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Afdeling diëtetiek

Diëtist

4 jarige HBO 
opleiding

Wet BIG

Landelijke 
beroepsvereniging

Kwaliteitsregister 
paramedici



Diëtist ziekenhuis vs. Eerste lijn

Ziekenhuis Eerste lijn

Ondervoeding Ondervoeding

Oncologie Oncologie

Chirurgie Overgewicht

Diabetes met insuline therapie Hypercholesterolemie

Nefrologie (dialyse) Hypertensie

Hartfalen Diabetes met orale medicatie

Infectie bij orthopedische ingreep PDS/ FODMAP/ Obstipatie

Pulmonologie (o.a. COPD) COPD
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Quiz 1
Een geschikte indicator voor 
ondervoeding is?

A. Albumine

B. Gewicht

C. Fosfaat

D. Schoenmaat
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Quiz 2
Medische drinkvoeding kan via de 
praktijk ondersteuner worden 
aangevraagd.

A. Juist 

B. Onjuist 
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Quiz 3
Prehabilitatie voorafgaand aan een 
operatie draagt bij aan …

A. Sneller postoperatief herstel

B. Kortere opname duur

C. Betere kwaliteit van leven

D. Alle bovenstaande antwoorden
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Quiz 4
Ook mensen met obesitas kunnen 
ondervoed zijn.

A. Juist 

B. Onjuist 
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Quiz 5
Een gezonde 65 jarige patiënt is na 10 
dagen liggen in bed ongeveer .. Procent 
van zijn spieren kwijt.

A. 5 procent

B. 10 procent

C. 15 procent

D. 20 procent 
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Spiermassa verlies
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‘Een gezonde 65-jarige is 
na tien dagen liggen zo'n 

15 procent van zijn 
spieren kwijt'

Man van 65 jaar met een 
gewicht van 85 kg 

lichaamsgewicht. Heeft een 
gemiddelde spiermassa van 
40%. Dit komt neer op 34 kg 

spier.

Dit komt neer op 5,1kg 
spiermassa verlies na 10 

dagen ziekenhuis 
opname!
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Ondervoeding en Decubitus
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Ondervoeding

Definitie 

Tekort aan of disbalans van voedingsstoffen leidend tot nadelige effecten op 
lichaamssamenstelling, functioneren of klinische resultaten

Risico groepen 

- Ouderen

- Patiënten op intensive care

- Chirurgische patiënten 

- Chronisch zieken
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Ondervoeding

Oorzaken

Disbalans inname en verbruik

• ↓ Inname

– Eenzaamheid, depressie, verminderde eetlust

• ↓ Verlies van voedingsstoffen

– Malabsorptie, (grote) wonden, dialyse, braken, diarree

• ↑ Verbruik

– Katabolisme bij inflammatie, (grote) wonden

Prevalentie 

• 25-40% opgenomen patiënten

• 5-10% poliklinische patiënten

• 10-15% in verpleeghuis

• 15-30% in de thuiszorg
18
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Ondervoeding

Complicaties ↑
Infecties ↑

Ligduur en behandelduur ↑
Risico op morbiditeit en mortaliteit ↑

Herstel ↓
Wondgenezing ↓
Conditioneel ↓

Kosten ↑
Kwaliteit van leven ↓

Inadequate voedingstoestand 
Ondervoeding



Ondervoeding

Klinische verschijnselen

10 – 20% gewichtsverlies 

- Depletie van vet-, spier- en orgaanmassa

- ↓ spierkracht (ook bijv. hart)

- ↓ botmassa (breuken), immuunfunctie en wondgenezing 

- ↓ endocriene en exocriene hormoonproductie 

- ↓ GFR en zuurexcretie, ↑ zoutretentie

- ↑ Depressieve symptomen en vermoeidheid

35 – 40% gewichtsverlies

- ↑mortaliteit 

> 50% gewichtsverlies

- Overlijden vrijwel zeker
20



Ondervoeding

Een hogere eiwitinname is geassocieerd met lagere mortaliteit en spierbehoud. 

Wist je dat.. 

De helft van de ouderen in zorg risico op ondervoeding heeft?

30-40% van de ouderen met thuiszorg zorg ondervoed is?

En 15-20% van de ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen?

Ondervoeding bij 50% van deze ouderen voorkomen had kunnen worden?

Ondervoeding zorgt voor een afname van kwaliteit van leven, vermindering van afweer en 
slechtere wondgenezing?
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Ondervoeding

Screenen van de patiënt middels SNAQ65+
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Ondervoeding
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Stap 2 – Bovenarmomtrek meten



Ondervoeding

Cliënt is niet ondervoed:

• Geen actie; wel 1 x per 1-3 maanden wegen (afhankelijk van situatie)

Cliënt heeft risico op ondervoeding:

• Geef informatie over de gevolgen van ondervoeding en het belang van goede voeding

• Adviseer gebruik van volle producten en extra eetmomenten (6x per dag)

• Geef de folder mee van het Voedingscentrum

• Overweeg inschakelen diëtist 

Cliënt is ondervoed:

• Geef informatie over de gevolgen van ondervoeding en het belang van goede voeding

• Adviseer gebruik van volle producten en extra eetmomenten (6x per dag)

• Geef de folder mee

• Schakel diëtist in
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Ondervoeding

Casus 

Dhr. Fransen

66 jaar, wonend in aanleunwoning, eet 1 x per week bij kinderen, depressieve klachten, 
komt daarvoor regelmatig bij huisarts. De praktijk ondersteuner heeft de bovenarm omtrek 
opgemeten op 24cm. 
Klachten en omstandigheden: 
Verminderde eetlust, eten smaakt minder door medicatie. Sterk verzwakte conditie. Moeite 

met oplopen van de trap.

Overige metingen:

• Gewichtsverlies van 3 kg in de afgelopen maand, continu gering gewichtsverlies afgelopen 
jaren, 1-2 kg per jaar sinds 3 jaar 

• Huidig gewicht: 61 kg; lengte: 1.75 m
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Ondervoeding

• Stap 1: Gewichtsverlies

3 kg in de afgelopen maand •

• Stap 2: Bovenarm omtrek

28cm •

• Stap 3: Eetlust en functionaliteit

Sprake van verminderde eetlust. Sterk verzwakte conditie; traplopen gaat moeizaam. •

Risico op ondervoeding

• Geef informatie over de gevolgen van ondervoeding en het belang van goede voeding

• Adviseer gebruik van volle producten en extra eetmomenten (6x per dag)

• Geef de folder mee van het Voedingscentrum

• Overweeg inschakelen diëtist 
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Ondervoeding

Conclusie:

• Ondervoeding kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en/of bestaande 
gezondheidsproblemen verergeren

• Vroege herkenning en behandeling beperken complicaties, morbiditeit en soms zelfs 
mortaliteit en kan de kwaliteit van leven verbeteren

• De huisarts (en praktijkondersteuner) heeft een grote rol in de herkenning en 
doorverwijzing van patiënten met ondervoeding
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Decubitus 

Definitie: een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of het onderliggende weefsel 

Prevalentie: (exclusief categorie 1) 3,6% van de totale Nederlandse bevolking

• Besparen van pijnvolle, verzwakte toestand

• Verminderen van infectie gevaar

• Verminderen van risico op ondervoeding

• Kosten besparing in de zorg

• Verminderen van bedbezetting in zieken-, verpleeg- en verzorghuizen.

• Reductie van werkdruk voor personeel in de zorg
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Decubitus 
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VVM 

verlies

Metabole 
stress

Inadequate 
voedingsintake



Decubitus

“Nutrition is a critical component in all the wound healing processes”

20% VVM verlies  vertraagde wondgenezing

30% VVM verlies  stop wondgenezing, voorrang voor behoud VVM

Functie van VVM: 

• Conditie

• Mobiliteit

• Energievoorziening bij metabole stress

• Aminozuur voorraad voor o.a. huid
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Decubitus

Voeding:

• Eiwit

– Arginine

– HMB

• Vocht

– Evt. correctie bij verliezen

• Multivitamine

– Geen consensus; vit. A, C en E, ijzer en zink
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Decubitus

Eiwit
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1,2 – 1,5g/kg/dag

1500 – 2000 ml vocht

1,2 – 1,7g/kg/dag

2000 – 2500 ml vocht

Casus: 
88 jarige man, opgenomen i.v.m. APR met IORT. Overname vanuit 
ander ziekenhuis met graad l decubitus. Niet wegdrukbare 
roodheid, nog geen sprake van echte wond. 
Lengte: 180cm
Gewicht: 119,2kg
BMI: 36,8kg/m

• BMI terugrekenen voor behoefte berekening
• 87kg
• Decubitus graad 1: 1.2g/kg
• Behoefte = 104g
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Decubitus

Eiwit

33

Weetje:
3x daags geconcentreerd eiwithydrolysaat vs. 3x daags placebo 
 PUSH-scores bijna twee keer zoveel verlaagd

1,2 – 1,5g/kg/dag

1500 – 2000 ml vocht

1,2 – 1,7g/kg/dag

2000 – 2500 ml vocht

Casus: 
88 jarige man, opgenomen i.v.m. APR met IORT. Overname vanuit 
ander ziekenhuis met graad 4 decubituswond met necrotiserend
weefsel. 
Lengte: 180cm
Gewicht: 119,2kg
BMI: 36,8kg/m

• BMI terugrekenen voor behoefte berekening
• 87kg
• Decubitus graad 1: 1.2g/kg
• Behoefte = 148 g



Decubitus

In de praktijk: 

O: 2 sneeën bruin brood met halvarine en kaas en één gekookt ei

L: 2 sneeën bruin brood met halvarine en kaas

T: 1 stuk fruit

D: Heldere soep, 100g vlees, 100g aardappel, 150g groente, één schaaltje vanille vla

T: 1 stuk fruit

34

75 g

• Behoefte = 148 g



Decubitus

Verwijzing naar de diëtist (conform Artsenwijzer diëtetiek): 

- Categorie III en IV 

- Categorie I en II met een slechte voedingstoestand
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Decubitus

Conclusie:

• Adequate voedingstoestand heeft wel degelijk effect

• De huisarts (en praktijkondersteuner) heeft een grote rol in de herkenning en 
doorverwijzing van patiënten met (ernstige) decubitus of een combinatie van 
ondervoeding met decubitus.

• Advies is verwijzing naar diëtist bij slechte voedingstoestand en decubitus graad I en II 
OF bij graad III en IV (zowel met als zonder slechte voedingstoestand).
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MDL chirurgie 

• Diverse ingrepen

• Verschillend in voedingsproblematiek

• Diverse impact op morbiditeit en mortaliteit

• Ondervoeding

• Vermindering spiermassa en –kracht

- Afname long- en hartfunctie

- Verminderde conditie

- Vermindering immunologische afweer

- Verminderde wondgenezing

 Langere opnameduur en hogere kosten
 Hoger risico op complicaties en overlijden
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MDL chirurgie 

Eiwit

1.5 – 1.7 g/kg/dag 

BMI >30kg/m2 teruggerekend naar BMI 27,5 kg/m2 

Energie: 

Ruststofwisseling + 10-20% toeslag bij IC

Ruststofwisseling + 30% toeslag op verpleegafdeling
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MDL chirurgie

Nutritional assessment bij de chirurgische patiënt

- Biochemische parameters

- Albumine

- ‘Klinische blik’

- Handgripdynamometrie
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MDL chirurgie

Preoperatief

- Gewicht 

- Indien geen bruikbaar gewicht (bijv. vochtretentie) handknijpkracht

- Adequate voedingstoestand

- Oraal

- Enteraal

- Parenteraal

- Adequate voedingstoestand 7-10 dagen preoperatief

- Dag van OK nuchter: 2 uur heldere dranken, 6 uur vast voedsel
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MDL chirurgie 

Postoperatief:

- Maagsonde

- Start orale intake

- Dag van de operatie

- Dag na de operatie

- Dag 3 na de operatie

“Patiënten kunnen vrijwel direct postoperatief drinken en mogen starten met orale 
voedselinname op de eerste postoperatieve dag.”

“Bij de chirurgische patiënt is het aan te bevelen direct postoperatief te voeden opdat de 
morbiditeit vermindert.”
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MDL chirurgie

Sondevoeding

- Standaard

- Energie verrijkt

- Energie- en eiwitverrijkt

- Energiebeperkt

- Met en zonder vezels

- Semi-elementair

- Specifiek met gewijzigde vetsamenstelling

Parenterale voeding
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MDL chirurgie

Prehabilitatie en ERAS
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MDL chirurgie

Prehabilitatie en ERAS
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MDL chirurgie 

Boodschap: finish lijkt na ontslag in zicht, maar is nog ver weg
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Medische drinkvoeding 

“In november 2018 komt een 65 jarige man op het oncologie spreekuur. Meneer is recent 
gediagnosticeerd met slokdarmkanker en gaat starten met chemokuren gecombineerd met 
bestraling voor een periode van 5 weken. Meneer ervaarde de afgelopen weken 
toenemende passageklachten waardoor de voedingsinname is verminderd. Er is sprake van 
8 kg gewichtsverlies in 2 maanden tijd.”

Tijdens het eerste consult blijkt dat meneer een voedingsinname heeft van ongeveer 65% 
van de theoretische energie- en eiwitbehoefte.
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Medische drinkvoeding

“In november 2018 komt een 65 jarige man op het oncologie spreekuur. Meneer is recent 
gediagnosticeerd met slokdarmkanker en gaat starten met chemokuren gecombineerd met 
bestraling voor een periode van 5 weken. Meneer ervaarde de afgelopen weken 
toenemende passageklachten waardoor de voedingsinname is verminderd. Er is sprake van 
8 kg gewichtsverlies in 2 maanden tijd.”

Tijdens het eerste consult blijkt dat meneer een voedingsinname heeft van ongeveer 65% 
van de theoretische energie- en eiwitbehoefte.

Landelijke richtlijn Stuurgroep Ondervoeding:

Start (aanvullende drinkvoeding) bij een voedingsinname 
< 75% van de vastgestelde behoefte
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Medische drinkvoeding
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Compliance medische drinkvoeding
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3%
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8%
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Lichamelijke klachten

Niet lekker

Te ziek

Kan erbij eten

Misselijk/ braken

Afbouwen op advies arts/diëtist

Vergeet de drinkvoeding

Uitgekeken op smaak/ te weinig variatie

Voel me beter, denk dat het niet meer nodig is
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10%
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Voel me beter, denk dat het niet meer nodig is

Als drinkvoeding niet bevalt 
wat dan..?



Alternatieve eiwitrijke producten
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Samenwerking bij ondervoeding

Mw. Jansen wordt in het ziekenhuis opgenomen voor een onderzoek. Mw. Jansen mag 
dezelfde dag nog met ontslag. 

Bij de ziekenhuisopname wordt de screening op ondervoeding uitgevoerd. Bij Mw. Jansen is 
sprake van een hoog risico op ondervoeding.
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Samenwerking bij ondervoeding

Mw. Jansen wordt in het ziekenhuis opgenomen 
voor een onderzoek. Mw. Jansen mag dezelfde dag 
nog met ontslag. 

Bij de ziekenhuisopname wordt de screening op 
ondervoeding uitgevoerd. Bij Mw. Jansen is sprake 
van een hoog risico op ondervoeding.
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MUST ≥ 2
Consult 

aanvraag diëtist
Patiënt al met 

ontslag
Brief aan 
huisarts



Diëtist 1e lijn

• Directe toegankelijkheid 

• Verwijzing van arts

• Kosten en baten diëtist
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Ziektebeelden Baten

Overgewicht en obesitas met co-morbiditeiten
zoals DM/ HT

€0,4 tot €1,9 miljard over 
een periode van vijf jaar.

Kanker in maag-darm stelsel of longkanker €4 miljoen tot €42 miljoen 
per jaar.

Hoofd-hals kanker €1,5 miljoen tot €3,8 
miljoen per jaar.

Ondervoede oudere ziekenhuispatiënten €15 miljoen tot €78 
miljoen per jaar.



Praktische adviezen

Om patiënten in de dagelijks praktijk alvast te voorzien van praktische adviezen bij diabetes 
mellitus, dyslipidemie, hypertensie en/of overgewicht verwijzen wij naar folders van het 
Voedingscentrum, Nierstichting Nederland en de Hartstichting. 
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DANK U


