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Betreft: Ondervoeding in Europa

Ondervoeding is een ernstig volksgezondheidsprobleem in Europa, dat de regeringen van de 
lidstaten elk jaar 120 miljard euro kost.

Voor ondervoeding valt een groot aantal oorzaken aan te wijzen, waaronder een gebrekkige toegang 
tot gezond voedsel, verlies van eetlust, spijsverteringsproblemen of het onvermogen om te eten ten 
gevolg van een ziekte of een operatie. Ondervoeding kan herstel vertragen en ziekenhuisverblijf 
verlengen, de vatbaarheid voor infecties vergroten, onafhankelijkheid verkleinen en de kwaliteit van 
leven negatief beïnvloeden.

Uit breed opgezette studies (zie het rapport "Tackling Malnutrition" van de medische 
voedingsmiddelenindustrie van 2009) blijkt dat één op de vier ziekenhuispatiënten het risico loopt 
ondervoed te raken of reeds ondervoed is, en dat tot 90% van de patiënten op afdelingen voor 
langdurige zorg hetzelfde risico loopt. Met de vergrijzing in Europa zullen de sociale en economische 
kosten van ondervoeding de komende jaren steeds verder toenemen, tenzij er concrete maatregelen 
worden genomen om het bewustzijn te vergroten en dit ersntige probleem daadwerkelijk aan te 
pakken.

Het verbeteren van voedingsgewoonten, het ontwikkelen van alomvattende voedingsrichtsnoeren 
voor zorgprofessionals en het bevorderen van de toegang van patiënten tot voedingstherapieën zijn 
kostenefficiënte manieren om ondervoeding aan te pakken.

– Is de Commissie, gezien de omvang van het probleem en de onbekendheid ervan, bereid een 
pan-Europese bewustmakingscampagne over ondervoeding te starten?

– Wat is de Commissie van plan te gaan doen - bijvoorbeeld het presenteren van voorstellen voor 
aanbevelingen of wetgeving - om de lidstaten te helpen bij het integreren van 'voeding' in hun 
strategieën voor volksgezondheid en ziektemanagement?

– Is de Commissie bereid het onderwerp ondervoeding op te nemen in haar voor 2011 geplande 
actieplan voor het actief ouder worden?
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