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Fingerfoods voor mensen met dementie in een 
verpleeghuis 
 
Verhogen van de groente- en fruitinname 
 
De doelstelling van het project is om de consumptie van groente en fruit te duurzaam 
te verhogen en de effectiviteit van bepaalde interventies met groente en fruit binnen 
de settings vast te stellen. Een mooie samenwerking tussen de volgende partijen: 
GreenPort Noord-Holland Noord, Louis Bolk Instituut, WUR, ZuidOostZorg, ’s Heeren 
Loo, UMCG afdeling nefrologie, GGZ NHN, AZ Jeugdopleiding, Care Culinair, 
Diverzio en Atlantis Handelshuis. 
 
Binnen het project is bij ZuidOostZorg een pilot met het aanbieden van fingerfoods 
aan ouderen met dementie met succes afgerond. Ouderen met dementie lopen 
vanwege een verminderde eetlust en het niet meer herkennen van eten en bestek 
een groot risico op ondervoeding. Daarom heeft ZuidOostZorg samen met de 
kennisinstelling het Louis Bolk Instituut fingerfoods ontwikkeld. Fingerfoods zijn 
voedzame tussendoortjes met 40-70% groente of fruit die met de hand gegeten 
worden. Samen met de koks en diëtiste van ZuidOostZorg zijn recepten ontwikkeld 
die geschikt zijn qua voedingswaarde, kauw- en slikproblemen, smaak en 
uitvoerbaarheid voor de keuken en de verzorging. Zes weken lang hebben twee 
woongroepen deze fingerfoods als “vieruurtje” aangeboden gekregen bovenop de 
gewone tussendoortjes en maaltijden. 
 
Gemiddeld aten de bewoners 70 gram fingerfoods per dag extra, dit resulteerde in 
een 45% toename van de totale groente en fruit consumptie. De resultaten lieten 
geen significante veranderingen zien op de kwaliteit van leven en het gewicht van de 
bewoner, maar wel een verbetering van 16% in het risico op ondervoeding. Het eten 
van de fingerfoods werd niet gecompenseerd met de avondmaaltijd. 
 
Een zeer mooi resultaat, de pilot laat zien dat het goed haalbaar is om met 
fingerfoods de groente en fruit inname van ouderen met dementie te verhogen. Het 
vervolg is om de pilot verder uit te breiden om de effecten van fingerfoods zichtbaar 
te maken: op grotere schaal, op langere termijn en bij verschillende groepen 
inwoners. 
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Broccoli quiche 
 
Totaal aantal personen  12  
Ingrediënten in gram 
 
Naam ingrediënt 
Broccoliroosjes   400 
Ui in blokjes    80 
Slagroom    80 
Ei     2 stuks 
Geraspte kaas   80 
Maizena    4 
Rozemarijn    0,8 
Zout en peper   naar smaak 
 
Bereidingswijze: 
 
• Bak de ui aan en blancheer de broccoli 
• Meng de room, eieren en kaas door elkaar 
• Voeg eventueel een klein beetje zout en peper toe 
• Meng al de ingrediënten voorzichtig door elkaar 
• Schep de Quiche in de diepe ingevette bakplaat, bekleed met bakpapier 
• Bak de Quiche af in 45 min op 155 graden  
• 30 minuten na de baktijd kijken hoe de kleur is 
• Eventueel afdekken met aluminiumfolie. 
 

Seizoensgroenten Quiche 
 
Totaal aantal personen  12  
Ingrediënten in gram 
  
Naam ingrediënt 
Gemengde seizoen groenten 450 
Slagroom    60 
Ei     1 stuks 
Geraspte kaas   60 
Maizena    3 
Tijm     0,6 
Zout en peper   naar smaak 
 
Bereidingswijze: 
 
• Blancheer de gemengde groenten 
• Meng de room, eieren en kaas door elkaar 
• Voeg eventueel een klein beetje zout en peper toe 
• Meng al de ingrediënten voorzichtig door elkaar 
• Schep de Quiche in de diepe ingevette bakplaat, bekleed met bakpapier 
• Bak de Quiche af in 45 min op 155 graden, na een half uur afdekken  
• 30 minuten na de baktijd kijken hoe de kleur is 
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• Eventueel afdekken met aluminiumfolie. 
 
 

Spinazie Quiche 
 
Totaal aantal personen  12  
Ingrediënten in gram 
  
Naam ingrediënt 
Bladspinazie    400 
Paprika    40 
slagroom    40 
ei     1 stuks 
geraspte kaas   40 
Crème fraise    20 
Maizena    2 
Zout en peper    naar smaak 
 
Bereidingswijze: 
 
• Bak de paprika aan en blancheer de spinazie 
• Meng de room, eieren, kaas en crème fraiche door elkaar 
• Voeg eventueel een klein beetje zout en peper toe 
• Meng al de ingrediënten voorzichtig door elkaar 
• Schep de Quiche in de diepe ingevette bakplaat, bekleed met papier 
• Bak de Ouiche af in 45 min op 155 graden  
• 30 minuten na de baktijd kijken hoe de kleur is, 
• Eventueel afdekken met aluminiumfolie. 
 
 

Clafoutis Peren 
 
Totaal aantal personen  12  
Ingrediënten in gram 
 
  
Naam ingrediënt 
Peren vers    300 
Tarwebloem    30 
Melk     150 ml 
Ei     2 stuks 
Suiker     90 
Vanillesuiker    8  
Zout snufje    1 
 
Bereidingswijze: 
 
• Verwarm de oven voor op 180 graden 
• Schil de peren, haal de pit eruit en snijd het in blokjes van 15 x 15 mm 
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• Verdeel de peren over de bodem van de ingevette bakplaat 
• Maak een beslag van de overige ingrediënten 
• Schenk het beslag over de peren, 1 tot 1 cm onder de rand 
• Bak de Claufoutis in 45 min gaar en goudbruin 
 
  

Rode bieten brownie 
 
Totaal aantal personen  12  
Ingrediënten in gram 
   
   
Naam ingrediënt 
Rode Bieten     300  
Pure chocolade   75  
Boter     60  
Suiker     75  
Tarwe bloem    45  
Bakpoeder    6  
Cacaopoeder   9  
Vanillesuiker    15  
Zout     3  
 
Bereidingswijze: 
 
 
• Kook de bieten, giet ze af, goed uit laten lekken en pureer de bieten met de 

staafmixer fijn 
• Verwarm de oven voor op 180 graden 
• Smelt de boter, al roerend de chocolade erdoor laten smelten  
• Suiker, vanillesuiker toevoegen en laten oplossen. Niet koken 
• Zeef de bloem, het bakpoeder, en de cacao en meng alles door elkaar 
• Schenk het beslag in een beboterde en met bloem bestoven bakplaat 
• Bak de brownie af op 175 graden in ca. 40 minuten 
 

Pompoen Speculaas cake 
 
Totaal aantal personen  12  
Ingrediënten in gram 
  
  
Naam ingrediënt 
Pompoen blokjes   300  
Havermout    142,5  
Ei     1 groot ei  
Speculaaskruiden   6  
Bakpoeder    6  
Suiker     112,5  
Gemberpoeder   1,5  
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Zout snufje   
 
Bereidingswijze: 
 
• Verwarm de oven voor op 175 graden 
• Kook de pompoen in 1 liter water gaar, goed uit lekken en pureer deze fijn 
• Vermaal de havermout tot meel 
• Meng de havermout, het ei, bakpoeder, suiker, gember en speculaaskruiden 

door elkaar 
• Voeg de pompoenpuree toe en mix het geheel door elkaar 
• Bekleed het bakblik met bakpapier 
• Schep het geheel in een ingevette bakplaat 
• Afbakken op 175 graden ongeveer 40 minuten 
• Af laten koelen op een rooster 
 
 


