door te lange route, grote afstand (4x)
vooral bij slecht weer bezwaarlijk
bezorging vergeten
soms geen vrijwilligers met auto, te weinig
chauffeurs
tijdstip bezorging, 12 uur moeilijk voor
schoolgaande kinderen
geen goed kontakt rijdster/bijrijdster,
misverstanden
verschil benadering vrijwilligers en beroepskrach- (2x)
ten, vrijwilligers kunnen soms moeilijk afstand
nemen van problemen
persoonlijke aard (1x)
relatie met restaurant 1tx)
veel tijd eisend, mede door huisbezoek (1x)
vrijwilligers te vroeg bij keuken, wekt irritatie 1tx)
parkeerproblemen bij dienstencentrum (1x)
naaltijden $Iarrn houden bij strenge kou (1x)
rijden bij gladheid (1x)
bejaarden willen niet geholpen worden bij slor- (1x)
digheid, vlekken

medewerkers en (9x)
aansprakelijk-

dmkken op kos-

ziekte, vakanties, (6x)

(4x)
(4x)

(4x)
(4x)

dames met (2x)

onderlings (2x)

kliënten moeten geholpen worden met uitpakken en
binnenbrengen van de naaltijden
vrijwilligers geen verantwoordeli jkheidsgevoel
koromunicatiestoornissen tussen de bereidende, de
bezorgende en begeleidende instelling
twijfels noodzaak bezorging

1tx)

( 1x)
( 1x)

( 1x)

9EserIrlgg!-v3t - r3PP9r!9Yr e

In 56 gevallen werd de vraag niet beantwoord of was niet van toepas-
sing omdat de instelling geen vrijwilligers heeft. Het is onduidelijk
of respondenten die niets invulden de vraag eenvoudig openlieten of
hiermee wilden aangeven dat er geen problemen zr.in.



VraagC?0+C2t

Is er sprake van een bepaalde
vorm van begeleiding van deze
vrijw'i11igers?
Zo jar aan wie is deze bege-
leiding opgedragen?

-4t-

ja, leidster instelling 61

ja, bestuurslid inst. 7

ja, UW, DC 29

nee 22

niet beantwoord, n.v.t. 24

(42.72)

( 4.92)
(20.38)

(15.4r)
(16.88)

totaal t43 (100 8)

l! !r99rg9!-v3r-59 :Pel ge!!e!

In 61 gevallen werd genoemd projektleÍdster DC, UW of staffunktio-
naris.
In 7 gevallen werd genoemd bestuurslid (plaatselijk, provinciaal,
Iandelijk) .
Ín 29 gevallen werd genoemd DC, UW, UW + DC, open bejaardenwerk'
BrMo, stichting welzijn ouderen, koördinatiekomrissie of Ieidster +

bestuurslid.

9eeerLrl g9l 
-v3! -=3PP9 rlggr:

Het begrip begeleiding btijkt door de respondenten heel verschillend
te zijn opgevat (zie vraag C 22). Somnigen vaÈten informele kontak-
ten we1 op als begeleiding, anderen niet.

Vraag C 22

0p welke wijze wordt
begeleiding gegeven?

informele kontakten 32

kontaktmiddagen 29

informele kontakten + 2l
kontaktmiddagen

anders 4

niet beantwoord, n.v.t. 57

(22.4*.)

(20.3r)

(t4.72)

( 2.8r)
( 39.98)

totaal r43 (100 8)
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u !veergel-v31-19 :P9!q91!9!

In 53 gevallen werd genoemd informele kontakten, praatje indien gewenst,
telefonisch kontakt en/of overleg bij klachten of problemen (10x),
en/of inwerken, inrijden (7x).
In 50 gevallen werd genoemd kontaktmiddagenT introduktie-, groeps-, in-
s truktiebi j eenkomsten .
In 4 gevallen werd iets anders genoemd zoals studiedagen, evaluatiege-
sprekken.

9ees 
=!*g9r -Y3r -r3eegrlgsr :

Uit enkele aantekeningen van respondenten bfijkt dat de verschillende
volínen van begeleiding soms dagefijks plaatsvinden, soms lx per week en
soms 1x per jaar.

Vraag C 23

Hoe ervaren de
naar uví indruk
lei d'ing?

vrijwilligers
deze bege-

goed

anders

niet beantwoord,

78 (54.5r)

3 ( 2.1t)
n.v.t. 62 (43.48)

totaal t43 (100 r)

Antwoorden van 199P9tg91!9r

In 78 gevallen werd met verschillende bewoordingen aangeqeven dat de
vrijwilligrers de begeleiding goed vinden: positief, vootziet in be-
hoefte, waardevol, geen klachten.
In 3 gevallen noemde men iets anders: te weinig begeleidinlr, men heeft
niet veel behoefte en sommigen nemen niet deel-

7.3 Uitkomsten betreffende enkele tgegevoggdP vragen
(dd. 20 maart t979)

De toegevoegde vragen werden alleen toegestuurd aan een deel van de
Projecten Gecoördineerd Bejaardenwerk omdat de overigen hlaaronder de

UW-instellingen de vragenlijst al hadden teruggezonden.
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wel beantwoord

niet beantwoord, n.v.t.
geen bijlage aanwezig

t2 ( 8.4r)
27 (18.98)

LOA (72.72)

totaal

Hlyggr9g!-yer- 
=9:P93g9t!91

Tn t2 gevallen werd de inhoud van de begeleiding
- bespreking werk, klachten, problemen
- relatie vrijwilliger/bejaarde
- ondersteuning
- meerijden
- organisatorisch, relationeel, persoonlijk,

stimulerend

t43 (100 8)

omschreven:
(8x)
(1x)
(1x)
1tx)
(1x)

9p-99 rE rlsgr-vgt - r3PP9r! 9s::

Deze vragen met hun respektievelijke antwoorden staan nieÈ vemeld in
bijlaqe 5.

Vraag C 1 (extra)

Inhoud de begelei ding.

Vraag C 2 (extra)

0p welke tijdstippen wordt
deze begeleiding gegeven?

we1 beantwoord

niet beantwoord, n.v. t.
geen bijlage aanwezig

10

29

to4

( 7.0r)
(20.3ts)

(72,7*)

totaal t43 (100 *)

àllveer get-Y3!- re :P9t g:! !9 !
In 10 gevallen werd aangegeven op welke tijdstippen deze begeleiding
wordt gÍegeven:
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inöien nodtg (3x)
onregelmatig (2x)
btJ elke nieuwe aaÍrvraag (1x)
eerste bezorging (1x)
voor,/na bezorging, (1x)
overdag (1x)
periodiek, onder werktiJd 1fx)

we1 beantwoord 15 (10.sr)

nlet beantwoord, n.v.t. 24 (16.8t)

geen biJlage aanwezlg 104 (72.7*l

totaal 143 (100 r)

èsgegrge3-v3s- 19 sE$gg3!93

In 15 gevallen werd iets gezqd over de frequentie van de begeleiding,
soms één opmerkinge soES meer:

- één of enkele maLen per Jaar (7x)
- één keer per maand werkgroep (1x)
- één of enkele keren per week (2x)
- één keer per week persoonllJk en Lndlen (1x)

nodig telefoaLsche kontakt
- na overleg en op afroep en vaalc lnfor- (2xl

neel ttjdens kof,fie
_ naat behoefte (2x)
- indlen nodÍg (1x)
- eennalig l2x)

Vraag C 3 (extra)

De frequentie
lei di ng.
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KOSTEN EN PRIJS VAN DE
EEN VERZORGINGSTEHUÏS

(VíARME-)MAALTIJD BEREID IN

De vragen over kosten en prijs van de (warme-)maaltijd bereid in een

verzorgingstehuis leverden veel problemen op. Dit blijkt ook uiÈ een

aantal begeleidende brieven van respondenten die soms vergezeld gingen

van jaarverslagen en financiëIe overzichten.
Dikwijls werden de vragen in de vragenlijst niet of onvolledig inge-

vuld. waarbij wel eens werd opgemerkt dat deze gegevens niet waren na

te gaan of dat men zich hiermee niet wilde bemoeien.

Soms werd. ver$rezen naar een andere verant\^Ioordelijke instelling.
Verschillende vragen blijken niet goed begrepen te zijn. Bijvoorbeeld
vraag D B (Kosten), waarbij voor de afzonderlijke posten gevraagd.werd

door wie deze worden betaald. Dikwijls werd de vraag opgevat in de zin
van rwie betaalt uit', zodat antwoorden werden gegeven als de tpenning-

meesteresser of bij ingrediënten-kosten het'verzorgingstehuis'.
Slechts over enkele gegevens kan dus worden gerapporteerd.

Tweemaal werd in de vragenlijst gevraagd naar het bedrag dat de bejaar-
de betaalt per thuis gebrachte (warme-)maaltijd (zie vraag D 7 en vraag

E 5). De uitkomsten van beide vragen werden te zamen behandeld.

In 64 gevallen werd op geen vërn beide vragen een antwoord gegeven. Dit
betreft 40 maal een UW-instelling en 24 maal een PcB-instelling. In 5

gevallen werd vermeld dat het bedrag varieert afhankèlijk van de hoogte

van het inkomen (weI of geen pensioen) of van de soort maaltijd (indien

\rrarme- en diepvriesmaaltijden verkrijgbaar zLjn) .

Van de overige 74 instellingen worden de uitkomsten in onderstaand

schema vreergegeven.
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gebruikers van de
uitgesplitst naar

maaltijd naar aard
soort maaltijd

BEDRAG
GEBRUIKERS

UW PGB TOTAAL

abs.
T{ARM DIEPVRIES
abs. abs.

VÍARM DIEPVRIES
abs. abs.

f 3.51 - 4.00

f 4.01 - 4.50

f 4.5t - 5.00

f 5.01 - s.50

f 5.s1 - 6.00

f 6.01 - 6.50

f 6.51 - 7.00

f 7.01 - 7.50

f '7.st - 8.00

2l
23
42
6-
4-
1-
1-

1-

t4
82
9L
6-

10

3-
1-
z-

I
15

t6

t2

l4
4

2

2

1

Bij drie andere vragen kon onder meer worden aangegeven of de gemeente

een financiëIe bijdrage levert ten aanzien van de maaltijdvoorziening
(zie vraag D 7, D I en E 8). De uitkomsten van de drie vragen werden

te zamen bekeken.

In 48 gevallen werd de gemeente genoemd in verband met een bijdrage

de vervoerskosten, subsidie per maaltijd, aanschaf van etensdragers

aanvullinS bij tekorten van de maaltijdvoorziening.

Op de vraag twat berekend mag worden aan een bejaarde voor een vrarme

maaltijd, thuisgebracht bij die bejaarde, geredeneerd vanuit de situa-

tie van de bejaarder (zie vraaS E 1) gaven slechts 31 instellingen

antwoord:

- in 1B gevallen l^terd uitsluitend een prijs genoemd, namelijk

in
of

f 2.oo - 3.00
f 3.01 - 4.00
f 4.01, - 5.00
f 5.01 - 6.00

1x)
3x)

10x)
4x)

- 5 keer werd betaalbaar genoemd of werd omschreven dat dit af-
hankelijk is van het inkomen

- 4 keer werd genoemd de marginale kostprijs
- 4 keer werd aangeqJeven dat de bejaarde evenveel voor de maal-

tijd moet betalen als bij eigen bereiding
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De konklusÍe is dat de beschikbare gegevens ontoereikend ziJn om een

betrouwbaar en volledig inzicht te krijgen in de manier waarop de

kosten, die zijn verbonden lan de naaltiJdvoorziening, zLin opgebouwd,

door wie de kosten worden betaald en op welke wijze men de prijs voor

de gebruiker bereken,t.

\



o
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NA!'IOORD

Anders dan gebruikelijk is in een onderzoeksverslag, treft men in dit

rapport geen hoofdstuk aan met konklusies en aanbevelingen. De reden

hiervoor is dat de bewerkte gegevens in de eerste plaats bestemd zijn

voor de !,Ierkgroep llaaltijdvoorzi-ening voor Bejaarden van de Interdepar-

tementale Stuurgroep Bejaardenbeleid. Onder verantwoordetrijkheid van

deze werkgroep is het onderzoek voorberej-d en zijn de enquëtege§Jevens

verzameld. Daarna heeft het NIPG/TNO de bewerking van het onderzoeks-

materiaal op zich genomen. Op haar beurt is het weer de werkgroep die

waar nodig en mogelijk uitkomsten verkregen met behulp van de enquëte

onderbrengt in haar eigen verslag. Het ligt daarom voor de hand dat ook

de interpretatie van gegevens, die in dit verslag staan, plaats vindt

door leden van de werkgroep. Dat de rapporteurs van dit rapport desge-

vraagd bereid zijn mee te denken met de werkgroep over toepassing van

de uitkomsten die in dit rapport staan, mag als vanzelfsprekend worden

beschouwd.

Bij raadpleging van de uitkomsten bedenke men dat er aan het onderzoek

bezwaren kleven die zowel de opzet als de uitvoering ervan betreffen.

In dit rapport wordt daar uitvoerig op ingegaan. Hier willen we wijzen

op het feit dat niet bekend is hoeveel en htat voor instellingen in

Nederland maaltijden verstrekken aan bejaarden*. De samenstellers van

de enquëte hebben zich uitsluitend gericht op de instellingen die res-

sorteren onder de Landelijke Stichting Unie van Vrijwilligers (UW) en

onder de Projecten Gecoördineerd Bejaardenwerk (PGB). Particuliere or-

ganisaties bijvoorbeeld zijn buiten beschouwing gelaten. Van de UW-

instellingen zijn alle enquëteformulieren ingevuld teruggezonden: een

deelnamepercentage dus van 100. Omdat onbekend is hoeveel PGB-instel-

lingen maaltijden verstrekken kan geen Ínformatie over de representa-

tiviteit van de selektie van deze instellingen worden verschaft. In

totaal zijn van 143 instellingen de gevraagde gegevens ontvangen.

* In de publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1976)
over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking van 55 jaar en
ouder, staat dat naar schatting 2.58 van deze bevolkingskategorie
gebruik maakt van enigerlei vorm van maaltijdvoorziening voor be-
jaarden.
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De bruikbaarheid van de informatie die wel per vraag beschikbaar is ge-

gekomen is afhankelijk van de volledigheid waarmee de deelnemers de be-

treffende vraag hebben ingevuld en van de opmerkingen die men verder op

schrift heeft gesteld. De gegevens lenen zich dus niet voor generalisa-

tie naar de Nedertandse situatie met betrekking tot de maaltijdvoor-
ziening voor bejaarden. Ze vervullen veel meer een illustratieve funk-

tie, waarbij steeds onderscheid kan worden gemaakt tussen aard van de

instelling (UW-PGB) , soort maaltijd (warm-koud) en urbanisatiegraad
(platteland-stad) . ZLe hiervoor bijlage 5.

Aan de hand van de binnen gekomen enqu6tegegevens kan worden opgemaakt

hoe kompleks de situatie van de maaltijdverstrekking aan bejaarden is.
Het Iijkt er op dat elke gemeente of e1k samenwerkingsverband van ge-

meenten, waarin men een bepaalde vorm van maaltijdvoorziening aantreft,
de organi-satie en de financiering van de maaltijdvoorziening een eigen

karakter heeft. ZeLfs per gemeente lijkt het vaak a1 voor de betrokke-

nen ter plaatse moeilijk om inzicht te krijgen in de struktuur en het

funktioneren van de maaltijdvoorziening op zích. zeLf en in relatie met

andere vormen van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg.

Mede hierdoor was het voor veel instellingen moeilijk om ogenschijn-

lijk eenvoudige vragen goed te kunnen beantwoorden. In onderzoek op het

terrein van de maaltijdvoorziening voor bejaarden zal de problematiek

van de organisatie en de financiering beslist nadere aandacht verdienen.

Uit de enqu6Èe zijn weinig gegevens gekomen over de rol van het vrij-
witligerswerk j-n relatie met het aI dan niet langer zelfstandig funktio-
neren van de bejaarde. Indien men wil weten of maaltijdverstrekking aan

zelfstandig wonende bejaarden een faktor is die er toe bijdraagt dat be-

jaarden langer zelfstandig kunnen en willen \^ronen, dan zaf men hieraan

een aparte studj-e moeten wijden. Evenmin wordt uit deze enqu6tegegevens

duidelijk wat de bejaarde nu eigenlijk zelf vindt van de verstrekte
maaltijden en de dienstverlening die er nauw mee is verbonden. Aangezien

overigens in het algemeen weinig bekend is over de waarde van de maal-

tijdverstrekking voor het maatschappelijk funktioneren en voor de ge-

zondheid van de bejaarde, kan men zich afvragen of niet zeer spoedig

moet worden voorzien in dit gebrek aan kennis.
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B IJLAGEN
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Bijlage , -r.

Notitle ten behoeve van de hlerkgroep [aalt[dvoorziening voor

BeJaarden van de Interdepartenentale stuur8rocp BeJaardenbeleLd'

A. IaIei.ding.
3. Het Rapport van de LandeliJke Stlchtlng U'V'V'

1. Achtergronden.
2. Haa1t\jden. ,

J. Trangport.
4. Het gebruik.

5. De conclusieB Ya! het U'V'V'-raPPolto

C. Vraagatellingen en diverse aapecten'

1. De beJaarde en z§n voeding' .

2. Koeten van een naaltijdbereidlng in een inetcllin8ekeukcn'

J. Financlering van de naaltlidvcrstrekking'
4. Preventieve gezondheLdszorg'

D.TaakenwerkufizeYandeWerkgloepMaglt§dvoorzl'eniagvoorBeJaarden.
1. Taak en uerkwijze.

2. ToeLichting op de taak en verkvijze'

Secretariaat ISBt

Rijswijk 16/0r/19?8.



Bijlage I -2-
A. Inleiding.

1. Het Hoofdbestuur van de Landel[jke Stichting Unie van Vrouwel\jke
Vr§uilligers (U.V.V.) zond 1 december 1972 aan het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk uerk (CnU) het rapport
ttTafeltJe-dek-je; Nu en in de Toekomstrr. Eén van de conclusies
van d,it rapport luidde: 'thet bevorderen van de instelLing van een
advies- en begeleidingscommissie t.b.v. de totale probJ'enatiek
van de maaltijdvoorzieningrr.
Tussen de U.v.V. en de Afdeling Bejaardenwerk van het Ministerie
van CRM vond in september 19?4 een Se3prek plaats, dat tot resul-
taat had de oprichting na te streven van een werkgroep van de In-
terdepartenenlale Stuurgroep Bejaardenbeleid (ISB). Deze werk-
groep zou tot taak moeten kr[jgen de totale problematiek van de

lnaaflgavoorziening, van zelfstandig wonende beJaarden te bezien.

Z. In een brief van de Minister van CRH d.d. 22 augustus (giw-Ulltt4)
worden een aantal organisaties uitgenodigd deel te nenen aan deze
uerkgroep, Deze organisaties z['in:
- Stichting Landelijke Unie Vrouwelijke Vrijwllligers;
- Nederlandee Federatie voor BeJaardenbeleid;
- .Stichting Landel[jke Sanenverking BeJaardentehuizenorganisaties;
.- NederLanàse Vereniging van Functionarissen Open BeJaardennerki
- Centraal Or8aan Sauennerkende Bejaardenorgaaieatiea;
- Nationale Ziekenhuisraad;
- Ministerie van Volksgezondheid en t{lliauhygiËaci
- Voedingsraad;
- Platform van VrijwiLligeraorganiaatieai
- Vereai,ging vau Directeuren van Overheidsorganen voor §ociale Arbeic:
- Centraal Inatituut voor Voedin8sonderzoek lf.N.O.i
- Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappel§k Uerk;
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
AI1e organisaties heÈben poaitief Bereageerd door vertegennoordigere
ia de werkgroep aan te wijzen.

). In een brief van 4 april 1976 (gJw-Ur848f) ie aan deze organlsat,ies
meegedeeld 1 dat de ràalisering van de werkgroep op de achtergrond
is geraakt door de behandeling van de Nota BeJaardenbeleid 19?5.

4. Later heeft het Vocrlichtingsbureau voor de Voeding het eecreta-
riaat van de ISB laten yeten eveneens grote belangetelli,ng te hebben
voor deelnane aan de werkgroep Haa1t[idvoorziening voor -ejaarden'

B - Ie!-rsPPgr!-ve3-99-§!Ig!!lge u.v.v.
1.&.h@4@-

De aanleiding voor een op te richten werkgroep en het ontverpen van
een prbleenatelling in dàzen ie, zoals uit het voorgaande reede
bleek, het door de Stichting U.V.V. uitgegeven rapport trTafeltje-
dek-je; Nu en in de Toekomsttt. Hct rapport baeeert zíc1u op een en-
quetà ía 19?1; ingesteld binnen de eigen orgauiaatie v_an de U.V.V.
De redenen voor het inetellen van de enquete door de U.V"V. waren:

a. dat yerd geconstateerd, dat in neerdere afdelingen reeds uas
overgega"n tot het ultdelen van diepvriesnaaltiiden en dat dit
in andere afdelingen werd overrogeni

b. dat er 1n de toekàmst ninder vr§willigers beschikbaar zouden zijn,
die omstreeks het lunchuur rnaaltijden zouden kunnen rondbrengen;

c. dat vaa gebleken, dat meerdere inrichtingenr vatluaar doorgaans
de geuonè naalt[jden werden betrokken, in bepaal-de gevallen
no.Itg3treden hebben net het rege}matig produceren van Tafeltje-
dek-je naaltijden;

d. dat in anderà inrichtingen al rrerd overgegaan tot noderne voed-
selbere id ingssyete men .
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De enquete trachtte in het bijzonder na te gaanr hoe diepvriee-
maaltfJden in deze organisatie zouden kunnen pàsB€II.

Hoewel de enquete enilszins verouderd is, epelen een aantal-
problemen nog steeds dezelfde rol:
In Nederland zijn !- 1r5 miljoen nenaen 65 iaar en ouder:.rd'i'
;;.- ió;t%-;;" aà t6tate bevóIxing. Daarvan uonen er 86,JJ6 ze1t-
standig, a.w.z. ?215?6 in zelfstanaige voningen en 14{ in aange-
paste be Jaardenwoningen.
Gegevens over zelfstàndig wonende beJaarden, die behoefte zouden

hebben aan een regelnatile ,"tme naaltiJit raren toen niet bekend'
Het rapport doet éen sctràtting van 10É 1y de zelfstandig woaen-

de bejààrden (d.i. lrO.OOO beJaarden). Uit thans ter beschikking
staande gegeven6 is op te nakèn, dat deze echatting aan de hoge

kant is. Indien nen aan de hand van deze 8egevetr6 een schatting
zou kunnen doen, dan ligt het percentage van maaltijdgebruikere
tussen de rr4í-à" 5?6. Bóvendien is het gebruik vatr ee' naaltiJd-
voorzienlag veelal niet pernanent of niet iedere dag van de

week.
t{el kan geeteld worden, dat biJ een uitzonderlijke etiJginS van

het gebruix ,an naaltiJdvoorzieningen een elgen dietributie-
syeteen vereiat ie, waaraan vriJyiiligers uellicht nog slechte
.Ën partrëre uigarage kunnen leyeren. _!!j rr_^^__:^-.Índien een profósaiónele organlaatie de maal'tijdvoorziening zou

noeten gaan verzorgen, aan ztln daaraan extra koeteu Yerbonden'
Dteivri-anaaltiJdei, echterr Éunnen op wisaelende tiJden worden

g"dtriu,r""rà, ioaai nen blj het zockàn-naar vriJwilllgers die
ti"rroor iagezet zoudcn kunnen rordcn niet afhankeliJk is van

een bepaald tiJdstiP van de dag.

2. MaaltiJden.
Bij de gcrone uarEe naaltiJden bliJken de. hoeteelheden van naal-
tiJdcomponenten sterk te variör€t1. De warne naaLtiJdvoorziening
voór bejaarden vertoont over het algeneen Seen Positief beeld'
Daaron vraagt de Stichting U.V.V. zich af, of diepvriesmaaltijden
niet een betere oplossing zouden kunnen bieden'
Uat is een diepr"i""r""ftf3a en wat ziJn thans de mogelijkheden?
Het invrLezen ian voedingsàiaaelen vindt zijn oor§prong in de

streken van de Noordpoof. Oe eskino-bevolking coagerveert a1

duizenden jaren haar voedsel door deze buiten de iglo te plaateen'
Als het voedael onmiddelliJk na de vangst of de oogst nlet lang-
zaan wordt ingevrorel, m"ar onder extreem lage tenperaturen de

fase tussen oóc en 50ó bliksemanel passeertr kunnen zich in de

weefeelcellen slechts heel kleine kristallen vornen' Bovendien
krijgen zouten en mineralen niet de gelegenheid zich van het
watór te scheiden. tíanneer dit voedsel ontdooit bevat het nog

haar goede eigenschappen en is de snaak veelal niet aangetast.
Globaal Xan màn ae ariepvriesproducten in twee Sroepen verdelen:
seizoengebonden en niet-seizoengebonden producten.
De eerslo groep omvat de verschill,ende eoorten groentent Tot de

andere groep blhoren producten als vissticks, filets' bakkerij-
produktón indische gerechten e.a. In beide groepen produkten kan

Ben verachillende vornen onderscheiden:
- dlepvriesmaaltijden op plateaue;
- donpelzaknaaLti jden;
- conplete maaltijd"n, enkelvoudige porties en meervoudige por-

tieÀ, zelfe maaltiJden vool etevige eters'
Deze maaltijden kunnen worden verwarnd met verechil}ende' daar-
toe aang"p"Ët" middelen (nagnetronoyenr heetwaterbad, confectie-
oven ) .
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BryI."
Het transport van de maaltijden gebeurt op verschillenCe vrijzen:

- docr vrijwilligers met personenllagenÉi;
- door beroepspeisoneeL, a1 of niet voor honderd procent voor

,.lese maaftijàenaistributie in dienst genomen of behoren tot
een andere instantie, die chauffeurs detacheert op deze be-
stelwagens (brandw6er, Rode Kruie, van Gend en Loos)i cleze

chauffeurs worden dan vergezeld van een vrijwilliger;
* bij diepvriesmaaltiJden kan ook Sedacht worden aan bestaande

leveranciers, zoal-,e rijdende trinkels.
Warme maaltijden worden raet behulp van verechillende warmhoud-
oystemen rondgebracht :

- containers voorzien van een thermosnantel;
- warmtetromnelei met een kooltje vuur;
- pannen in flanellen zakken verpaktl
- maaLtijden in kranten verPakt.
De tijd, die nodig is voor het rondbrengen varieert van '1 tot
] kwartier en het bliikt dat opwarmen vaak niet nodig is. t'[et

de feestdagen wordt vàak niet bezorgd of wordt blikvoedeel af-
gegeven.

4- II@.iE.
Het gebruik van diepvriesprodukten ie de laatste jaren sterk
toegenomen: veranderingen in het leefpatroon, dus ook menu-patroon:
vervaging van seizoeninvloeden; minder arbeidsintensieve berei-
eingsrriS-e; betere kwaliteit en preaentatie in vergelijking met

andere c onserveringsmethoden.
In het rapport tt1oàpassing van convenience foods ia ziekenhuizenrl
van het Naiionaal Ziekentruieinstituut (nZf) is een vergelijkend
onderzoek gedaan naar de voedingswaarde vaa traditioneel bereide
maaltiJden en diepgevroren naatiiSaen. Het bleek, dat de voedings-
waarde van deze *ààrti3aen nagenoeg geen verschil vertoont. Daa:-
entegen spelen psychológische factoren we1 een ro1 biJ de keuze
tussen beide vornen van maaltijden.
Het rapport van de stichting uw is van mening, dat er werkeLijk
gestreèid gaat worden naar de distributie van maaltiJ.den voor een

ieder, die daarvoor in aanmerking komt op sociale en/of medische
gronden. Dat betekent ook, dat er met name Eamengewerkt moet wor-
àen door de verschillende vrijwilligers-organisaties.
lrlat de uitbreiding van het aantal maaltiJden betreftt zal veel
afhangen van de kostenontwikkeling. Bovendien, indien men de

Tafeltje dek je maaLtiJden in Nedàrland beschouwt als daadwerke-
Iijke Ëu1p bii het langer zelfstandig bliJven van de bejaarden'
waardoor mindàr r"rzortingsplaatsen in bejaardenoorden- bezet
hoeven te worden, dan is Éei votgens het rapport gerechtvaardigdt
indien deze maaltijden voor de minder draagkrachtigen te kost-
baar zijn, subsidies te verlenen.
om efficiency te bereiken zal het ook noo{zakelijk zija via diep-
gaande studiès een zo breed mogeliJke oriëntatie over de materie
te verkrijgen:
- ter besparing van geld' en
- om over .en zo efficient mogelijke inzet van vrijwilligers te

beschikken.
Bejaarden zullen ook gestimuleerd noeten bLijven, om deel te
nemen aan de zgn. open eettafelmaaLtijden; tegelijkertijd za1

men de bejaardé de ireatieve bezigheid van het koken niet op

voorhand dienen te ontnemen.
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l. !e conclusies van het UVV-rjrpport.

1. De diepvriesmaaltijd voor o.a. Tafeltje dek je afnemera is
in opmars en kan zeer zeker in een grote behoefte voorzien
vaa vele tienduizenden bejaarden ia Nederland en daarbuiten.

2. Het liJkt gerechtvaardigd om deze ontwikkeling in het biJ-
zonder te bestuderen, teneinde tot een zo efficient nogelijke
opzet te komen ter beeparing van het gigant grote aantal
vrijwiJ-Iigers drrt nodiS za1 zijn;

3. Ee;. overJ.eg met de overheid en de verschillende gevestigde
grote vriJwilligersorganieaties, zoal-s b.v. het Nederlandse
Rode Kruie, Liikt dringend geweast i.v.E. de kopende ont-
wikkelingen;

4. De fabrikanten dienen gestimuleerd te worden
f.ingen ontront samenstellingt verpakking en
de maaltiJden;

5. De ontwikkellngen op dit gebied in het buitenland
nauvlettend 1n het oog te urorden gehouden;

dienen

6. Het Hoofdbestuur van de Stichting UVV wordt geadvieeerd de
inetelling te bevorderen van eetr advies- en begeleldings-
comnieeie, waarin vertegennoordigere van overheidr instan-
ties op het gebied van voedingsvoorlichting, industrie'
vrijwilligers- en beJaardenorganieaties ziJn opgenonèn.

c. Yr:eee!gllrgesr-gs-glvsreg-3s899!93'
Zowel biJ Dienstencentra voor BeJaarden aIs biJ projecten Geco6r-
dineerd Bejaardenwerk en |tMaaltijddienstenrr zijn vragen rondom de
naaltiJdvoorziening.
Vragen, die voor de uitvoerende uerkzaanheden van de instel}ingen
van betekenie ziJn en die tegeliJkertljd van invloed ziJn voor
het bel-eid.
a. lrlelke organisaties ziJn er zoal, die de bereidiag van de naal-

tijd verzorgen? Hoe wordt de bereiding van naaltiJden gefinan-
cierd?

b. Welke organisaties,/instellingen verzorgen de distributie van
de eLders bereide maaltijden? Bestaan ook hiervoor financieringe-
regelingen?

c. tíat zijn de juridische aspectetl varl 8o en b.?

d. Op welke vergoeding kan de bejaarde aanepraak maken, indien
deze een naaltijd bezorgd kriJgt? Hoe verdraagt zich dit ln
relatie met andere bevolkingscategorieën?

6o Indien bij de toewijzing van een maaltijd geïndiceerd noet
gaan worden, hoe zal een dergeliJk indicatiesysteem er uit
noeten zíen? hfelke relatie is er dan aan te brengen net de
AMVB ilOpnamer?

f. De problenatiek rond het toezicht op de kwantiteit en kwalitelt
van de naaLti jdvoorziening.

g. De prob}enatiek rond de diëten.
h. De kostenontwikkeling van de conventionele maaltijdeÍl t.o.v.

de dlepvriesmaaltiJden kan betekenen, dat de beJaarde voor de
toekonst veroordeeld is tot de industrieel bereide maaltijden.

Bij de oploesing van deze vraagstukken zijn een aantal aepecten
van belang.
1. .

De huidige generatte beJaarden heeft een voeding genuttigd'
die nen voor de huidige lbefwijze vee1al. onjuist achts d.Ir.Z.
nediech generaliserend gezien. De houding van beJaarden tegen-

in de outwikke-
verwarniJrg van
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over voeding en voedinScSet{oonten kan te maken hebben met de
opvoeding die men vroeger a1s kind gekregen heeft; er zijn
bejaarden, die als gevolg daarvan, veelal te dik zijn.
Voedingsgetroonten hebben eveneena te naken met inkonent woon-
plaats, herkomst, IevensstiJl, cuLtuur en ook sociaal gedrag.
Voedingsproblemen bij bejaarden hoeven niet alleen gezien te
worden onder het aspect van onvoldoende of overdadige voeding;
het eten hangt ook af van de conditie van het gebit en smaak
(de smaak neemt af bij stijgende ouderdom), het ontbreken van
motivatie (b.v. de partner valt weg)r naar ook biocbenische
proceEisen en de spijsvertering ziJn belangrijk.
Eetgewoonten hangen af van o.a. cul,turele factoren, de aard
der gezinscontactenl de eetsituatie kan ook depressie§ oproepen.
Bi.j het eten spelen derhalve een groot aantal irrationele fac-
t<iren. trlil men de eetgewoonten van beJaarden be+invloeden, dan
moet eerst worden achterhaald welke belevingscomponenten bij
de maaltijd een ro1 spelen. Het conplexe eanenspel van psychische
en sociaal--psychologische factoren, die op het eet§edrag van
bejaarden van invloed zijn maakt het bLJzonder moeilijk bejaar-
den tot een andere houding te brengen tot het eten.

a

De keukens van verzorgingstehuizen ziJn vaak toegerust op de
bereiding van epecifieke naaltijden. De capaciteit van deze
keukens is veela1 bijzonder groot, soms te groot om alleen
te functioneren voor het verzorgingetehuis. De overcapaciteit
wordt dan ook we1 gebruikt voor de extranurale maaltiJdvoor-
ziening.
Het proces in een keuken zou men kunnen omschrijven als: het
op de juiste tijd, temperatuur en hoeveelhei.d, voor coasumptie
ten behoeve van verzorgden, per6oneel en anderenr aanbieden
van voedingsmiddelen, die al daa aiet een bewerkiag hebben onder-
gaan.
Dit procee valt in verschillende del-en uiteen:
- invoer van voedingsmiddelen;
- niet-thernisch gebonden bewerkingen;
- bereiden; het eigenlijke koken;
- portioneren;
- transport;
- de afwas;
- schoonnaak en technisch onderhoud.

Belangrijker dan de huidige kostenverhouding blijkt echter de
koetenontwikkeLing in de tiJd. Er is een Sroot verschiL in
ontuikkeling van de loonkosten per uur en de voedingepriJzen.
De prijzen van voedingsmiddelen etijgen minder dan der saLaris-
kosten. Iadien er iets gedaan zou noeten worden aan kostènv€f-
laging van de voedingspriJs, dan zuLlen vergaande arbeidsbespa-
rende methodes in de keukens moeten worden toegepaet. Kijkt men

naar de technische ontwikkelingen op het gebied van arbeidsbe-
sparende methodes dan blijkt dat grote aandacht is en wordt
gegeven aan het ontkoppelen van berelding en distributie c.q.
consunptie van maaltijden.
Door hàt inkopen van gereed product (convenience foods) kan
bij een aantal producten eprake ziJn van vermindering--van de
totale koaten. Vanwege de grote onàet bij de industriËn kan
een produkt vaak goedkopger geleverd worden. Automatiseriag
van het portioaeersysteem is een andere mogeliJkhcid om cost-
reduction te bereiken.
Het bereiden van dieet-maaltijden vraagt aparte organisatorische
maatregelen, met name op de factor arbeid. In verzofgingste-
huizen varieert het aanlal dieet-maaltijden van J0 à 70 pro-
cent. De invloed op de geniddelde grondstoffenkosten bliJkt
echter gering te ziJn.
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]. Financiering van de maaltiJdverstrekking'

voorzover de naaltijdvoorzlening plaatevindt in het kader van

een proJect gecoördineerd bejaardenwerk. zit in de priJa van

de maaltiJd ieen component vóor vergoeding van de afschrijving
van de inetaÍlaties. Daarentegen wei voor bezorgkosten, ook

ïanneer gebruik genaakt wordt van niet-vriJwilligera.
De gevraàgde vergoeding geeft derhaLve in het algeneen gesproken

aeftring vóor de directé Éereidingskostel en de bezorgkoeten'
De verloeding voor de thuisbezorgde óaaltiJd dieat -door de

beJaarle uit zijn lopende inkomen bekostigd te worden.
Voórzover de maàltiJdverstrekking niet in het kader van -een

proJect e""o6;àir,""ia bejaardenwérk plaatsvindt en afachrijving
èr, Ë"ro"lkosten in de p"i3" zitten, kan ter betallng van de neer-
koeten in principe bijltand t.b.r. de bejaarde worden verleend'
evenwel alleen in zoverre de betrokkene(n) tot de betaling van

die neerkosten zelf niet in staat is(ziJn)'
In het concept-advies ontwerp RijksbiJdrageregeling gecoiirdineerd
beJaardenre"t van de Ntrts woràt otgenerkt, dat waar de behoefte
auíaeri3t ie aangetoond het mogeliJk moet ziJn, dat - zolang
er niet via andeie regelingen in voorzÍen wordt - de organisa-
tiekosten yan een n""ÍtiSavoorziening (vervoer, verpakltingt
adninistratie) tijdelijk gefinancierd kunnen worden via de

RiJkebiJdrageregeÍing gecoördineerd beJaarderu€fk.

4. Preventieve Sezondheidszorg.
Een gezonde voeding is onderdeel van de preventieve Sezondheids-
zoÍE-r aldus de Notà Bejaardenbeleid 19?5. Met het oog op de

preióntlo van achteruiig"ng in de-gezondheidatoestand van be-
jaarden ziJn gezondheidsvoórl-ichting, preventief geneeskundig
onderzoek, gyilnastiek en lrarne maatii3avoorziening van Sroot
belang, CezIàn de gezondheidstoestand van de bejaarde bevolking
van Nederl,and uord[ er algeneen van uitgegaan, dat er behoefte
beetaat aan uitgebreide en adequate voorlichting op dit gebicd'
Deze behoefte Uiiift overigens niet steede nanifeat te zijn'
EvenaLs biJ personen van .td""" LeeftiJd6sroepen wordt_de ge-
zondheidstoe'stand van bejaarden beÏnvloed door een heel scala
van factoren, waarvan een aantal zijn invloed slechts J.ange

zeer indi.recte weg doet gevoelen.
Er blijkt een latónte alihans afge1eide behoefte aan voorlich-
ting over zeer uiteenlopende zakèn, als de financiëIe situatie,
gezonde voeding, veiLig verkeer etc. Problemen oP deze gebieden

kunade de gezondheid op directe of indlrecte rijze belnvloeden'
BiJ gerichi werken vanuit de gezondheidszorg zelf is van belangt
dat voorlichtiag wordt gegeveu over doelmatige voeding, matig-
heid biJ alcohoÍ- en taÉaÉs8ebruik, Iichanelijke activiteit'
algenenà hygiëne, ,,o,.g voor het gebit, e9n veretandig gebruik
van gene""rIda"len en-beter gebruik van bestaande voorzieningen
voor bevordering van de gezondheid'
Naast specifiekà activitéiten van allerlei organisaties dient
hier het werk van <le kruisorganisaties te worden genoend' Deze

geven, naast hun curatieve werkzaamheden, voorlichting-over
een aantal concrete zaken, die ze bij de cliënt zelf eignaleren'
Ooó" de diëtieten van de provinciale kruisverenigingen worden

dieet- en voedingsadviezen Segeven.
Geeteld kan wordén, dat 9@ vàn de vrouwen ert 65?6 van de mannen

die tot de derde levensfaee behoren, te zwaar zlJn. ook aI zijn
er geen manifeete verqchiJnselen, toch zijn deze beJaarden

- flsiologiectr - patiËnt, gepredisponeerd voor verschillende
kLachten en niet àelden onÉeretelbare ziekteverschiJneelent
waaronder hart- en vaatziekten. De dikte belenmert ook vaak het
bedrijven van therapie door hulpverlenere'
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Het lnvoeren yan een ander voedaeLpatroon/dieet eiet begelelding
van deskundigen. Niet a1leen de conaunenten, naar ook de rberzor-
gererr noeten door de voedingadeskundlge als verlengstuk van de
nedi.cus op de hoogte uorden gebracht Lnzake de achtergronden van
dlöten.

IesE- el-se r5!ii3e - 
ygl- ge -!e :!ele: r- Ss} gve gsg iesi3s-ree=-* i ee=9g g:

Oorapronkclijk diende de ln te etellen llerkgroep Maalt§dvoorzÍenlng
zlch tot doel te atellen de totale problenatiek road het berelden en
dietribuoren van naalti'iden te beatudcren en dc reeultaten van haar
studie net vooretclleu in een rapport ncer tc leggen. In eea eerete
vergaderLag zou ze zíc}t^ kunnen beraden over de te volgen verku§ze.

1.@
s. De taak van de tJerkgroep zal yooreerat oovatten door nLddel van

een globale inventarisatis van het probleengebied na te gaan of
er thane nog behoefte bestaat aan naal.t$dvoorzlenlng Yoor zelf-
standlg nonende beJaarden 6n op wclkc w§ze hierin zou kunnen
wordcn voorzien. B§ deze Lnventarlaatie kuanen de navolgende
aepecten worden betrokken, zoale dc naalt§den die thans vorden
gebruikt, de wijze van verapreidlng, de organi.eatoriache aepe.c-. ten, de kyalitàitanornen vóor de naaltijdenl de nornatelllng,/
indicatle voor veretrekking, de taak en functle van dc vrijuil-
Iigera, het vervoert de financl.ering.

bn Op grond van deze - globale - inventarisatie te koncn tot een
overzicht op welke uiJze in de geconetateerde behoefte kan vor-
den voorzien en rrelke procedurea 8evolgd zullen noeten worden
or eveatueel tot een aanbeveling voor nualt§dveratrckking te
kunnen konen. Daarb[i gaan de gedachten uit naer een zo8enaand
toetsingarapport, dat tcn behoeve van plaateel§ke initiatieven
op het gebied van maalt§dvoorzieaing voor zelfetandig wonende
beJaarden kan worden gehanteerd.

c. Gezlen de onvang van de Uerkgroep en het epecifieke prul..'1.. :"
gebied yaarnee zii zich za1 gaan bezl,ghouden, ie het weneeiiiic
naaat eca aecretaris, eveneena een rapporteur aan te stellen"
De secretaris zou zich kunnen beperken tot het organiseren van
de vergaderingen, de verelaglegging daarvan en de uitwiseeling
van stukken en gegevena aI of niet in Banenh,erking net de aan
te etellen rapporteur. De rapporteur kan tot taak kr§gen het
uituerken ran de op grond van de taakonachrijvlng totstandgekomen
resultaten en het aamenetel"len van het definitieve rapport.

d: De Uerkgroep zaI de Interdepartenentale Stuurgroep Óejaardenbe-
leid via de eecretaris van de Werkgroep regelnatig op de hoogte
houden van het verloop van de nerkzaanheden. Tegel§kert§d zaI
de tlerkgroep er naar etreven binnen twee Jaar net betrekking
tot de resultaten van haar uerkzaanhedcn een rapport aan de
Stuurgroep aan te bieden.

2.
a. Dg werkvijze van de tJerkgroep en de procedures, di.e daarbij uor-

den afgeaproken, kunnea uorden overgelaten aan de leden van
de t{erkgroep.

5. Het vooropatellen van de sociale begeleiding btnnen het Sestel-
de probleenveld impliceert, dat het van neet af aan betrekken
van connerciöIe organieatiea bij de werkzaanheden van de Uerk-
groep niet opportuun vordt geacht. Uellicht kan in een latere
faee worden overyogen deze organieatiea b§ de bestudering van
bepaalde aspecten van de uaalt§dvoorziening te betrekken.



c. Tc;1 aanzr,cn va3 het kogten- en fLnanclcrlngaaepcot vanr- cxtra-
nuralc uaaltijdvoorzieniagGtr la het bclangrlJk tc achtcrbaLent
van uclkc onianS dc naalt§dvoorzlcnlng 1g cn voorta uclkc bc-
hocítccrttcrie daarvoor gcldcn.
O"-St.r,rgro.p-k; - gezlàn dc huidlge flnanciölc sí.tuatic -
naurcltkl fn'het vooiultz!.cht atcllsn dat voorctcllcnt dlc cx-
tra ovcrfrcfiauiig"r"o zulIen vcrgGn! Sercaliaccrd zullca cla/ot
kuancn uordcn. pit etuit cvcnrcl ulet utt, dat de Ucrk8roop
ln haar rapportagc aan de stuur8roop hct flnaaclölc aalrct van
de naalt{dvóorztlahg voor zelfatandlg uoncadc beJaardcn kan
betrcklci. E"t accoord gaen nct de voorgeatcldc taalconachr§-
vl,ng cn ucrkvgzc door dà UerkgroGp bctckentr dat do StuurgrocP
alccbte op gröna yan eventuclà concluaieg van dc Ucrkgrocp ten
aanztcn ven'dit aapect beeluitcn za} kqnaen nc6cnr dlc noBeIS-
kcrrta cotllcqucntiee hcbbcn voor hct belcl'd.
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INÏ.ERDEPARTEMENTALE STUURGROEP BEJAARDENBELEID
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Op 29 november 19?9 is de Werkgroep Mraaltijdvoorzieuing voor Bejaarden
(uerkgroep IIVB) geïnstalleerd door de Directeur-Generaal Maatschappelijke
Ontyikkeling van het !íinisterie vaa CRM, de heer dr. G. Hendriks. Het' laltiatief tot instelling vatl deze werkgroep is uitgegaan van de Inter-
departenentale Stuurg:.oep Bejaardenbeleid, het overleg- en adviesorgaan
t.b.y. de vier meest't,etrokkàn ministerieó op het gebled van het bejaar-'.'
deubeleid, waaryan de }Íinister van CRM coËrdinerend l'linister is.

De werkgroep llVts heeft o.m. tot taak 3..Et.vo e€D gLobale inventarisatie
' vaa het probleemgebied na te gaa:- of :r thans nog betoefte bestaat.aan

raaltiJdvoorziening voor zelfstandig wonende bejaarden en op welke wijze
bierin -ou kunnen worden voorzien. Voorts op grond van deze inventa.risatie
te koaea tot een overzicht op welke wijze in de geconstateerde behoefte
krrn worden voorzien en welke procedures gevolgd zul1en noeten worden oa
eveutueel tot een aanbeveling voor maaltijdverstrekking te kunnen komen.

Reed,s bij de aanvarg van haar werkzaamheden bleek, dat een indeling van
de uerkgroep irr drie subgroepen een goede en snelle werknethode zou rraar-
borgeu. Deze orie subgroepen werden op representatieve wijze sanengesteld
ult de ledea van de werkgroep.

Eéa van deze subg..oeperr, dÍe is samengesteld uit vertegenwoordigers van
de Stichtiag Landelijke. Sanenwerking tsejaardentehuie:norganisatiest de
Landelijtce §tictrtiag Unie van Vrijwilligers, de llederlandse Federatie
voor BeJaardenbeleid, Centraal Orgaan Samenwerkende Be jaarder-rorganisatiest
ea bet Hiaisterie van CRM, zaI zich in.het àijzonder bezip;houden net het
(deel)onderwerp Bezorgíng/Verspréidirgr/DistriU'utie van de (varme-)maa1-
tiJd.

tlJdens é6n van haar eerste bi;eenkonstea werd ioor de genoemde vertegen-
roordigers besloten binnen de -rgen achterban een inventariserend onder-
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INTERDEPAR'TEMENTALE STUUT:CROEP BEJAARDENBELEID
-T,ERKGROEP MAALTIJDVOORZIEÀ'I}IG VooR B&IAARI.,EN-

Bladzijde I AÍ1. cn numncr IsB/MvB- Bi j'lage Z -Z-

zoek te doen omtrent eerdergenoemd (deel )onclerwerp. Het name wcrcl rle
coneept-notitie over de prijs van de warme maaltijd van het Gemeen-
schappclijk Instituut Maat.chappelijke Dienstverlenin6 (Noord-Brahnng)
als een nuttig en hanteerbaar uitgangspunt gezien. Er dient echter op
Eewezen te worden, dat deze concept-notitie v.w.b. eerdergenoemd Ins[i-
tuut een voorlopig karakte: draagt, lraaraan op d,it moment geen nadere
conoequenties dienen te worden verbonden.

Niettemin acht deze subgroe'p het van belang de methodiek, die in deze
notitie wordt gevolgd, op ).andelijk niveau aan een nader r:nderzoek te
onderwerpen. IIet Instituut heeft, met inachtneming van genoemde beper-
kingen, toestemmint gegeverr de concept-notitie op dez" rri3re te ver-
spre iden.

Uw commentaar op deze notil;ie zal de subgroep (en dus ook de werkgroep)
in etaat stellen inzicht ter krijgen in het onderwerp, waarmee zij zicir
in het biizonder bezighoudl;. Met name za\ uw commentaar betrekking die-
nen te hebben op de gevolgcte methodiek en of de conclusÍes, die daaruit
zijn voortgekomenr represerrtatief zijn voor uu, situatie v.u.b. d€ maal-
tijdvoorziening voor zerfs{;sn6ig wonende bejaarden. voorts zou het bij-
zonder interessant zijn of het aan de hand van de in de bijlage van het
concept 6enoemde criteria rnogelijk is aan te geven, hoe de behoefte aan
een maaltijdvoorziening vo,:r deze doelgroep is, en ook wie reeds voor
een dergelijke maal-tijdvoo'nziening in aanmerking komen.

Aan de hand van deze conce'rt-notitie en reeds aanwezige documentatie b:j
Ce uerkgroep is bovendien r:en (schematische) vragenlijst ontwiklield. lJel--
licht is het aan te bevele:l ul, commentaar op bovengenoemde notitie te ,;er-
werken in deze vragenlijst,

Wii zijn ons ervan bewust rlat een en ander bijzonder veel tijd en inspan-
ning van u za1 ver65en. In 'rerband net de werkwijze van de werkgroep zou-
den wij het erg op prijs s':elIen, indien u vöör 2] januari (de vergacier.-
datum van de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep) in ieder geval-
uw voorlopig commentaar op de concept-notitie aan de subgroep bekend zcu
wilien maken. De definitieve gegevens zouden wii gaarne uiterlijk rnedio
februari 1979 van u ontvanllen.

Met inachtneming van de exl.ra werkzaamheden, die voor u uit dit verzoelr;
voortvloeien, zouden wij n:.ettemin willen aandringen op een sneIIe be-
handeling van de vragenlijrrt.

Ten slotte dient nog te worden vermeld dat de werk:zaamheden van ds werk-
Sroep zich niet zullen beperken tot de onderwerpen, die in de concept-
notitie en de vragenlijst worden opgesomd. Onderwerpen a1s gezondheicls-
voorlichtÍng en -opvoeding, de kwaliteit van de voeding en rie bewaking
daarvant produktiesystemen e.a. zullen eveneens in de werkgroep aan cie
orde komen. Hoewel op dit moment niet kan worden gezegd wanneer Cat cai
gebeuren, is het wellicht van belang reeds nu te vermeldenr,lai de mogr-'-.
lijkheid bestaat dat er in de toekomst op enigerlei wijze opnieuw een

- beroep op u -
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Btodziih , AÍd. a, tumna fSBr/MYB- Bijlage 2 -3-

berocp op u wordt gedaan een of meer vragen te beantwoorden. llevens
houdt de-werkgroep zich aarrbevoLen voor eventuele'§ugge§tieer die op
de geatelde vragen en qnde:'werpen betrekking hebben.

De Voorzitter van de tíerkgroeP
Maaltijdvoorzienin6 voor Bejaar-
den,

( mr. L.td.C . dè Brui jn ) .

De secretaria van de Uerkgroep
Maaltijdvoorziening voor Ba jaar-
den.

7'l./''r/
(nr. J .R. .Krulzenga ) .



IN TqRD EPAR T §MENTALE § T U U RCROEP BEJAARDENBELEID

-UEBKGROEP MAATTIJDVOORZTENING VOOX BFIIAAH.DEN- Bi jlage .? -4-

iE@.

Beantuoording van de vragen heeft plaatsgevonden via:

Stichting Landelijke Sanenrerking BeJaardentehuizenorganisatiee' I

Landelijke Stichting Unle Van VriJ*i11igera '
Centraal Orgaan Samenrerkende BeJaardenorganisatics'

Nederlandse Federatie vJor Bejaardenbeleid (Landef.ijk Platforn
Gecoördineerd Bejaardenverk)'

Burgau tandelÍ jk Contact ........... r.. o......... 'l

Provincie...............

Ggnegntg..... ......

Werkgebied..............

t Doorhaleh hetgeen niet van toepassing is.



(r)
Bijlage 2 -5-

A. ALGEI.II]EN .

1. Is er in ur werkgebied een
( warme- ) rnaalti jdvoorz iening?

Zo ja, waarom? Zo neel waarotll niet?

2.

,.

Uit welke gebieden,/geneenten be

staat uu uerkgebied, uaarin u
(varne- ) maaltijdvoorziening
verzorgt?

ïïffie
het totaal aantal inwonere in
dit werkgebied?

Gebied:

Gemeente(n):

4. Hoeveel bejaarden uonen er in
ur uerkgebiedr afgezien van be-
jaarden in bejaardenoordea en
in verpleeghuizen?

Vrouwen Mannen Gehuwd Ongehurd

5. Hoeveel bejaarden wonen binnen
uw werkgebied in beschernde
woonvormen?

Vrouuen llannen Gehuyd 0 u

Service-
flat(e)
complex
bejaarden-
woningen

aanleun- en
zorgwoning-
en

6. Hoeveei menaen naken gemidde}d
per dag gebruik van de (warme-)
maaltijdvoorziening ln uw verk-
gebied?

vrouwen !1enn6n Gehuwd u

7. Welke maaltiJden Yordcn bezorgdi Wafm.. r o oi ;.f f^........... ia/nee
diepvries uaril...........ja/nee
diepvries koud. . . ... .....ia/.nee
overise en uelke nee

t

9.

0.

Behoren daartoe ook dieetmaal-
tijden? Zo ia1 het aantal in
percentages aangeven.

ia/nee q.
a a a a a a a a a aF

Bent u tevreden met deze keuze? Zo jar waarom? Zo neel wa&rorll niet?

Z[jn de bejaarden tevreden met
deze keuze?

Zo jap waarom? Zo nee I ríaarom niet?

11 .-

12.

ïs er een intake?
+-#

Zo )a, waaruit bestaat deze?

j arlnee

- bezoek
- rapportage
- overi8e



Àlgemgen (vervolg) BiJïage 2 -6- (a)

Uie doet, de intake? GG gn (1D............o..........r..J4/nee
Krulsuerk. . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . .Ja./nee
Ggzingzo!§r............... r......Jqr/nëe.
Huisartg......... oo.....r.......,.Ja./nee
Instelling voor bejaardenverk....Je,/nee
Overige r an relkra o...............Ja./nee



Bijlage 2 -7-
B. Btr]REIDING.

1. Waar 6eschiedt de bereiding van
de (warme- )maaltijd?

2. ïn hoeverre worden de (warme-)
maalti.jden buiten uw werkgebied
be trokken?

,. Onder uiena verantwoordellJk-
hell geechiedt de bereiding?

4. Zijn daarbiJ vrijwilligere be-
trokken?
Zo ja, hoeveel?

ja,/nee

5. Hebt u enig idee hoeveel bejaa
den, afgezien van bejaarden in
bejaardenoorden
huizen, door bv.

en in verPleeg-

gezinszorg worden
het bereiden van

kruiswerk of
geholpen bij

een yarme maal
tijd bij de bejaarde thuie?

ja/l,ee

,a Zo jat hoe groot zou u dat aan-
taI bejaarden schatte:r en door
wie geschiedt deze hulpverle-
ning?



C. Bezorging/Distritutie,/Verepreiding, Bijlage 2 -8-

:'

Op welke dagen van de week wor-
den de (warne-)maaltijden be-
zorgd ?

zondag - maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

vrijdag - zaterdaS.

lndien niet elke dagt waarom
nie t?

Door wie worden de(warme-)maal-
ti jden bezorgd? (bij vrijwilli-
gers het aantal noenen).

I

q

o"

Wanneer de bezorging geschiedt
door vrijwilligers, wordt dan
aan hen een vergoeding gegeven?

Ja,/nee

Zo ja, omschrijf op welke wijze
voor nelke onkosten en in welke
mate deze vergoeding gegeven
v c:'dt "

l"el ke instelling is verantwoor-
r e1.ijk voor de bezorging?

;:

1;

C1, welke wijze vindt de bezor-
gj-ng plaats?

}opend.......................... .ja/nee
fiets... o..................... ..ia/I0.ee
auto...... o................... ..ia/lee
bestg1yagen.... . . ... . .......... . jar/nee
overige en welke....... . ... .... .ia/!l;ee

IIoe groot is de vervoerscapa-
c rteit per vrijwilliger?

^s deze vervoerscapaciteit vol-
coende?
Zo niet, waarom niet?

(.rer hoeveel vrijwilligers kan
deze instelling beschikken
i:,b.v. onder haar verantuoorde-
1i j khe id te ve rrichten maalti:'d-
voorz ie ning?

iloeveel van deze vrijwilligers
-- 

]l' ': """ "t ""t"" -.rll welke wijze zíjn/vorden de
;eiiligers geworven?

',je-h percentage van de in vraag
'( ..-rrelde vrijwilligers is
.r3ct of indirect aangesloten

ia/nee



Bijlage 2 -9'
Be z o rg ing,/a :- st riUut ie/ve rspre id ing ( ve rvolg ) .

14. Wordt over voldoende vrijwilli-
Be16 voor deze activiteit be-
schixt?

ja/nee

11 . Zo nee, hoe groot is dan het
tekort?

16.

17.

Hoe groot is het verloop onder
de vrijwilligers in een periode
van 12 maanden , d ie spec iaal- bij
de ,mae.lti jdvoorziening zi jn be-
trokken?

Bent u tevreden over de wijze
van bezorging?

Zo jal waarom? Zo nee, waarom niet?

18.

19.

Zijn de bejaarden tevreden over
de wijze van bezorging?

7'o ja, waarom? Zo nee, I/aarom niet?

Indien zich met dit vrijwilli-
gerswerk problemen voordoen,
van welke aard zijn deze proble
men?

20. Is er sprake van een bepaalde
vorm van begeleiding yan deze
vri j wi3.l igers?

ia/nee

,í

t.

Zo ja, aan wie is deze begelei-
ding opgedragen?

Op we).ke wijze wordt deze bege-
Ieiding gegeven?

Hoe ervaren de vrijwilligers
naar uw indruk deze begeleiding



KOSTEN. Bijlage 2 -70-

tJat is de inkoopprijs van
ingrediËnten per maaltijd? hoofdgerecht

voor8erec

nagerecht

llce
ten

zijn de bereidingskos-
maalt ij d?

diepvries

1

hoofdgerecht
voorgerecht
nagerecht

V'la.t zijn de bezorgingskosten
per maaltijd?(vervo€rs- + be-
zorgingsvergoeding ).

warm d ie pvrie s overrge

hoofdgerecht
voorgerecht
nagerecht

diepvries
hoofdgerecht
voorgerecht
nagerecht
complete
maalti

verige kos-
rtijd?

veeno
gde maa

11-in k
t ijd?

nistratie
per bezor

zijn de a
rgde maal

í Acimi

f 
t""

t,
§

i
I
Ëí
I
i

§ wat
E

i bero
§
14

Ií
i
I
Í
ÈI

diepvries
hoofdgerecht
voorgerecht
nagerecht
complete
maaltijd

{

{trelte kosten zijn er in principg aan een maaltijdvoorziening verbonden.

per weekfper maand per maaltijd



Kosten (vervolg). Bijlage 2 -lL-

7. Hoe is
kosten

8. IngrediËinten-kosten worden

betaald door:

Bereidingskosten worden betaald
door:

Vervoerekosten uorden betaald
door:

Vergoeding bezorgers wordt be-

taald door:

Pannensets + verdere materialen
worden betaald door:

Administratie- en inningskoeten
worden betaald door:

Overige kosten worden betaald
door:

de verdeling van de percentage bedrag

deelnemera

verzorgings tehu is
Stichting gecoör-
dineerd bejaarden-
werk

cemeente

prov].nc 1e

over]-Se



Prijs van de (warme-)maaltijd 
.bereid in een verzorgingsteh;is",

T-
1. I t/at mag berekend worden aan een

I i"iaarde voor een warme maal-
ti-'id r thuisgebracht bi j die be-
jaa:'de, geredeneerd vanuit de
situatie van de bejaarde?

i,l.B. De situatie van de bejaar-
de dient daarbij te worden
geobjectiveerd aan de hand
van te hanteren kriteria
tot het verstrekken van
uaríne maaltijden aan be-
jaarden (zie bijlage con-
cept-notitie ).

Wat is de gemiddelde integrale
kostprijs van een dergelijke
warme maaltijd bereid in het
verzorgingstehuis ín 19?8 en in
1979?

Deze kostprijs. is opgebouwd uit
drie onderdelen:

,i

i

i'.r'oelichtinA ad a.

\,la+- zijn de totale kosten van
ingredienten van een totale
voedingsdag in het verzor-
grngstehuis per bejaarde en
op hoeveel bejaarden?
Vtat zijn de kosten van ingre-
tl iön ten per dag , exc lusie f de
'larne maalti jd, in het verz
gingstehuis per bejaarde en
op hoeveel bejaarden?

a. De ingred iiintenpri j s:

-voorgerecht Í
-hoofdgerechtf
-nagerecht Í

b. De personeelskosten voor de bereiding
van uarme maaltijden, waaronder:

-de personeelskosten in loondienstverband
(XoXs, leerling-koks en hulpen),
/..........per maaltijd

-hun sociale lastenr
f.... .per naaltijd

-de personeelskosten buiten loondienst
(vakan$Íehulpen, diëtiste, invallers etc)1
f ..........per maaltijd

co Huisvestingskosten en huishoudkosten:

-huishoudkosten, h,aaronder verwarmingr Bàsr
electra, reini6ing etci
f ...........per maaltijd

-huisvestingskosten, waaronder afschrijving
van het betreffende deel van het pand, grond
en keukeninstallatie:
í...........per maaltijd

Í..........per bejaarde op ..o.......bejaarden/ccgl, '-

I
È

Í

É
1

n

ïr.

:

'a

f . .... r . . . .per be jaarde opr o.. .,.. ....be jaardenrr'Cgg



, prijs van de (warme-) maartijd bereid in een verzorgi"g"tB"tJ.Ji§tt#"i*Éiel.

). \tat zijn de kosten van de
ingrediënten voor een urarme
maaltijd Per dag in het ver
zorgingstehuis Per bejaarde
eu op hoeveel bejaarden?

Toelichting ad b.
;

1. Wordt er ook in de weekends
gekookt?

2. Wordt er conventioneel ge-
kookt, d.w.z. één maaltijd
per dag?

J. Heeft het verzorgingstehuis
een produktie-sYsteeml wààr-
door voor meerdere dagen te-
gelijk kan worden gekookt?
Zo ja, welk sYsteem betreft
dat?

Toelichting ad c.
1. Hoeveel (warme-)maaltijden

worden er per dag gemiddeld
bere id?
Hoe hoog bedragen de inves-
teringskosten t.b.v. de be-
reiding van warme maaltijder
verstrekt aan derden?

Hoe hoog bedragen de inves-
teringskosten t.b.v. de be-
reiding van warme maaltijdet
verstrekt aan bejaarden in
het bejaardenoord?

2.

,.

f ......... o..pot' be jaarde opo. .. " "be jaarden/dag

1. ja/nee

2. ia/nee

3. ia/tee
Syeteem:

maaltijd en/dag

Í.......... ..

í a.... . .. . . ..

,. Naast bovenstaande bereidingskos
ten per warme maaltijd zijn er
nog enkele belangrijke kosten-
postenr de zgn. uitbrengkosten.
Hoe hoog zijn deze kosten Per
warme maaltijd?

8o Verpakkingsmateriaalr/maaltiid Í."""'
b. tíeIk materiaal:
c. Vervoerskosten,/naaltijd Í.. " " "
6. Hoe geschiedt het vervoer:
èr Inningskostenr/Administratiekosten,/ f . " " " '

maaltijd
f. Wie doet de administratie:

l.

r\

(-, .

Wat kost in 1978 en in 1978 een
thuisgebrachte (warme- )maaltijd t
die in het verzorgingstehuis
wordt bereid?
Wat zijn de belangrijk. te oorza
ken van eventuele Prijsverhogin-
gen?

1..... ... . .....'19?8
Í......... .....1979
Oorzaak:

Hoeveel betaalt de bejaarde Per
thuis6ebrachte (warme- )maaltijd? Í a.. a. a.. . . a a

h/ie betaalt het eventuele tekor
bij en op welke wíize?

a.

b.

Het eventuele tekort
bedraagt:
Dit bedrag wordt
biibetaaLd door:

Í..... . . . . o



De prijs van de (warme-) maatfi5d bereid
Bijlage 2 -L4-

in een verzorgingstehuis (vervolg).

9. Bent u van mening, dat het v€r-
zorgingstehuis kan volstaan met
een differentiËiIe kostprijs?
Motieven.

En hoe is de kostprijs dan sa-
mengesteld?

10.

líat kan het verzorgingstehuis
per bereide (warme- )maaltijd
van de integrale prijs afdoen?
Mot ieven.

Bent u van mening, dat het ver-
zorgingstehuis de integrale
prijs in rekening moet brengen?
Motieven.

Bent u van mening, dat het ver-
zorgingstehuis kan voLstaan net
een marginale kostprijs, d.lr.!.
de prijs van ingrediËnten en
huishoudkosten?
Mot ieven.



B'ijlage 3 -1-

INTERDEPARTEMENTALE STUURGROEP BEJAARDENBELEID

-TJERKGROEP MAALTTJDVOORZIENING VOOR BEJAARDEN-

Lan alte Projecten Gecoördineerd

Bejaardenwerk in Nederland

uw bríef kenmcrh

onilerwapEnquete !Íerkgroep Maaltijd- ISBI?ÍVB ' 23

voorziening voor tsejaarden

Aan geadresseerde,

0p2gdecemberlgTBisdooronsm.m.v.deNederlandseFederatievoorBejaar-
denbeleid'via de provinciale Functionarissencontacten aan u een brief ver-

zonden. In deze brief hebben wij uw medewerking gevraagd commentaar te ge-

venopeenconcept-notiiieoverdeprijsvaneenwarmernaallijdvanheiGll'ÍD
Noord-Brabant. Aan de hand van de càncept-nofitie en reeds aanwezige documen-

tatie blj de werkgroep is bovendien een (schematische) vragenriist ontwj-kkeld'

die samen met de notitie aan u is gezonden' In dat verband werd aanbevol-en uw

commenLaar op eerdergenoemCe notitie te verwerken in deze vragenlijst'

Achteraf is ons gebleken dat de voortvarendheid, Idasnnee de Ecezending van de-

ze notitie en de daarrnee verbonden vragenlijst aan alle -betrokkenen 
ireeft

plaatsgevonden, tot communicatiestoornissen heeft geleid en 1a! veel kritiek
werd blootgesteld. Wii menen dat deze krÍtiek gere-ht'raardigd is' Naar aanlei-

ding van dàze procedure bieden wij u gnze verontschuldigingen aan'

Niettemin is de gehele werkgroep van mening, dat - nadal rekenittg is gehouden

met de kritiek en aandacrrt lescàonken is aàn de opmerkingen uit de werkgroep -
de aan u voorgelegde enquete kan worden uitgevoerd'

Er is vervolgens gezocht naar een oplossing de invulling van de vragenliist te

vergemakkelijken en te verduideliikàn. Tevéns zou uitgelegd moeten worden'

wat er daarnà met de ingevulde enquete r:oet gebeuren.

voor degenen, die de vragenlijst invull:n, j-s een instructie ontworpen' waannee

de gehele werkgroep kon insbemmen. Bove.rdien zi-jn aan deze instrucbie een aan-

tal vragen toegevoegd, die vermeld staan in een bijlage' Zowel de instructie
a1s de bijlage worden u thans toegezonden'

Wij beseffen dat in een aantal gevallen de vragenliist reeds zaL zíjn ingevulc'

Het lijkt ons teveet gevraagd in dal geval u nognaal-s te verzoeken de vragen-

lijst aan de hand van cie thàns aan u toegezcndén instructj-e te corrigeren' dan

wel geheel opnieuw in te vulIen. l.lii kunnen slechts een beroep doen op u"r vrij-
willige medewerking.

Bijkgen

CRM:ro
305:93F

Rijstuijk (ZH), Steenvoonlelaan j7o, tel. o7o - 94 92 :'3

2 o ilL::i i3i3

R61
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Mocht u nog geen gelegenheid gehad hebben de vragenlijst in te vullen, dan
zouden wij graag nogmaals een beroep wilten doen op uw bereidwilligheid, doch
aan te bevelen daarbij tevens gebruik te maken van de thans aan u toegezonden
lnstructie + bijlage.

In eerste aanleg was i.nderdaad niet duidelijk aan wie u de vragenlijst moest
retourneren, Íngeval de vragenlijst door u was ingev:ld.

In overleg met heb Hoofdbureau Landelijk Contact van het Ministerie van CRM
en met instemming van de werkgroep MVB is besloten dat de vragenlijsten, ra-
dat deze zijn ingevuld, worden toegezonden aan het Bureau Landelijk Contact
van de provincie, waarin uw instelling is gevestigd. De adressen van deze
Bureaus staan vermeld in de toegezonden instructie.
Plaatselijk zal het beste beoordeeld kunnen worden hoe de terugzendirrg aan het
desbetreffende Bureau Landelijk Contact - aI dan niet gecoördiàeerd - kan
plaatsvinden.

Door de leden van de werkgroep i-s er op ge$íezen dat een en ander bijzonder
veel tijd en inspanning van u za]- vergen. Het is thans duidelijk dat de eerder
gestelde termijn (medio februari l9T9) te kort was.
Bij deze gelegenheid sbellen wij u voor de definitj-eve gegevens uitertijk 1 mei
1979 op bovengenoemde wÍjze aan het Bureau Landelijk Contact in uw provinci.e
toe te zenden.

Tenslotte hopen wij dat op deze wijze een aantal misrverstanden zijn opgelost
en dat aan een aantal r^rensen van diverse zijden is t.egemoet gekomen.

De mogelijkheid bestaat, dat er van uw kant dan wel vanuit de werkgroep, op
enigerlei wijze opnieuw behoefte aan bestaat op een of meer vragen een antwoord
te krijgen. De werkgroep houdt zich derhalve aanbevc'Ien voor eventuele sugges-ties, die op de thans toegezonden vraagstukken en ordenrerpen betrekking hebben.

De voorzitter van de werkgroep
voor Bejaarden,

(nr. L.W.Ch. de Bruijn).

werkgroep
voor Bejaarden,

I

De secretaris van le
Maaltijdvoorzienin3

Kruizengar).
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INSTRUCTIE.

- De instructie tracht de bedoeli.ng van de vragen uit te leggen.

- Vervolgens geeft de instructie aan op r:e1ke vr€.8en geen beantwoording
geeist mag wordenl

- Enerzijds vervalleu een aantal vra65en, anderzijds zijn enige vra6en
toegevóegd, omdat gemeend wordt dat zij de duidelijkheid van de vragen-
fijét ten goede kunnen komen. De toegevoegde vragen zijn in de aange-
hechte Bijlage verwerkt.

De itrvullilg van de vragenlijst dient te geschiec:en door degene(n), die
de maaltijd(en) verschaft/verscha-ffen.
Indien meerdere instellingen binnen een werkgebierd werkzaam zijn op het
terrein van de maaltijdvoorziening, dan verdient het aanbeveling dat ook
deze instellingen eveneens een vragenlijst invull.en. Het betreft in dit
verband instelíingen, die verantwoordelijk zijn I'oor de verkoop en distri-
butie. Plaatselijk za1 dan ook moeten worden bezi.en in hoeverre de verza-
me).ing van de intevulde vragenlijsten op een cenl;raal punt kan plaatsvinCen.

lleerdere vragenlijsten zijn eventueel verkrijgbaerr bij het Secretariaat van
de werkgroep-Maatli5avoorziening voor Bejaarààn, Postbus 54061 2280 HK

Rij swijk.

Vragen, waarvan aangenomen mag worden, dat zi.'i itr ieder geval beantwoord
kunnen worden

A. Afg (De vragen 1 t/m 8 en 11 t/n 13).

1. - Het waarom kan worden weggel.aten. De vraag hoeft derhalve a1leen
beantwoord te worden met -JarlNee.

- Onder werkgebi-ed wordt verstaan het gebied, waarin uw werkvorm werk-
zaaÍn is. Dit werkgebied kan omvatten: een i6'gio; een aantal (samen-
yerkende ) gemeenten; een Semeente; een deel van een gemeente; een
uijk van een gemeente; een buurt van een.genteente; een stad (dee},
wijX, buurt);àen dorp (dee1, wijk, buurt) sl;eden; dorpen.
Indien er in uw werkgebied geen enkele vorm van maaltijtivoorziening
aanwezig is, dan hoeven alleen de vragen 1 t/n + te worden beantwoord.
In dat teval zal een dergelijke gedeeltelijk ingevulde lijst even-
eens verzonden moeten worden aan het Bureau Landelijk Contact in de

desbetreffende provincie. I

,. Onder r 
5 ehuwdr wordt ook begrepenr sarnenvronenden | 

3 een samenlevingsverband,
dat uit een oogpunt van onderlinge ondersteuni.rg niet wezenlijk ver-
schilt van een gezín. 

'

De antwoorden op de vragen 3 t/m ! kunnen worden ver6eleken met de

thans beschikbare statistische gegevens.

6. Met tfmensenrr wordt in dit verband bedoeld trbe.iaat'denrf. Overigens kan
evenïffiorden aangegeven hoeveel niet-b-jaàr«ien (d.1. jonger dan
65 5aar) gebruik maken van de in uw werkgebied aanwezige maaltijdvoor-
ziening(en ).
Vocrstelbaar is, dat er pieken en daien zijn te constateren in het ge-
bruik (griepepiàemie, koude winter e.a.). Deze evenbuele Echomrnelingen
in gebriit< zuifen dan specifieke organisaiorische problemen 6even' rdel-

Licrrt kan dit worden "rng.geren. 
Bovendic'n is het wellicht zinvol in-

fornatie te verstrekken over de woonsituatie van rie bejaarde consulnent(en)
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Vreierg 3 ? .

11.

Bij overige en welke wordt bedoeld:
- gekoeld warm.
- gekoela toud] (Graag aanduiden)

Vraag 9. en 'lO. kunnen vervallen.
Onder rintake" wordt verstaan: De administratieve verwerking van de
aanmelEIÏ,[ï6ïr "en 

(warme ) maaltijdvoorzierrir,g ia.".r.-iiàt registre-
ren, verzorgen en verwerken van de aanmelding).
De vragen 11. t/n 13. geven overigens geen inzicht in de criteria, die
wordeà gehanteerd bij de intake. rn de toegevoegde vragen, die op dit
onderwerp betrekking hebben, wordt alsnog nagegaan op grond van welkecriteria ElSarden in aanmerking komen ,oor à"n (r""*") maaltijdvoorzie-nins {zie sTJG;.T
Het liikt eveneens zinvol na te gaan of de maaltijdvoorziening voor d.eze
doelgroep rrallesoplossend'r is of slechts é6n van d.e genomen màatregelen
is ln of we1 een relatief permanente situatie, dan wel in een o.r"rt"rrgu-
fase voor betrokkene(n) (uv. urachttijd voor opneming).

B. Bereiding (De vragen 1 t/m 6).

1. Mogelijkheden waar bereiding van een urarme maaltijd kan geschieden;
Idem v.w.b. diepvriesmaaltijden) :

- Centrale (gemeentelijke) keuken;
- Ziekenhuis;
- Verpleeghuis;
- Bejaardenoord I

- Dienstencentruml
- Restaurant (Horeca);
- Bij particulieren thuis.

C. Bezofging/distributie/verspreiding (De vrap;en 1r j,6 en 10 t/n 23).

1. U kunt de dagen aangeven door de genoemde C.agen te omcirkelen. Beant-
woording kan daarnaast ook op de volgende wijze plaatsvinden (aangeven
hetgeen van toepassing is):
- 7 maaL per week;
- 5 maal per week (geen weekend);
- J maal per week;
- minder <ian J maal per week.

]. Hier kan sprake zijn van zo,r/el vrijwilligers a1s betaalde krachten;
Elos.llo eventueel aangeven hoeveel betaalde krachten betrokken zijn
bij de bezorging.

§:-e3-19-e:Y:
Het gaat alleen om de maaltijden, die bij de be..iaarde thuis worclen be-
zorgd. rn een later stàIlÏriEïo@chenken aan de
maaltijdvoorziening, rvaarbij bejaarden gebruik naken van de mogelijk-
heid de rnaaltijd in bv. een bejaardenoord, d.ienstencentrum e.d. te
nuttigen.
Overigens kan bij deze vragen een onderscheid gemaakt worden in de
totale produktie en de bezorgde maaltijden volgens gebruik ter plaatse.

10 t/m 16.

De beoordel-ing van de ,beantwoord.e vragen zal- geschieden afhankelijk
van de invull:ng.
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1? en 18.

Bii de beantwoording kan eventueel- worden aangegeven welke problemen,/
knàIpunten bij de bózorging een rol spelen (uv. parkeerproblemen in de

stedàn, grote afstanden op het platteland en ook de relatie vrijwilli-
ger,/be jaarde consument ) .

?9-!/!-?2
Deze vragen zijn gesteld i.v.m. de sociale functie van de maaltijd-
voorziening. Zó mógelijk kan alsnog worden aangegeven wat de inhoud
is van de begeleiding, op welke tijdstippen en eventueel met welke
frequentie dèze begeÍeidlng wordt gegeven (Zie ae Bijlage).

D. Kosten (De vragen 1 t/n 8).

E. De prijs van ee.n (w?rme) maaltiid bereid in een verzorFinFstehuis
(De vragen 1 t/n 10).

Igs! -1g:U g!! ile- 39-!:

J. Heeft het verzorgingstehuis een produktiesysteem waardoor voor
meerdere dagen tegelijk kan worden gekookt?

Zo ia welk sYsteem betreft dat?

Systeem: - koelen bulk;
- koelen geportioneerdl
- diepvriezen bulk;
- diepvriezen geportioneerd.

BEJAARDENBELE;ID - werkgroeP MVB

Bjilaqe 3 -5-

Vraag:

GRONINGEN

FRIESLAND

DRENTHE

OVERITSSEL

GELDERLAND

UTRECHT

NOORD.HOLLAND

ZUID.HOLLAND

ZEELAND

NOORD.BRABANT

LIMBURG

050-1 821 I 8
0595r -1281

05loo-36255
05107-782

05920-ll7r8
05920-10328

' 
os2ÉLr422o
osfzg-2248

I 085-629081roSs--í22otz

030-31 1914
08819-2 r 72

I

023-3l9sl0
023-289620

I

070-469582
0l7ll-10791

0r lE0-27lsl

01180-12720

073-l 2053 I
04103-2025

043-106s3
043- r6008

Adressen B :

H.W. IUesdagplein 4, 9718 HR Croningen
Hoofd: Drs. r.l.R. Hoepman, Tammingasingel 5,9951 BM Winsum (Gr.)

Eewal 9à, 89f l GV Postbus 1070, Leeuwarden
Hoofd: Drs. l. Zwart, Tsjerkepaed l, 9033 WT Deinum

Doevenkamp 1,9401 KN Asen
Hoofd: W.A. van Opijnen, Amelterhout 78,9403 EG Assen

Stationsrveg 2, 801I CZ Zwolle
Hoofd: Drs. W.S.H. Smeenk, de Cingel 23, 814l BV Heino (Ov.)

Vclperweg 17,6824 BC Arnhem
Hoofd: Mr. J.H.W. Poortman, Hommelseweg 503, 6821 LZ Amhcm

Oudenoord 49, 3513 E,H Utrecht
Hoofd: Drs. A.G. Boersen, Haydnstraat 33,6661 BS Elst

Zomerluststraat 22 -24, 20 ! 2 LI{ Haarlem
Hoofd: Drs. F. Veldkamp, Eerelmanstraat 3,2102 AB Heemstede

Raamrveg l9-20, 2596 NL \{ravenhage
Hoofd: Drs. J.W.M. Peters, Dorpsstraat 95, 2361 BA Warmond

Koepoortstraat 6, 433 1 SL Ntiddelburg
Postbus l9l
Hoofd: Drs. H. lV. Hietkamp, Hammerskjöldlaan 20,4334 Err- lrliddelburg

Stationsrveg 26, 52ll TW's-Hertogenbosch
Hoofd: Drs. G.P.H. van de Loo, Het Gewat 10,5258 KL tÍiddelrode

Hoogbrugstraat l l, 6221 CN ilÍaastricht
lloofd: Mr. R. F. M.V. Janssen, St. Lambertuslaan 2. 621 I KB iuaastricht



Bf,rLAGE. (ltet ae vragenlijst gezamenlijk toezenden
Bureau LanaàIijk-ConIact in ui provincie)

ïgsggyggsgg-yr3g9r.

o'ffiï;"", 
11 tbin 1r, '.

- Banteert u indic,atiecriteria
voor de verstre!:king van maaltijden?

- Zo ja, welke? +

Medische omstandil;heden
Peychische omstan«ligheden
Sociale onstandigheden
l/oonomstandighederr
Onkunde
Leeftijd

- tíe1ke indicatie criteria
zijn het meest ';ot het
minst van toepar;sing bij
de maalti jdvoor:a ieningi?
(OncirkeI bij elk crile-
rium het nummer van volgor-
de; 1=meest frequent; 5=
het minst frequ:nt.

Medische omstan,ligheden
Psychische omst,endigheden
Sociale omstand igheden
I'Ioonoms tand i ghe,ie n
Onkunde
Leeftijd

C. Bezorging/distrib'rtie/versnreiding.

I.v.Bl. vraag 20 t/m P-)

fnhou«i van de bege-.eiding

- Op welke tijdstippern wordt.deze
begeleiding gegeven

- De frequentie van deze begeleiding

aan het desbetreffende

Bijlage 3 -6-

.Ia ,/ Nee

Ja ,/ Nee
.Ia ,/ Nee
.ra / Nee
Ja ,/ Nee
Ja / Nee
.Ia ,/ Nee

12t 4 5 6
121 4 5 6
121 4 5 6
121 4 r 6
123 4 5 6
123 4 5 6



Verdeling van de deelnemende instellingen naar aard
in samenhang met soort maaltijd en urbanisatiegraad
waarin de instelling is gevestigd

Bijlage 4

van de i nstel 'l i ng
van de gemeente
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B'ij'l age 5. 1

Verdeling van de antwoorden in absolute getallen en percentages naar
instelling, urbanisatiegraad en soort maalt'ijd
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B'ijlage 5.2
verdeling van de antwoorden in absolute getallen en percentages naar
instelling, urbanisatiegraad en soort maaltijd
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Bijlage 5.3

Verdeling van de antwoorden in absolute getallen en percentages naar
'instelling, urbanisatiegraad en soort maaltiid
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Bijlage 5.4

Verdeling van de antwoorden in absolute getallen en percentages naar
instelling, urbanisatiegraad en soort maaltijd
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