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‘Zorginstellingen zouden erop moeten toezien dat ouderen 
voldoende kraanwater drinken’

In deze rubriek leggen wij steeds een stelling voor aan drie personen 

die op de een of andere manier te maken hebben met water en het 

onderwerp van de stelling.

Monique van Jaarsveld
Raad van Bestuur  
seniorenzorginstelling Warande

‘Er zijn drie goede redenen om als zorgorganisatie in de gaten te houden dat de 

bewoners voldoende drinken, en daarom gebeurt dat ook, zeker bij mensen met een 

intensieve zorgvraag. 

In de eerste plaats doen we dit omdat onze bewoners vaak zelf niet genoeg drinken. 

Ouderen die hulp nodig hebben bij het naar de wc gaan, hebben bijvoorbeeld soms de 

neiging om niet te veel te drinken. Hier moeten we erg bedacht op zijn. En mensen 

met dementie hebben vaak minder dorst. Zelfs als water onder handbereik is, moeten 

we goed opletten of het wel opgedronken wordt. Ook hebben sommige bewoners 

problemen met slikken, dit vraagt om hulp bij het drinken.

Daarnaast zijn er factoren waardoor bewoners juist méér moeten drinken. Bijvoorbeeld 

omdat ze in een warme omgeving zijn, waardoor ze wat meer transpireren. Of omdat 

ze medicijnen gebruiken waarbij ze vocht verliezen. Of ook bij gezondheidsproblemen 

zoals obstipatie, blaasontstekingen of decubitus. 

Bovendien is voor ouderen genoeg drinken extra belangrijk omdat hun lichaam maar 

voor 40-50% uit water bestaat, terwijl dat voor jongeren 60-70% is! Belangrijk dus om 

dat goed op niveau te houden!

Te weinig drinken zorgt voor duizeligheid, met een hoger risico om te vallen. Ook 

gebruiken onze bewoners relatief veel medicijnen en kan een tekort aan vocht zelfs 

leiden tot geneesmiddelenvergiftiging.

Al met al heeft het binnenkrijgen van genoeg vocht een grote impact op de gezondheid 

en het welbevinden van mensen in deze levensfase, misschien nog wel meer dan bij 

andere groepen het geval is. Onze diëtisten doen er alles aan om bewoners en collega’s 

hierover te adviseren.

En waarom kraanwater? Natuurlijk hebben ouderen behoefte aan vocht in verschillende 

variaties, zuivel is bijvoorbeeld ook erg belangrijk. Daarnaast vinden wij kraanwater 

belangrijk, we vinden het maatschappelijk verantwoord om niet met verpakt water te 

werken: het kraanwater in ons land is van hele goede kwaliteit!’
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‘ANBO is het volledig eens met deze stelling. Sterker nog, in 2002 is er al een richtlijn 

‘Verantwoorde vocht- en voedselvoorziening’ uitgevaardigd, speciaal voor senioren in 

een verpleeghuis. Zorginstellingen zijn dus gelukkig al verplicht toe te zien op voldoende 

vochtinname. En dat is niet zo gek: de water- en zouthuishouding van het menselijk 

lichaam verandert naarmate iemand ouder wordt. Daardoor merken ouderen minder vaak 

dat ze dorst hebben, terwijl het lichaam juist vraagt om extra vocht. 

Het slikken van medicijnen en fysieke of mentale beperkingen oefenen óók invloed uit op 

de vochtbalans in het lichaam. Juist als je in een zorginstelling verblijft, is de kans groot 

dat er een combinatie van zulke factoren is, waardoor je sneller uitdroogt. Nu de zomer 

weer voor de deur staat, is er extra reden tot aandacht. In perioden van aanhoudende hitte 

is het namelijk van levensbelang dat ouderen blijven drinken. Ze zijn extra kwetsbaar voor 

uitdroging in warmte, terwijl ze dat niet altijd merken of kunnen aangeven. Daarom heeft 

ANBO intensief meegewerkt aan het Nationaal Hitteplan, dat sinds 2007 elk jaar wordt 

vernieuwd. Dat plan helpt (zorg)organisaties zich voor te bereiden, het drinken van water 

te stimuleren en tijdig in te grijpen. Dat redt levens.

Maar er is nog voldoende verbetering mogelijk. ANBO is bijvoorbeeld erg blij dat er meer 

aandacht komt voor ‘persoonsvolgende zorg’ en een kleinschalige aanpak in instellingen. 

Dat betekent dat de behoeften en wensen van een individu meer centraal staan in de indeling 

van de dag. In verpleeghuizen wordt er dan op basis van die wensen een dagprogramma 

opgesteld. Dat is een uitgelezen kans om heel bewust drinkmomenten in te plannen in de 

dag, en ondanks de zwakker wordende dorstprikkel het drinken van kraanwater toch een 

onderdeel te maken van betere zorg.’

Liane den Haan
Directeur-bestuurder  
seniorenorganisatie ANBO

‘Zeker, het is van groot belang dat zorginstellingen erop toezien dat ouderen 

voldoende drinken. Met het stijgen van de leeftijd neemt immers het dorstgevoel af. 

En daardoor zouden ouderen kunnen vergeten om te drinken. Voldoende vocht is 

niet alleen voor ouderen van levensbelang, maar voor iedereen. En fris kraanwater 

komt dan als gezonde, goedkope en altijd voorhanden zijnde dorstlesser als eerste in 

aanmerking. Maar ook thee bijvoorbeeld is een prima drankje om het vochtgehalte 

in balans te houden. Anderzijds moet hulp bij het drinken wel op de persoon zelf 

worden afgestemd. Sommige ouderen hebben extra voedingsstoffen nodig, wat deels 

door speciale dranken kan worden bereikt. Of met bouillon.

 

Zorginstellingen hebben hier overigens doorgaans wel voldoende oog voor. Behoefte 

aan hulp bij eten en drinken wordt in het zorgplan in kaart gebracht en de meeste 

instellingen hebben tevens een hitteprotocol voor warme dagen. Dan wordt er extra 

aandacht besteed aan voldoende drinken.

Er wordt momenteel zelfs gewerkt aan een ‘slimme pleister’ die alarm slaat als ouderen 

te weinig drinken en daardoor dreigen uit te drogen. Prachtig, die voortschrijdende 

techniek, maar ik pleit toch vooral voor de menselijke benadering. Ik hoop dat een 

vriendelijk ‘Neem nog een glaasje koel water, mevrouw Jansen’ nooit en te nimmer 

zal verdwijnen!’

Henk Krol
Fractievoorzitter 50PLUS, Tweede Kamer


