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Dossier: BereiDen & regenereren

Internationale Federatie van Chefs (IFC) opgericht

KoKs in de zorg maKen een vuist
Zorgkoks uit Nederland en Vlaanderen hebben de Internationale Federatie 
van Chefs (IFC) opgericht. Onlangs vond de officiële kick-off plaats van de 
federatie, die maatschappelijke winst door lekker, gezond en veilig eten wil 
realiseren. Een van de leden is André Claessens, hoofd hospitality van 
woonzorgcentrum De Wyngaert. Hij vertelt wat de ambities zijn.

Tekst: Elsie Schoorel

“We hebben te maken met ouderen die 
steeds ouder worden en die met een scala 
aan gezondheidsproblemen kampen. Ook 
komen er nieuwe generaties, die meer en 
andere wensen hebben. Daar moeten we 
veel gerichter op in gaan spelen en dat noe-
men we persoonsgerichte voedingszorg. We 
vinden het normaal dat mensen een precies 
op hen toegesneden pakket medicijnen krij-
gen, maar qua voeding serveren we veel te 
vaak dezelfde pot voor iedereen.”
“Een andere uitdaging is om de strijd aan te 
gaan met het argument van beperkte budget-
ten. We moeten de voeding een veel betere 
naam bezorgen en ervoor gaan dat de keu-
kens uit de kelders komen. Voeding is een 
centraal item in het leven. Om iedereen daar-
van te overtuigen hebben we naast tijd en 
samenwerking ook veel kennis nodig. Chefs 
moeten beseffen dat ze zich moeten ontwik-
kelen en investeren in zichzelf. Maar daarvoor 
is het ook nodig om de organisaties waarvoor 
zij werken wakker te schudden.”

Zijn de kennis en kunde van de chefs in de 
zorg afdoende?
“Over het algemeen niet; de kwaliteitseisen 
voor de koks moeten omhoog, koks moeten 
veel beter opgeleid worden. Pas dan kunnen 
we een dermate groot verschil maken dat 
managers en politici inzien dat kant-en-klaar 
inkopen geen optie is. Mijn visie is dat de 
maaltijd in de zorg lekker, gezond en vooral 
ook persoonsgericht moet zijn. Dat betekent 
dat je zoveel mogelijk met basisproducten 
werkt en eventueel ook met halffabricaten, 
als daarvan de kwaliteit goed is. Daar kan 
een kundige chef vervolgens zelf mee aan de 
gang gaan, door er bijvoorbeeld kruiden aan 
toe te voegen. Maar daarvoor is het wel no-
dig dat er op hoog niveau gekookt wordt.”

In Nederland wordt de rol van de chef mede 
kleiner door de opkomst van kleinschalig 
wonen. Hoe is dat in België?
“Kleinschalige woonvormen zijn ook in Bel-
gië in opkomst. Daar is niets op tegen, want 
het koken ter plekke kan veel beleving ge-
ven. Maar het moet wel op een goede ma-
nier gebeuren: de ondersteuning door een 
professionele chef is onmisbaar, want zorg-
medewerkers en activiteitenbegeleiders ont-

Wat is de visie op voeding binnen uw eigen 
zorginstelling? 
“De Wyngaert in Rotselaar maakt deel uit 
van Armonea, een zeer grote zorginstelling 
met 63 locaties. Tot anderhalf jaar geleden 
kochten wij kant-en-klare maaltijden in, zo-
als in veel grote zorgkeukens in België. Wat 
dat betreft is er niet veel verschil met Neder-
land: kant-en-klaar heeft de afgelopen jaren 
ook bij ons steeds meer terrein gewonnen. Ik 
sta daar geheel niet achter.”

“Nadat ik de opleiding gastro-engineering ge-
volgd had, had ik goede argumenten om het 
management te overtuigen om in eigen be-
heer te gaan koken. Het is ook eigenlijk meer 
dan koken, wij spreken van gastrologische 
implementatie. We zijn meteen gaan meten 
wat de nieuwe werkwijze opleverde. Op alle 
fronten was er verbetering te zien: een hogere 
voedselinname, een grotere tevredenheid bij 
cliënten en medewerkers, noem maar op. On-
dertussen koken wij in elk van onze woon- en 
zorgcentra en daar zijn wij zeer fier op.”

Wat is het idee achter de oprichting van de 
Internationale Federatie van Chefs (IFC)?
“Door met alle chefs in de zorg een vuist te 
maken, kunnen we aan één touw trekken. 
Het gaat nu namelijk nog te vaak om aparte 
eilandjes. Door met één stem te spreken 
kunnen we als chefs duidelijk maken dat 
goede maaltijden van groot belang zijn voor 
het maatschappelijk welzijn. Want wij zijn er 
voor 300 procent van overtuigd dat voeding 
het verschil kan maken.”
“Europese samenwerking is een speerpunt. 
Onderling, maar ook met veel andere partij-
en: met universiteiten en hogescholen voor 
onderzoek, maar ook met zorgmedewerkers, 
met artsen en met leveranciers. Eerstelijns 
voedingszorg moet in Europa op de kaart 
komen te staan en dat willen we serieus 
aanpakken.”
“We hebben inmiddels al meer dan vierhon-
derd leden, vooral uit Nederland en Vlaande-
ren, maar ook enkelen uit Frankrijk en Italië. 
Onze enige voorwaarde is dat ze minstens 
dertig chefs vertegenwoordigen met gelijk-
waardige competenties, die hebben aange-
geven dat ze hun stem geven aan deze verte-
genwoordiger.” 

Voor welke uitdagingen staan de huidige 
chefs in de zorg?

anDrÉ cLaessens:  “wiJ ZiJn er Van oVerTUigD 
DaT VoeDing HeT VerscHiLT MaaKT”.
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Op een zijspOOr
Het Center for Gastrology in Leuven stond aan de basis van de oprichting 

van de IFC. De grondlegger van dit centrum, Edwig Goossens, hield op uit-

nodiging van foodcare professionals twee keer een lezing tijdens de vak-

beurs Zorgtotaal in Utrecht. Hierbij maakte hij duidelijk waarom een fede-

ratie van chefs zo belangrijk is. “In de zorg hebben de artsen het voor het 

zeggen en zijn de chefs op een zijspoor geraakt. Voor de toekomst moeten 

we dus een andere weg kiezen. En daar moeten we niet mee wachten, want 

het is 12 uur geweest! In Europees verband moeten we samen pleiten voor 

een voedingsdossier, naast een patiëntendossier. De eerstelijns voedings-

zorg is het terrein van de chefs en niet van de diëtisten. Het is de chef die 

het verschil moet maken en mensen gelukkig kan maken. Een voordeel is 

dat het ook nog eens goedkoper is. Maar het roer moet nu drastisch om, an-

ders verdwijnt het beroep van kok in de zorg.”

Zorgkoks uit NederlaNd eN VlaaNdereN hebbeN de iNterNatioNale Federatie VaN CheFs (iFC) opgeriCht.

beren de kennis en hebben vaak niet eens 
affiniteit met koken. De chef kan dan helpen 
door recepturen aan te leveren en instructie 
te geven.”

Er wordt vaak gezegd dat de bejegening en 
de ambiance even belangrijk of misschien 
wel belangrijker zijn dan de maaltijd zelf. 
Wat kunt u daar tegenin brengen?
“In gastrologie spreken we steeds van alles 
op het bord en daarnaast rond het bord. Voor 
een kok is de essentie wat er op het bord ligt. 
Een onsmakelijke maaltijd in een leuk ka-
der... dat gaat niet op. Maar ook het omge-
keerde telt. Daarvoor is onze multidisciplinai-
re samenwerking met verpleging en andere 
zorgdisciplines van essentieel belang.” 

Waarom is een internationale aanpak nodig?
“Hoe meer samenwerking hoe beter, ook 
over de landsgrenzen heen. De IFC is stake-
holder in de nieuwe Europese visie rond voe-
ding in de zorg van de A3 Nutrition Group in 
EIP-AHA (European Innovation Partnership 
on Active and Healthy Ageing). Zo werken we 
mee aan de doelstelling H2020 van de Euro-

pese Commissie: Healthy Life Years (HLYs) 
toevoegen aan het leven van ouderen.”
“Niet alleen geografisch willen we breed sa-
menwerken, maar ook met alle mogelijke 
partijen. Het gaat ons om de inhoud en niet 
om de vorm. In België hebben cateraars een 
veel groter marktaandeel in de zorg dan in 
Nederland. Hun chefs zijn ook van harte wel-

kom bij de IFC. We moeten het gesprek aan-
gaan, ook met leveranciers: wat voor produc-
ten hebben we nodig, waar is behoefte aan? 
Wij willen zo veel mogelijk partnership zoe-
ken, om voedingszorg op de kaart te zetten. 
Met als hoofddoel om cliënten en patiënten 
te geven waar ze recht op hebben: een lek-
kere maaltijd.”
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