
Een “new deal” tussen koks en diëtisten 
in de benadering van gezond eten voor 
ouderen bij niet ziektegerelateerde 
voedselinname. 

De “new deal” past in de gastrologische benadering                                             

van niet ziektegerelateerde voeding in de welzijns- en zorgsector.   
 

 Gastrologie streeft naar een harmonie tussen lekker-gezond-veilig eten met kernbegrip 

“smaak”.  

 

 “Smaak” wordt in gastrologie gedefinieerd als de aller-individueelste perceptie van de aller-

individueelste sensorische gewaarwordingen opgewekt door voedsel en drank en beïnvloed 

door contextuele factoren. 

 

 Lekker is de individuele impressie van een individuele appreciatie die ontstaat bij inname van 

voedsel en drank. 

 

“First New Deal” 
 

 Vorecachefs en diëtisten in het Center for Gastrology  omschrijven “gezond eten” voor 

senioren als een satisfactor van een individuele basale behoefte die bijdraagt aan een 

toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. 

 

 De code TGV-B is hierbij richtinggevend waarbij niet enkel het voedingsmiddel centraal staat, 

maar ook het tijdsaspect, de gewoontes en de bereidingswijzen. 

o T  tijdsaspect 

o G  gewoonte/gedrag 

o V  voedingsmiddel 

 Versheid is het minimaal verlies van aspecten van lekker, gezond en veilig. 

 Variatie is de combinatie van de kleurcode, de ingrediënten en de 

bereidingswijzen. 

 Volume(Dosis sola facit venenum)  niet het ingrediënt is schadelijk, wel het 

volume  ervan. 

o B  bereidingswijze 

“Second New Deal” 
 

 



 In de gastrologische benadering van niet ziektegerelateerde voedselinname pleiten 

vorecachefs en diëtisten in het Center for Gastrology  voor een niet-restrictieve benadering 

van ingrediënten in recepturen voor senioren, omdat de sensorische appreciatie door de 

klant voor een groot deel de intake van een gerecht bepaalt. 

 

 Restricties in de receptuur qua ingrediënten en bereidingswijzen verstoren  de harmonisatie 

van de GOT- verhoudingen1 en symmetrieën van een gerecht en het hedonistisch karakter 

ervan.  

 

“Third New Deal” 
 

 

 De chefs en diëtisten pleiten voor een evenwichtige en gevarieerde voedingsinname per 

tijdsperiode (per dag) over een langere periode (per week), waarbij  de energie- en 

nutriëntenwaarde van een individueel gerecht slechts een onderdeel is van de totale 

voedingsdaginname.  

 

 De indicatieve kwantitatieve voedingsdaginname wordt vastgelegd op 

o 30 kcal/kg lichaamsgewicht/dag 

o 0,83 g eiwit/kg lichaamsgewicht/dag en 1,2 g eiwit/kg lichaamsgewicht/dag bij 

ondervoeding 

 

 Menucyclussen van 7 dagen hanteren het principe van het voortschrijdend gemiddelde. 

 

 

 Bij niet ziektegerelateerde voedselinname spelen naast productgerelateerde factoren zoals 

de sensorische appreciatie, ook persoons- en contextgerelateerde factoren een rol. Deze 

kunnen zowel van  materiële als van immateriële aard zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 GOT is de afkorting van gustatie, olfactie en trigeminatie. Drie onafhankelijke systemen die 

smaakgewaarwordingen omzetten in smaakwaarnemingen. 


