Voeding
Handleiding voor begeleiders

Algemene tips voor begeleider
Het beste uit jezelf!
Philadelphia vindt het belangrijk dat cliënten zich net als ieder ander mens kunnen ontwikkelen.
Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt.
Door Philadelphia zijn verschillende modules ontwikkeld over onderwerpen die belangrijk zijn voor
de cliënt. Deze worden gegeven in de vorm van een themabijeenkomst. Veelal in de avonduren.
Op dit moment zijn gereed:
1. Module Voeding
2. Module Sociaal netwerk
Uitgangspunt bij deze modules is dat we cliënten de mogelijkheid bieden om op hun eigen locatie iets
te leren over verschillende onderwerpen.
Hulpmiddelen
Er is ter ondersteuning van de themabijeenkomsten concreet en visueel materiaal ontwikkeld.
De cliënt krijgt een map met daarin informatie en werkbladen. Het is belangrijk dat de cliënt het
nog eens terug kan lezen/kijken, ook later als de themabijeenkomst voorbij is.
Het doel van de themabijeenkomst is: de cliënten krijgen objectief en neutraal informatie over
onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, zodat ze in staat zijn om zelf een keuze te maken.
Herhaling
De themabijeenkomsten moeten een opstap zijn om keuzes te kunnen maken, waarbij herhalen en
het opnieuw kunnen bekijken van de lesstof, al dan niet met begeleider, noodzakelijk is.
Herhaling is belangrijk om cliënten het geleerde in het dagelijks leven te laten toepassen en het in
het dagelijks leven te integreren.
Draagvlak
Het is belangrijk dat de medewerkers van de locatie achter de thema’s staan en iedereen zo goed
mogelijk aansluit bij de onderwerpen binnen het thema. Dan is de kans dat het doel wordt behaald
het grootst.

De praktijk
Sfeer
Zorg voor een ontspannen sfeer tijdens de themabijeenkomst. Zorg voor kleurrijke gezonde hapjes op
tafel. Bij iedere les is een boodschappenlijst toegevoegd met tips voor de hapjes.
Neem de tijd voor de voorbereiding en het geven van de themabijeenkomst. Trek één à anderhalf uur
uit voor het geven van de themabijeenkomst.
Het is de bedoeling dat de cliënten een leuke bijeenkomst hebben en meteen iets leren.
Kleine groepjes
Geef de themabijeenkomst samen met een collega of vrijwilliger zodat je de groep kunt splitsen bij
spelvormen of gesprekjes.
Probeer van tevoren in te schatten hoe groot de groep het beste kan zijn. Je kunt er ook voor kiezen
de les twee keer te geven.
Aan de slag met het thema
Vraag collega’s om ook aan de slag te gaan met het thema, zodat het in het dagelijks leven van de
cliënt wordt geïntegreerd.
Cliënten zullen de informatie die ze krijgen het beste vasthouden als ze het op verschillende manieren
krijgen aangeboden en ervaren in hun dagelijks leven. Vraag ook buiten de themabijeenkomst aan
cliënten wat ze lekker of niet lekker vinden. Bekijk tijdens de maaltijd welke voedingsmiddelen uit de
vereenvoudigde Schijf van Vijf komen. Kijk welke voedingsmiddelen gezond, minder gezond of het minst
gezond zijn. Plan de opdrachtjes voor thuis in tijdens de begeleidingsgesprekjes met de cliënten.
Belangenbehartigers
Het is belangrijk dat belangenbehartigers op de hoogte zijn van de themabijeenkomst. Zorg ervoor dat
de belangenbehartigers minimaal twee weken van tevoren zijn geïnformeerd met de brief voor belangenbehartigers. Het is prettig als cliënten ook door familie worden ondersteund bij bewuster eten.
Het is goed dat belangenbehartigers weten dat Philadelphia er veel waarde aan hecht dat de cliënt
op zijn/haar eigen niveau geïnformeerd wordt over thema’s die belangrijk voor hem/haar zijn.

Les 1

Lekker of niet lekker?

Doel Cliënten kunnen aangeven welke voeding zij lekker of niet lekker vinden.

Inleiding

Materiaal
• Snacks

± 5 minuten

Doel Cliënten weten wat we gaan doen tijdens de bijeenkomst.
Cliënten komen in de stemming door de snacks die op tafel staan.
Schenk wat drinken in en zorg voor gezonde en minder gezonde snacks, zoals: popcorn,
maria-biscuitjes, kleine tomaatjes en komkommertjes.
Welkom allemaal, vandaag hebben we de eerste van de vijf themabijenkomsten over voeding. We gaan
de komende vijf bijeenkomsten praten over hoe je gezond kunt eten. Het is belangrijk om te weten dat
je altijd kunt kiezen tussen gezond en minder gezond eten.

Warming-up
± 10 minuten

Materiaal
• Kaartjes ‘eetmomenten’
• Kaartjes ‘voeding’

Doel Cliënten maken op een ontspannen manier kennis met het thema.
De kaartjes worden over de tafel verspreid. Om de beurt mag één van de cliënten een kaartje
pakken en vertellen over het kaartje. Wat zie je of waar denk je aan als je het kaartje ziet?
Het hoeft niet per se over voeding te gaan en opmerkingen over de kaartjes zijn niet goed of fout.
Bij de kaartjes thema Voeding is een gebruiksaanwijzing toegevoegd met informatie over de
afbeeldingen.

Les 1 Lekker of niet lekker?

Lekker of niet lekker?

Materiaal
• Werkblad ‘hoe lekker vind ik dit?’

± 30 minuten

Doel Cliënten kunnen aangeven of zij voedingsmiddelen lekker of niet
lekker vinden.
Cliënten krijgen kaartjes met verschillende voedingsmiddelen te zien. Cliënten krijgen een kaartje ‘lekker’
en een kaartje ‘niet lekker’. Laat de kaartjes om de beurt zien. Cliënten steken hun kaartje ‘lekker’ of
‘niet lekker’ op om aan te geven wat zij van het voedingsmiddel vinden.
Cliënten krijgen het werkblad ‘hoe lekker vind ik dit?’ als huiswerk. Op het werkblad staan verschillende
voedingsmiddelen. Hierbij geven de cliënten aan of zij dit lekker of niet lekker vinden. Laat aan de
cliënten zien hoe zij dit moeten invullen op het werkblad. De volgende bijeenkomst krijgen de cliënten de
gelegenheid om over de opdracht te vertellen.

Boodschappen:
• popcorn
• maria-biscuitjes
• kleine tomaatjes
• komkommertjes

Les 1 Tips voor de begeleider
Lekker of niet lekker?
De nadruk ligt de eerste les bij het kennis maken met het thema. De gezonde en minder gezonde
snacks op tafel zorgen ervoor dat de cliënten ervaren dat het thema niet alleen over gezond eten
gaat. We proberen met elkaar bewuster te worden van wat we eten.
• Bewust worden van wat je lekker vindt.
• Bewust worden van wat je proeft.
• Bewust worden van wat je eet.
• Bewust zijn van gezonde en minder gezonde voeding.
• Bewust worden dat je zelf kunt kiezen. Eet ik gezond of eet ik minder gezond.
In de eerste les ligt de nadruk op ‘Wat vind je lekker en niet lekker’. Er zijn kaartjes met allerlei
verschillende momenten die te maken hebben met eten. Hierbij gaat het om gevoel, ‘leuk, lekker,
herinneringen van vroeger’ enzovoort. Op de achterkant van het kaartje staat niet wat het is.
Wat is jouw associatie met deze afbeelding? Niets is goed of fout.
Het is aan te raden om deze warming-up oefening in groepjes van circa 4 à 5 personen te doen.
Zo creëer je een veilige sfeer. Zorg dat iedereen aan de beurt komt en elkaar laat uitpraten.
De oefening ‘lekker of niet lekker’ kan in groepsverband worden gedaan. Bekijk eerst met elkaar de
kaartjes ‘lekker’ en ‘niet lekker’. Begrijpt iedereen de kaartjes? Oefen een keer. Leg eventueel extra
uit dat het niet om gezond en ongezond gaat.
De cliënten krijgen iedere week een opdracht mee om thuis te oefenen. Zo oefenen ze wat ze in de
themabijeenkomst hebben geleerd. Vraag collega’s ook tijdens dagelijkse begeleidingsmomenten
aandacht te besteden aan het onderwerp.

