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1 Inleiding 

Naast een klinische aanpak erkennen steeds meer deskundigen het belang van Smaak en 
Selectieve Smaaksturing (S3) in de benadering van ouderdomsondervoeding. Om 
ouderdomsondervoeding te bestrijden moet het probleem eerst opgespoord en nadien blijvend 
opgevolgd worden. In deze eerste belangrijke stap hebben koks, diëtisten en zorgverleners van 
het OCMW Tienen, OCMW Herentals en WZC Zonnewende Aartselaar, bijgestaan door Danone, 
Medirest, JAVA, temp-rite International, Unilever o.l.v. de Voreca Management School Leuven, 
Onderzoekscel Gastro-Engineering dit softwarepakket ontwikkeld, genaamd "Parameters OO". 
Door twee gevalideerde meetinstrumenten (ongewild gewichtsverlies en BMI) te integreren in 
één geheel, werd een eenvoudig toepasbare en wetenschappelijk sluitende methode 
ontwikkeld om ouderdomsondervoeding te detecteren en op te volgen. Unilever Food 
Solutions stelt dit softwarepakket GRATIS ter beschikking met de steun van de Vlaamse 
Regering. 
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2 Installatie 
Om de installatie van het softwarepakket te starten, dubbelklik op het installatiebestand 
ParametersOO_V1.0_Setup.exe.   
 
Als op uw computer nog geen .NET 4.0 geïnstalleerd is, zal de installatie eerst dit framework 
downloaden en installeren voor u; want zonder deze vereiste kan het programma niet werken. 
In dat geval ziet u het volgende scherm. 
 

 
 
Klik hier op de ‘Install’ knop, waarna de installatie zal starten. Opgelet: dit kan enkele minuten 
duren! Zorg ervoor dat u verbinding met het internet heeft. 
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Na enige tijd zal de installatie van ParametersUE  zelf starten. 
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Klik op de ‘Next’ knop. 
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Klik op de ‘Next’ knop. 
 

 
 
Vul uw naam en organisatie in, en klik op de ‘Next’ knop. 
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Kies de locatie waar het programma moet geïnstalleerd worden, en klik op de ‘Next’ knop. 
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Klik op de ‘Install’ knop om de installatie van ParametersUE te starten. 
 

 
 
Korte tijd later is de installatie voltooid. 
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Klik op de ‘Finish’ knop. Wanneer de optie ‘Launch the program’ was aangevinkt, zal het 
programma gestart worden. In het andere geval, kan u de applicatie starten vanuit het 
Windows start menu. 
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3 Hoofdscherm 
Wanneer de applicatie gestart wordt, krijgt u het hoofdscherm te zien: 
 

 
 
Klik met de muis op het blauwe venster om het te laten verdwijnen. 
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Het hoofdscherm bestaat uit een aantal onderdelen: 
 

 een bovenste deel met de menuknoppen (1) 

 een middelste deel met de gegevens en commandoknoppen (2) 

 een onderste deel met de huidige datum en tijd, en een slider om de grootte van 

programmaonderdelen te kunnen regelen (3) 
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4 Menu 
Het menu laat u toe om naar de diverse functionaliteiten te gaan. 
 

 
 
De menu opties zijn: 
 

 Seniorenbeheer: toont het scherm met het senioren overzicht 

 Instellingen: toont het scherm waar u een aantal instellingen kunt aanpassen 

 Help: toont de gebruikershandleiding 

 Over: toont informatie over het programma 
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5 Tekstgrootte aanpassen 
Onderaan rechts, naast de datum en tijd, is er een slider die kan gebruikt worden om de 
onderdelen van het programma te vergroten/verkleinen, zodat u het gebruik kan optimaliseren 
afhankelijk van de beeldscherm grootte en resolutie. Versleep deze naar links om te verkleinen, 
en naar rechts om te vergroten: 
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6 Seniorenbeheer 
Het seniorenbeheer bestaat enerzijds uit een scherm met een overzicht van de senioren, en 
anderzijds een detailscherm van een geselecteerde senior.  
 
Het senioren overzicht is een overzichtslijst van de senioren en hun belangrijkste gegevens in 
tabel-formaat: 
 

 
 
Deze gegevens zijn: 
 

 Een indicatie of de senior al dan niet wordt opgevolgd (WO): een groen driehoekje 

duidt aan dat de senior opgevolgd wordt, een grijs vierhoekje duidt aan dat de senior 

niet opgevolgd wordt. 

 Een indicatie of de senior al dan niet een waarschuwing heeft (W): Dat betekent dat er 

ofwel een weging ofwel een meting dient te gebeuren. 

 Een indicatie of er al dan niet een maaltijdbijsturing is voor de senior (MB): indien er 

een mes/vork symbooltje staat is er een maaltijdbijsturing. 
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 De berekende seniorengroep (BSG): een zonnetje duidt aan dat de senior zich in de 

veilige zone bevindt; een zon met bewolking wil zeggen dat de senior zich in de 

gevarenzone bevindt; en een regenwolk betekent dat de senior zich in de ondervoede 

zone bevindt. Deze voorstelling wordt berekend aan de hand van de laatste meting en 

weging. Wanneer er geen geldige gegevens voorhanden zijn wordt een vraagteken 

weergegeven. 

 Een klinische blik indicatie (KB), een subjectieve indicatie waarbij een lachende groene 

smiley aanduidt dat de senior zich in de veilige zone bevindt; een trieste rode smiley wil 

zeggen dat de senior zich in de ondervoede zone bevindt; en een oranje smiley betekent 

dat de senior zich in de gevarenzone bevindt.  

 Voornaam, achternaam en geslacht (G) van de senior 

 Identificatie van de senior 

 Laatste lengte en datum van meting  

 Laatste gewicht en datum van weging 

 BMI: berekende BMI-waarde, indien de vereiste wegingen en metingen voorhanden zijn 

 Korte termijn evolutie (KTE): een procentuele aanduiding van de gewichtsevolutie van 

de senior op korte termijn. Kan enkel berekend worden als de nodige wegingen 

voorhanden zijn. 

6.1 Selectie van senioren 
U kunt een senior selecteren door op de overeenkomstige rij te klikken. U kunt ook meerdere 
senioren selecteren door op deze senioren te klikken terwijl u de CTRL toets ingedrukt houdt. 
Om meteen een hele reeks senioren te selecteren, klikt u op een eerste senior, houdt u dan de 
SHIFT toets ingedrukt en klikt u dan op de laatste senior; in dit geval zullen alle tussenliggende 
senioren geselecteerd worden. Geselecteerde senioren lichten op in oranje: 
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6.2 Sorteren van senioren 
Door op de betreffende kolom te klikken, kunt u de gegevens in deze kolom sorteren in 
oplopende volgorde. Door opnieuw te klikken op deze kolom, worden ze gesorteerd in 
aflopende volgorde. Om te sorteren op meerdere kolommen, klikt u eerst op de eerste kolom 
waarop u wenst te sorteren, houdt u dan de SHIFT toets ingedrukt en klikt u op de andere 
kolommen waarop u verder wenst te sorteren. De kolom of kolommen waarop gesorteerd 
werd lichten dan op in oranje. 
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6.3 Groeperen van senioren 
Het is mogelijk om de senioren te groeperen op de eerste vijf kolommen. Om dat te doen, 
versleep de kolom naar het bovenste deel waar staat: ‘Versleep een kolomhoofding naar hier 
om op die kolom te groeperen’. U kunt ook groeperen om meerdere kolommen, zoals in dit 
voorbeeld te zien is: 
 

 
 
Door op de groephoofding te klikken, kunt u de sortering wijzigen. Wanneer u met de muis over 
een groep gaat, verschijnt er een kruisje: als u daar op klikt, wordt de groepering verwijderd: 
 

 

6.4 Filteren op senioren 
Het is ook mogelijk om te filteren op elke kolom, zodat enkel de senioren zichtbaar zijn die 
voldoen aan de ingegeven filter criteria. Klik op het symbooltje uiterst rechts van elke kolom, 
om het filterschermpje zichtbaar te maken: 
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Hier kunt u een selectie maken van de senioren die moeten getoond worden door ze te 
selecteren, ofwel door criteria in te geven, zoals bijvoorbeeld senioren waarvan de achternaam 
begint met ‘mou’: 
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Klik op de ‘Filter’ toets om de filter toe te passen: het gevolg is dat enkel de senioren worden 
getoond die voldoen aan de ingegeven filter: 
 

 
 
Merk op dat wanneer een filter actief is, het symbooltje uiterst rechts in de betreffende kolom 
oplicht in oranje. U kunt uiteraard ook filteren op meerdere kolommen. Om de filter ongedaan 
te maken, klikt u gewoon op het oranje symbooltje van de betreffende kolom, en klikt u op de 
‘Wis filter’ knop. 
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6.5 Senioren details 
Om de details van een senior te zien, dient u exact één senior te selecteren, en dan op de 
‘Senior details’ knop te klikken. U kunt ook dubbel klikken op een senior. U komt dan in het 
detail scherm van de betreffende senior. 
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Bovenaan (1) komt in het groot de naam van de huidige senior te staan, en indicaties zoals de 
berekende seniorengroep, BMI, en korte termijn evolutie, alsook een foto van de senior.  
 
Daaronder (2) staan de persoonsgegevens: voornaam, achternaam, straat, nummer, bus, 
postnummer, gemeente, land, identificatie, geslacht, geboortedatum, een vrij informatie veld, 
een klinische blik indicatie en het bijhorende informatie veld, en de indicaties voor ‘bijsturing 
maaltijd’ en ‘op te volgen’.  
 
Rechts bovenaan vindt u twee tabs: de eerste toont de metingen en wegingen (3) en de tweede 
toont de lijst van activiteiten (4). In de tab van metingen en wegingen zijn er weer twee tabs: de 
eerste toont een grafische weergave van de gewichtsevolutie (5) en de tweede tab toont de 
gewichtsevolutie in tabelvorm (6). 

6.5.1 Wijzigen van de persoonsgegevens 

De gegevens kan u eenvoudig wijzigen door te typen in de velden of te kiezen uit de lijsten. Om 
de foto van de senior te kiezen dient u op de plaats van de foto te klikken: 
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Er verschijnt dan een venster waar u de gewenste afbeelding kan kiezen: 
 

 
 
Klik daarna op de ‘Open’ knop en de afbeelding zal verschijnen. 
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6.5.2 Afdrukken van de gegevens 

Om de persoonsgegevens en informatie over de metingen, wegingen en activiteiten van de 
senior af te drukken, klikt u op de ‘Afdrukken’ knop: 
 

 
 
Het venster met de afdrukinstellingen komt dan tevoorschijn: 
 



ParametersOO V1.0  

 

 
26 

 
 
Kies de gewenste printer en klik dan op de ‘Print’ knop om het afdrukken te starten. Het 
resultaat is een overzicht van de senior: 
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6.5.3 Ingeven nieuwe lengte 

Om een nieuwe lengte in te geven, typt u de lengte in in het voorbestemde vakje, waarna u op 
het groene pijltje klikt om het effectief toe te voegen: 
 

 
 
Daarna zal de lengte en datum laatste meting worden aangepast. Wanneer u wenst gebruik te 
maken van de kniehoogtemeting, klikt u op het blauwe symbooltje. Er verschijnt dan een nieuw 
venstertje waarin u de kniehoogte ingeeft. De omgerekende waarde verschijnt meteen in het 
venster van de lengte: 
 

 
 
Klik daarna op het groene pijltje om deze lengte effectief toe te voegen. 

6.5.4 Ingeven nieuwe weging 

Om een nieuwe weging toe te voegen, typt u het gewicht in het voorbestemde vakje (u kan 
indien u wenst ook de datum aanpassen), waarna u op het groene pijltje klikt om het effectief 
toe te voegen: 
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6.5.5 Verwijderen van wegingen 

Om één of meerdere wegingen te verwijderen, dient u de tab ‘Metingen en wegingen’ te 
selecteren, en daarin de tab ‘Tabel’ te selecteren, zodat de overzichtslijst  van wegingen wordt 
weergegeven. Selecteer de wegingen die u wenst te verwijderen en klik op de ‘Verwijderen’ 
knop. 
 

 
 
U dient deze operatie te bevestigen: 
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Klik op de ‘Ja’ knop om de geselecteerde wegingen definitief te verwijderen. 

6.5.6 Ingeven nieuwe activiteit 

Om een nieuwe activiteit toe te voegen, dient u de tab ‘Activiteiten’ te selecteren. U typt de 
beschrijving van de activiteit in het voorbestemde vakje (u kunt desgewenst ook de datum 
aanpassen mocht dat nodig zijn), waarna u op het plusteken klikt om het effectief toe te 
voegen: 
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Deze nieuwe activiteit verschijnt daarna in de lijst van activiteiten. 

6.5.7 Verwijderen van activiteiten 

Om één of meerdere activiteiten te verwijderen, selecteer ze en klik op de ‘Verwijderen’ knop. 
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U dient deze operatie te bevestigen: 
 

  
 
Klik op de ‘Ja’ knop om de geselecteerde activiteiten definitief te verwijderen. 
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6.5.8 Waarschuwingen 

In het detail scherm kan er een uitroepteken staan naast lengte en/of gewicht, om aan te 
duiden dat een meting en/of gewicht noodzakelijk zijn: 
 

 

6.5.9 Terug naar senioren overzicht 

Om terug te gaan naar het senioren overzicht, klikt u op de knop ‘Senioren overzicht’: 
 

 

6.6 Toevoegen van een nieuwe senior 
Om een nieuwe senior toe te voegen, klikt u op te knop ‘Toevoegen’: 
 

 
 
U komt dan terecht in het senioren details scherm, waar u de nodige gegevens kunt ingeven. 
Voornaam, achternaam en geboortedatum zijn verplichte velden: 
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Wanneer u alle verplichte velden heeft ingevuld, dient u op de ‘Bewaren’ knop te klikken om de 
senior aan te maken.  
 
Opmerking: controleer altijd of het correcte geslacht is geselecteerd, want dit bepaalt 
onderandere hoe de kniehoogtemeting wordt berekend. 
 
Van het moment dat u een senior heeft aangemaakt, verschijnt ook het deel waar u metingen, 
wegingen en activiteiten kan toevoegen: 
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6.7 Verwijderen van senior(en) 
Om één of meerdere senioren te verwijderen, selecteer ze en klik op de ‘Verwijderen’ knop: 
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Gezien deze operatie niet kan ongedaan gemaakt worden, moet u bevestigen of u de 
geselecteerde senioren werkelijk definitief wenst te verwijderen: 
 

 
 



ParametersOO V1.0  

 

 
37 

Klik op de ‘Ja’ knop om ze definitief te verwijderen, of op de ‘Nee’ knop om ze niet te 
verwijderen. 

6.8 Exporteren 
Het is mogelijk om senioren te exporteren naar Excel. Selecteer eerst de senioren die u wenst 
te exporteren, en klik daarna op de ‘Exporteren’ knop: 
 

 
 
Er verschijnt een venster waar u een aantal opties kunt selecteren: 
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Om geen seniorennamen in de Excel file te vermelden, dient u de optie ‘Exporteer anoniem’ 
aan te vinken. Om elke seniorengroep in een aparte Excel sheet te plaatsen, dient u de optie 
‘Gebruik apart blad voor elke seniorengroep’ aan de vinken. Om het Excel bestand automatisch 
te open nadat het gegenereerd werd, dient u de optie ‘Open Excel bestand na export’ aan te 
vinken. U kan ook het aantal maanden wijzigen die meegenomen dienen te worden in de 
export. 
 
Klik daarna op de ‘Exporteer’ knop om de export naar Excel te starten. Er verschijnt een scherm 
waarin u de locatie en naam van het aan te maken Excel bestand dient in te geven: 
 



ParametersOO V1.0  

 

 
39 

 
 
Klik dan op de ‘Save’ knop. Wanneer het Excel bestand werd aangemaakt, verschijnt er een 
bevestigingsscherm: 
 

 
 
Klik op de ‘OK’ knop. Wanneer de optie ‘Open Excel bestand na export’ was aangevinkt, wordt 
het Excel bestand automatisch geopend: 
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6.9 Verhuizen van senior(en) 
Verhuizen van senioren is een proces waarbij senioren van de ene computer worden gehaald 
(exporteer naar verhuisbestand) om ze daarna in te brengen in een andere computer 
(importeer vanuit verhuisbestand).  

6.9.1 Exporteer naar verhuisbestand 

Selecteer eerst de senioren die u wenst te verhuizen, en klik dan op de ‘verhuizen – Exporteer’ 
knop: 
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Er verschijnt een venster met daarin de melding dat u op het punt staat om de geselecteerde 
senioren te verhuizen: 
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Klik op de ‘Exporteer’ knop, en geef in het volgende scherm de locatie (kan bijvoorbeeld een 
USB stick zijn) en naam in van het verhuisbestand: 
 



ParametersOO V1.0  

 

 
43 

 
 
Klik dan op de ‘Save’ knop op het verhuisbestand aan te maken.  
 
Opgelet! Bij het exporteren van senioren naar een verhuisbestand worden ze definitief 
verwijderd uit het programma! 
 
Wanneer dit gelukt is verschijnt een bevestigingsvenster: 
 

 

6.9.2 Importeer vanuit verhuisbestand 

Het verhuisbestand kunt nu gebruikt worden om de geëxporteerde senioren in te voeren in het 
programma op een andere computer. Klik daarvoor op de ‘Verhuizen – Importeer’ knop: 
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Het volgende informatievenster verschijnt: 
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Klik op de ‘Volgende’ knop om verder te gaan. In het volgende scherm kunt u dan het 
verhuisbestand selecteren: 
 

 
 
Klik hier op de ‘Selecteer’ knop: 
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Selecteer hier het verhuisbestand waarin de senioren zitten die u wenst te importeren, en klik 
op de ‘Open’ knop; en daarna op de ‘Volgende’ knop. 
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Het geselecteerde verhuisbestand werd uitgelezen en u kunt nu de senioren selecteren die u 
wenst te importeren door ze aan te vinken in de ‘Exporteer’ kolom. Klik daarna op de 
‘Volgende’ knop om het importeren te starten. Als alles lukt, krijgt u daarna het 
bevestigingsscherm: 
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Klik op de ‘Sluiten’ knop, en de geïmporteerde senioren zullen te bekijken zijn in het 
programma. 

6.10 Afdrukken van senioren 
Om het senioren overzicht af te drukken, klik op de ‘Afdrukken’ knop: 
 

 
 
In het volgende scherm kunt u de printer selecteren en de gewenste instellingen ingeven: 
 

 
 
Druk dan op de ‘Print’ knop om het printen te starten. Het senioren overzicht wordt afgedrukt 
identiek als deze op het scherm te zien is; dat wil zeggen, inclusief eventuele sortering, filtering 
of groepering: 
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7 Instellingen 
Het instellingen scherm is eenvoudig: 
 

 

7.1 Applicatie instellingen 
U kunt hier de optie aanvinken om de laatst ingestelde tekstgrootte te onthouden of niet; 
wanneer dit aangevinkt is zal de volgende keer bij het opstarten de laatst gebruikte 
tekstgrootte gebruikt worden. Merk op dat deze wijzigingen onmiddelijk worden toegepast en 
onthouden zonder dat u het programma dient te herstarten. 

7.2 Importeer 
Met deze optie kunt u senioren importeren vanuit de database die gebruikt werd door de 
eerste versie van het programma, Parameters OO. Klik daarvoor op de ‘Importeer’ knop: 
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Er verschijnt een scherm met informatie: 
 

 
 
Klik op de ‘Volgende’ knop om verder te gaan: 
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Klik nu op de ‘Selecteer database’ knop en in het volgende scherm dient u de oude database te 
selecteren waarin de senioren zitten die u wenst te importeren, dit bestand noemt altijd 
‘BMI.sqlite’: 
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Klik op de ‘Open’ knop; en het volgende venster duidt aan hoeveel senioren er werden 
gevonden: 
 

 
 
Klik op de ‘Volgende’ knop om verder te gaan.  
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U ziet nu een lijst van alle senioren die in de database zitten. Selecteer diegene die u wenst te 
importeren. Het is hier ook heel belangrijk om het geslacht aan te passen van elke senior, 
omdat dit concept niet gekend was in de oude database! Om dat te doen klikt u gewoon op 
het geslacht dat moet veranderd worden en selecteert u het juiste geslacht: 
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Wanneer dit gedaan is, klikt u op de ‘Volgende’ knop om het importeren te starten. Wanneer 
alles gelukt is, verschijnt het bevestigingsscherm: 
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Klik op de ‘Sluiten’ knop. Daarna zult u de geïmporteerde senioren in het patiënten overzicht 
terugvinden. 
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8 Help 
De helpfunctie geeft u de mogelijkheid om de handleiding door te lezen en eventueel af te 
printen. 
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9 Over 
Er verschijnt een scherm met daarin informatie over dit programma. 
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10 Richtlijnen en regels 

10.1 BMI berekening 
Het systeem berekent het BMI van een senior, met de formule:  

BMI = gewicht in kilogram / (Lengte in meter * Lengte in meter) 
Het BMI wordt enkel berekend wanneer de laatste meting niet ouder is dan 1 jaar en wanneer 
de laatste weging niet ouder is dan 1 maand. 

10.2 Seniorengroep 
Het systeem berekent tot welke seniorengroep een senior behoort. De seniorengroepen zijn: 

- Groep van ondervoede senioren: tot deze groep behoren de ondervoede senioren 
- Groep van senioren in de gevarenzone: tot deze groep behoren de senioren die in de 

gevarenzone zitten 
- Groep van senioren in de veilige zone: tot deze groep behoren de senioren die een 

normaal gewicht hebben 
 
De berekening om te kijken tot welke groep een senior behoort, gaat als volgt: 

o Groep van ondervoede senioren:  
 BMI ≤ 20 en/of 
 Gewichtsverlies laatste weging t.o.v. 1 maand geleden ≥ 5% 
 Gewichtsverlies laatste weging t.o.v. 6 maanden geleden ≥ 10% 

o Groep van senioren in de gevarenzone: 
 20,1 < BMI < 22 en/of 
 Gewichtsverlies laatste weging t.o.v. 1 maand geleden tussen 4% en 4,9% 
 Gewichtsverlies laatste weging t.o.v. 6 maanden geleden tussen 8% en 

9,9% 
o Groep van senioren in de veilige zone: 

 Alle andere gevallen 
 

Zoals weergegeven houdt de berekening dus ook rekening met gewichtsverlies: het gewicht van 
de laatste weging wordt vergeleken met het gewicht van zowel 1 maand geleden als dat van 6 
maanden geleden. Indien een vereiste waarde ontbreekt, zal de betreffende berekeningsstap 
worden overgeslagen; bijvoorbeeld als de senior een maand geleden niet gewogen geweest is, 
zal enkel BMI en het verschil met 6 maanden geleden in rekening worden genomen. Indien in 
eenzelfde maand de senior meerdere malen wordt gewogen, houdt het programma enkel 
rekening met de laatste meting van die maand. Als de nodige metingen/wegingen niet 
voorhanden zijn, zal de applicatie aanduiden dat de groep niet kan berekend worden. 
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10.3 Korte termijn evolutie 
Het systeem berekent de korte termijn evolutie, wat een procentuele aanduiding is voor 
gewichtsverlies of toename. Dit percentage wordt berekend als volgt: 

Evolutie = 100 – (100 * vorige weging / laatste weging) 
waarbij laatste weging de laatste weging is, en vorige weging de weging 7 dagen voor de 
laatste weging. Wanneer er echter geen weging is gebeurd 7 dagen voor de laatste weging, 
wordt eerst maximaal tot 10 dagen terug gegaan om een vorige weging te vinden, en als er 
geen gevonden wordt gekeken of er een weging is geweest de zesde of vijfde dag voor de 
laatste weging. De laatste meting mag niet ouder zijn dan 14 dagen.  Bij het ontbreken van de 
vereiste wegingen, zal de applicatie aanduiden dat de korte termijn evolutie niet kan berekend 
worden. 

10.4 Kniehoogtemeting 
Het systeem berekent de lengte van een senior aan de hand van de kniehoogtemeting. We 
gebruiken hiervoor de volgende formule (Chumlea WC 1998): 

- Blanke man: Lengte in cm = 78,31 + (1,94 * kniehoogte in cm) -(0,14 * leeftijd in jaren) 

- Blanke vrouw: Lengte in = 82,21 + (1,85 * kniehoogte in cm) - (0,21 * leeftijd in jaren) 

 
 
 


