
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALNUTRITIE OP INTENSIEVE ZORGEN 

 

 

Bachelor in de Intensieve zorg en spoedgevallenzorg 

 

UC Leuven-Limburg 

Departement Gezondheid & Welzijn 

2018-2019 

 

Studenten: Deweer Charlotte, Verbiest Sara & Verstuyf Tom 

Begeleiders: Mirandolle Avelyn & Peeters Jonathan 



1 

 

1 Voorwoord 
Deze specialisatieproef is het resultaat van een literatuuronderzoek en verpleegkundige 

bevraging, geschreven met het oog op het behalen van het diploma Banaba intensieve 

zorg en spoedgevallenzorg aan UC Leuven-Limburg. Wij willen onze dank betuigen aan 

diegenen die hebben bijgedragen tot de realisatie van deze specialisatieproef. 

Graag zouden wij onze promotor Mirandolle Avelyn en Peeters Jonathan als 

inhoudsdeskundige willen bedanken voor hun hulp en deskundig advies bij het maken 

van deze specialisatieproef. De heer Tim Balthazar willen wij ook bedanken voor zijn tijd 

om onze specialisatieproef te lezen, hier tips aan toe te voegen en verbetering te maken. 

Tot slot willen wij een woord van dank richten aan de lezer van deze specialisatieproef en 

de juryleden voor hun interesse bij het lezen van deze specialisatieproef. 

 

Ondergetekenden dragen de eindverantwoordelijkheid van dit werk.  

 

15 mei 2019 te Leuven, 

 

 

Deweer Charlotte 

Verbiest Sara 

Verstuyf Tom 

 

  



2 

 

2 Abstract 
Titel: Malnutritie op intensieve zorgen 

Auteurs: Deweer Charlotte, Verbiest Sara en Verstuyf Tom 

Introductie  

Malnutritie wordt in de literatuur besproken als een veelvoorkomend probleem op 

intensieve zorgen. Er wordt aangegeven dat na een verblijf van 48 uur op intensieve 

zorgen, de kans op het ontwikkelen van malnutritie vergroot. Verpleegkundigen zouden 

te weinig aandacht besteden aan het voedingspatroon van de patiënt. Andere taken 

worden als prioritair gezien en verpleegkundigen geven zelf aan weinig kennis te hebben 

over malnutritie.                                                                                           

Methode 

Deze specialisatieproef kwam tot stand door het maken van een literatuurstudie en een 

bevraging uit te voeren aan verpleegkundigen op de intensieve zorgen A afdeling in het 

UZ Leuven. 

Resultaten 

Bij de kritiek zieke patiënt op intensieve zorgen treedt er meestal een verlies van vet- en 

spiermassa op ontstaan door een combinatie van het gebrek aan voedselinname, 

toxiciteit van medicatie, langdurige immobilisatie, hormonale veranderingen evenals de 

natuurlijke reactie van het lichaam op stress. Malnutritie is een toestand van 

ondervoeding waarbij er een tekort aan energie, eiwitten of andere voedingsstoffen 

ontstaat. Dit kunnen we herkennen door individuele criteria als de lengte, gewicht van de 

patiënt en de lichaamssamenstelling. De diagnose van malnutritie kan ook gesteld 

worden aan de hand van een laag BMI (Body mass index) ofwel de combinatie van een 

ongewild (door ziekte) gewichtsverlies met een laag BMI of lage fat-free mass index 

(FFMI). Screeningstools als MST (Malnutrition screening tool), MNA-SF (Mini Nutrition 

assessment – short form), SGA (Subjective Global Assessment), MUST (Malnutrition 

Universal Screening Tool) en NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002) kunnen ook 

helpen om de voedingstoestand van de patiënt na te gaan. Klachten van malnutritie zijn 

afhankelijk van de onderliggende oorzaak en kunnen zéér divers en atypisch zijn. De 

energiebehoefte dat een patiënt per dag nodig heeft, is persoonsgebonden en afhankelijk 

van verschillende factoren. Voeding kan worden toegediend op drie verschillende 

manieren, namelijk oraal, enteraal of parenteraal. Enterale voeding is te verkiezen boven 

parenterale voeding omdat het risico op complicaties bij parenterale voeding hoger ligt.  

Er wordt aangeraden om te starten met een lage eiwitinname en geleidelijk aan te 

stijgen tot dag 5 na opname op intensieve zorgen. In de praktijk wordt aangehaald dat 

voeding niet als een prioritaire taak wordt gezien door verpleegkundigen en ook de 

kennis van verpleegkundigen als laag wordt gezien omtrent het voedingspatroon van de 

patiënt. 

Conclusie 

Deze specialisatieproef toont aan dat malnutritie ontstaat bij langdurige opname op 

intensieve zorgen. Er is geen eenduidige manier om malnutritie aan te tonen en verder 

onderzoek zou nodig zijn om de precieze aandachtpunten op te merken om malnutritie 

op te sporen en te herevalueren tijdens de opname op intensieve zorgen. Uit onze 

bevraging werd door verpleegkundigen aangegeven dat ze over onvoldoende kennis 

beschikken over malnutritie en de voedingstoestand van de patiënt en dat er interesse is 

om zich bij te scholen.   
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3 Inleiding 

Wij hebben gekozen voor dit onderwerp omdat er tijdens onze bacheloropleiding 

verpleegkunde voornamelijk belang werd gehecht aan voeding voor gezonde patiënten. 

Op de dienst intensieve zorgen verkeren patiënten in een kritieke gezondheidstoestand 

waarbij voeding ook een item vormt binnen het behandelingsplan. 

Wij wilden graag meer te weten komen over het effect dat voeding heeft op het 

menselijk lichaam van een kritiek zieke patiënt op intensieve zorgen. Hierbij stellen wij 

ons de vraag wat malnutritie exact inhoudt en welke rol wij als verpleegkundigen kunnen 

spelen binnen dit proces. Wij willen meer dan enkel “de zak aanhangen’’. 

Na het formuleren van de onderzoeksvraag hebben wij een literatuurstudie uitgevoerd. 

We zijn begonnen met de kritiek ziek patiënt te identificeren. Dit was essentieel om het 

probleem malnutritie te oriënteren. In de literatuur werd sarcopenie gelinkt aan 

malnutritie. Sarcopenie is het verlies van de spiermassa bij het ouder worden, dit vormt 

een hoger risico op het ontstaan op malnutritie bij de oudere patiënt op intensieve 

zorgen. Ook bij jonge volwassen patiënten op intensieve zorgen wordt het verlies van 

deze spiermassa waargenomen. 

Als volgt zijn we in de literatuur op zoek gegaan naar een duidelijke omschrijving van 

malnutritie. We kunnen malnutritie opsporen aan de hand van bestaande 

screeningsmethodes.  

Voor we een interventie kunnen stellen is het belangrijk om te weten wat de 

voedingsbehoefte is van een kritiek zieke patiënt. Daarna omschrijven we enkele 

gekende voedingen en langs welke weg we die voedingen kunnen toedienen. De studies 

geven verschillende resultaten weer over het tijdstip wanneer gestart moet worden met 

voedingen. 

In het praktijkgedeelte bespreken we uit studies hoe verpleegkundigen met 

ondervoeding omgaan. Zelf hebben we ook een bevraging uitgevoerd op intensieve 

zorgen afdeling A in het UZ Leuven om te zien of onze resultaten aansluiten bij de 

literatuur.  
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4 Introductie 

Malnutritie wordt in de literatuur besproken als een veelvoorkomend probleem op 

intensieve zorgen. In een studie van Singer et al. (2018) wordt aangegeven dat na een 

verblijf van 48 uur op intensieve zorgen, de kans op het ontwikkelen van malnutritie 

vergroot. Deze studie geeft ook aan dat verpleegkundigen weinig aandacht besteden aan 

het voedingspatroon van de patiënt. Andere taken worden als prioritair gezien ten 

opzichte van de opvolging van voeding. 

Uit een studie van Morphet, Clarke & Bloomer (2016) en Cahill, Murch, Cook & Heyland 

(2012) bleek dat verpleegkundigen zichzelf sterk scoorden in hun kennis omtrent voeding 

en hun patiënt. Wel gaven ze aan te weinig kennis te hebben over malnutritie en hoe dit 

effect kan hebben op de patiënt.  
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5 Methodologie 

Het onderwerp ‘Malnutritie op intensieve zorgen’ is een erg actueel thema. Om meer 

inzicht te krijgen in deze problematiek, werden verschillende databanken geraadpleegd 

voor het schrijven van deze specialisatieproef. Tijdens deze zoektocht werd er ook 

gebruik gemaakt van het ‘sneeuwbaleffect’. Dit wilt zeggen dat bijkomende literatuur 

gevonden werd via de gevonden artikels.  

De wetenschappelijke artikels komen uit volgende databanken: PubMed, Google Scholar 

en Ehbibsearch.  

Om de literatuur te doorzoeken, werd er een PICO opgesteld. Deze PICO is terug te 

vinden in bijlage (zie Bijlage 1). De gebruikte zoektermen voor deze PICO’s zijn: ‘Adult’, 

‘APACHE’, ‘Critical care nutrion’, ‘Critically ill patients’, ‘Diagnostic criteria malnutrition’, 

‘Earley enteral nutrition’, ‘Earley nutrition’, ‘Earley parenteral nutrition’, ‘Energy 

metabolism’, ‘Energy requirements’, ‘Fat mass’, ‘Guidelines’, ‘Identify malnutrition’, 

‘Illness scores’, ‘Intensive care unit patients’, ‘Knowledge’, ‘Malnutrition’, ‘Muscle’, 

‘Muscle atrophy’, ‘Nursing’, ‘Nursing problems’, ‘Nutrition’, ‘Nutritional assessment’, 

‘Sarcopenia’, ‘Sarcopenia management’, ‘Sarcopenia pathogenesis’ en ‘Screeningstools’. 

Om de wetenschappelijke artikels te selecteren, werd er gebruik gemaakt van enkele 

inclusiecriteria. Zo diende een artikel maximum vijf jaar oud te zijn en betrekking te 

hebben op intensieve zorgen patiënten.   

Op basis hiervan werden 10 artikels uitgekozen en uitgewerkt in de literatuurtabel, te 

vinden in de bijlage. Hierna werden nog bijkomende wetenschappelijke artikels gezocht 

om de tekorten aan informatie op te vullen en de specialisatieproef te vervolledigen. Om 

deze wetenschappelijke artikels te vinden, werd er opnieuw gebruik gemaakt van vorige 

databanken en zoektermen. Ook de criteria bleven hetzelfde. 

Extra algemene informatie werd nog gewonnen uit niet gepubliceerde cursussen van 

deheer Wilmer (2018) en Gers & Delaere (2018), het handboek Leerboek Intensive care: 

verpleegkunde 2 (Lindsen & Van den Brink, 2016) en van de 

Wereldgezondheidsorganisatie of WHO (2007).  

Om de studie te vergelijken met de praktijk werd er een vragenlijst afgenomen op 

Intensieve A te UZ Leuven. Deze vragenlijst bevatte vijf vragen en kon vrijblijvend 

worden ingevuld door verpleegkundigen van deze dienst. Het onderzoek duurde één 

week en werd afgenomen van 1 april 20019 tot 7 april 2019. De resultaten van dit 

onderzoek werden handmatig verwerkt in Excel. 
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6 Onderzoeksvraag 

In welke mate heeft de intensieve zorgen verpleegkundige een invloed op het ontstaan 

van malnutritie bij een kritiek zieke patiënt door middel van het herkennen van 

symptomen en hoe hierop in te spelen? 
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7 Literatuurstudie 

7.1 De kritiek zieke patiënt 

Bij de kritiek zieke patiënt zijn de vitale functies van de organen bedreigd. De patiënt 

heeft orgaanondersteuning nodig om te kunnen overleven. Het begrip “kritiek ziek” 

verwijst naar een breed spectrum van levensbedreigende medische condities. De ernst 

en prognose kan worden ingeschat met behulp van een score-systeem op basis van 

verschillende klinische paramaters, bijv. APACHE, SAPS, MPM (Salluh & Soares, 2014). 

Kritieke ziekte gaat gepaard met veranderingen in de lichaamssamenstelling. Dit kan 

variëren van een minimaal gewichtsverlies tot een extreem gewichtsverlies of cachexie. 

Cachexie wordt gekenmerkt door extreem gewichtsverlies met atrofie van spierweefsel.  

Men maakt een onderscheid tussen het verlies van vetmassa en het verlies van vetvrije 

massa, met voornamelijk het verlies van spiermassa. De spiermassa is het meest 

overvloedig aanwezige weefsel in het lichaam en heeft naast een mechanische functie 

ook een metabole en endocriene functie. 

De spier is een belangrijke speler in glucoseopname, glycogeenopslag, lipidenoxidatie of 

verbranding van vetten, aminozuurafgifte en energieproductie. De spier is ook indirect 

betrokken bij de immuunrespons omdat het dient als een reservoir van aminozuren die 

snel beschikbaar zijn voor immunocompetente cellen (Tournadr, Viala, Capel, Soubriera 

& Boirieb, 2018). 

7.1.1 Oorzaak 

De kritiek zieke patiënt doorloopt een acute en een post-acute fase. De acute fase 

kenmerkt zich door een proces van afbraak van de spieren. De post-acute fase kan 

evolueren naar herstel en revalidatie maar kan ook zorgen voor chroniciteit met 

inflammatie- en afbraakprocessen. Een inflammatoire reactie wordt opgewekt door een 

trauma of chirurgische ingreep, verwonding, sepsis, brandwonden of andere ernstige 

ziekten en resulteert in de afgifte van stress hormonen (cortisol, catecholamines en 

glucagon) en cytokines. Het precieze mechanisme is onbekend, maar de cytokines 

zouden de microcirculatie van de spieren negatief beïnvloeden (Singer et al, 2018). 

Het verlies van vet- en spiermassa wordt meestal beïnvloed door een combinatie van 

factoren. Die factoren omvatten de duur van het gebrek aan voedselinname, toxiciteit 

van medicatie, langdurige immobilisatie, hormonale veranderingen evenals de natuurlijke 

reactie van het lichaam op stress. Veelvoorkomende medicamenten die kunnen leiden tot 

spieratrofie zijn o.a. corticosteroïden, neuromusculair blokkerende stoffen en 

aminoglycosiden. Door immobilisatie wordt de spier onvoldoende geprikkeld met 

spieratrofie als gevolg. Zelfs bij gezonde mensen veroorzaakt immobilisatie spieratrofie. 

Tijdens periodes van verhongering, is het doel van het lichaam om spiermassa te 

behouden. In een vroeg stadium is het opgeslagen glycogeen de primaire energiebron. 

Binnen de 24 uur is deze glucosebron uitgeput, waardoor het lichaam van tactiek 

verandert en het lichaam energie uit vetten en eiwitten haalt. Als eerste start de 

vetverbranding en ontstaan ketonen en vrije vetzuren. Tijdens het proces van 

vetverbranding start ook de eiwitverbranding en ontstaan aminozuren (Fisher, JeVenn & 

Hipskind, 2015). 
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7.1.2 Sarcopenie en verlies van spiermassa 

Sarcopenie is een leeftijdsgebonden vermindering van spiermassa, kracht en 

functionaliteit. De aanwezigheid van sarcopenie heeft bij oudere patiënten een negatieve 

impact op morbiditeit en mortaliteit.  

De spier is een biomechanisch samentrekkend orgaan dat krachten inbrengt in het bot, 

waardoor beweging mogelijk is. Naast deze rol in motoriek is spierweefsel echter 

essentieel voor metabolische homeostase. De spier is een belangrijke speler in 

glucoseopname, glycogeenopslag, lipidenoxidatie, aminozuurafgifte en energieproductie. 

Bovendien is de spier indirect betrokken bij de immuunrespons, omdat het dient als een 

reservoir van aminozuren die snel beschikbaar zijn voor immuuncompetente cellen. 

(Tournadre, A., Viala, G., Capel, F., Soubriera, M. & Boirieb, Y., 2018). 

Sarcopenie wordt over het algemeen waargenomen en gediagnosticeerd bij ouderen. Dit 

zou bij 5-13% van de ouderen tussen 60-70 jaar en tot bij 50% van de ouderen boven 

de 80 jaar voorkomen (Dhillon & Hasni, 2017). 

Gezien de groeiende populatie van ouderen met meerdere co-morbiditeiten, moet de 

moderne intensieve zorgen bedacht zijn op de preventie van IZ-gerelateerde sarcopenie. 

Dit kan door een routinematige screening op sarcopenie bij opname op intensieve 

zorgen. Dit kan snel bevraagd worden door bijvoorbeeld de SARC-F vragenlijst. Waarbij 

de spierkracht wordt bevraagd, zelfstandige verplaatsingen in huis, hoe gemakkelijk het 

is om op te staan vanuit een stoel, hoe gemakkelijk een trap kan worden opgelopen en 

hoeveel men gevallen is het laatste jaar. 

Gelijkaardige veranderingen van spiermassa en spierfunctie worden ook waargenomen 

bij kritiek zieke patiënten onder de 60 jaar, die eveneens gepaard gaan met een 

slechtere prognose. De incidentie van spieratrofie bij kritiek zieke patiënten varieert 

tussen 25-90%. De ernst van het ziektebeeld en de duur van mechanische ventilatie zijn 

evenredig met het optreden van spieratrofie. (Koukourikos, Tsaloglidou & Kourkouta, 

2014). 

7.2 Wat is malnutritie? 

Malnutritie is een toestand van ondervoeding waarbij een tekort aan energie, eiwitten of 

andere voedingsstoffen een nadelige invloed hebben op de werking van vitale organen en 

op de prognose van de patiënt (Singer et al., 2018). De studie van Cederholm et al. 

(2015) wijst ook uit dat malnutritie leidt tot een verminderd fysiek en mentaal 

functioneren. 

7.2.1 Screeningsmiddelen 

Screening naar de voedingsstatus van de patiënt is altijd verplicht in alle klinische- en 

zorginstellingen, omdat patiënten met acute en chronische ziekten een hoog risico lopen 

op het ontwikkelen van malnutritie of voedingsstoornissen. Voedingsmaatregelen zijn 

alleen nodig voor patiënten waarbij malnutritie aanwezig is of wanneer  er een risico is 

voor malnutritie. 

Individuele criteria die de staat van malnutritie van een patiënt bepalen, omvatten de 

lengte, gewicht van de patiënt, de lichaamssamenstelling van de patiënt zoals de  

hoeveelheid spieren en vet en gegevens met betrekking tot het eetvermogen. Bij het 

eetvermogen worden voedingsstoornissen in het verleden en de actuele voedingsinname 
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bekeken. Ook informatie over mogelijke beperkingen van de voedingsinname zoals 

anorexia, dysfagie of kauwproblemen wordt besproken (Cederholm et al., 2015). 

Door een prospectieve observationele studie uitgevoerd door Guerra et al. in 2017 werd 

aangetoond dat er geen gouden standaard is om malnutritie te diagnosticeren. Hiervoor 

is een tool nodig met een hoge specificiteit en  sensitiviteit.  

De ESPEN diagnostische criteria voor malnutritie (EDC) raadt aan om de diagnose van 

malnutritie te stellen aan de hand van een laag BMI ofwel de combinatie van een 

ongewild (door ziekte) gewichtsverlies met een laag BMI of lage fat-free mass index 

(FFMI). Deze combinatie van screeningsmiddelen werd als laag sensitief gezien waardoor 

een groot gedeelte van de patiënten niet gezien werd als ondervoed. De EDC heeft wel 

een hoge specificiteit. Hoog sensitieve testen zijn belangrijk om behandelbare 

aandoeningen als malnutritie niet te missen, specifieke testen zijn nuttig om de diagnose 

te bevestigen. 

De vetvrije massa (FFMI) kan worden bepaald door een digitale weegschaal met 

vetpercentagemeter of door een huidplooimeting. De huidplooimeting wordt beschouwd 

als een betrouwbare manier van vetvrije massa bepaling. Dit kan uitgevoerd worden door 

de plooi te meten aan de biceps, de triceps, aan het bovenbeen en aan de onderkant van 

het schouderblad. Via een tabel (zie bijlage 2) kan het vetpercentage dan worden 

afgelezen van de patiënt. Bij ouderen is deze manier minder betrouwbaar omwille van 

het slapper worden van de huid en spieren waardoor bij de meting niet enkel de huid 

maar ook de spieren worden gemeten. (Maastricht UMC, 2019). 

In tegenstelling tot het BMI die het gewicht en lengte gebruikt om een meting uit te 

voeren, gebruikt de FFMI de lengte en de vetvrije massa. De vetvrije massa met als 

grootste deel de spiermassa, verdwijnt bij een toestand van ondervoeding. Het bepalen 

van deze massa geeft een beeld over de voedingsstatus van de patiënt en kan gebruikt 

worden bij de ESPEN diagnostische criteria voor malnutritie. 

In een meta-analyse van van Bokhorst-de van der Schueren, Realino Guailitoli, Jansma & 

de Vet (2014) werden 32 screeningshulpmiddelen onderzocht. De auteurs komen ook tot 

de conclusie dat geen enkel screeningsmiddel de nutritionele status van een patiënt op 

voldoende sterke wijze kan beoordelen of de outcome van een slechte voedingsstatus 

kan voorspellen. De MST (Malnutrition screening tool) werd besproken en identificeert 

malnutritie bij acute volwassen patiënten, poliklinische patiënten en ouderen. Er worden 

twee vragen gesteld in verband met  recent onbedoeld gewichtsverlies en  slechte eetlust 

(zie bijlage 3). Deze screeningtool is gemakkelijk in gebruik en kan toegepast worden in 

ziekenhuizen en in ambulante zorginstellingen omdat er slechts twee vragen gesteld 

moeten worden. MNA-SF (Mini Nutrition assessment – short form) identificeert de risico’s 

van ondervoeding bij geriatrische patiënten boven de 75 jaar. De aanwezigheid van 

dementie, de functionele achteruitgang, de mobiliteit en aanwezigheid van acute ziekte 

kan worden opgespoord met deze tool. De voedingsinname en moeilijkheden met 

kauwen en slikken worden ook bekeken (zie bijlage 4). Deze tool neemt minder dan 5 

minuten in beslag om in te vullen en is gemakkelijk in gebruik. De SGA (Subjective 

Global Assessment) bevraagd het gewichtsverlies en de gewichtsevolutie van de laatste 

3-6 maanden, wijzigingen in voedselinname en de duur van deze wijzigingen. Deze tool 

maakt ook een screening van het subcutaan vetweefsel en de aanwezigheid van 

oedemen. Er wordt ook gekeken naar gastro-intestinale problemen en 
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functionaliteitsproblemen. Dit geeft een beeld over de nutritionele status van de patiënt 

en voorspelt mogelijke complicaties (zie bijlage 5). 

De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) scoort redelijk tot goed om malnutritie 

te screenen bij volwassen patiënten in vergelijking met de andere tools. Bij MUST wordt 

er aan de hand van het BMI, gewichtsverlies en ernst van de ziekte een risico-score 

samengesteld (zie bijlage 6). Deze tool identificeert bij volwassenen ondervoeding. De 

SGA, NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002) en de MUST hebben een redelijk tot 

goede voorspellende waarde bij gehospitaliseerde kritiek zieke volwassen patiënten. Bij 

het gebruik van de NRS wordt de voedingsstatus bepaald door de Body Mass Index (BMI) 

te berekenen, het gewichtsverlies van de afgelopen 3 maanden te bepalen en een 

verminderde voedselinname van de week voordien vast te stellen. De ernst van de 

ziektetoestand wordt aangegeven door verscheidene ziektebeelden te scoren van 0 – 3. 

Een leeftijd boven de 70 jaar wordt gezien als een risicofactor waardoor één punt 

bijgeteld bij de totale score. Een score meer of gelijk aan 3 is een indicatie om 

voedingsondersteuning te starten (zie bijlage 7). De auteurs raden het af om te 

vertrouwen op één enkele tool om de malnutritie te beoordelen, maar om voornamelijk 

ook af te gaan op de klinische inschatting (Cascio & Logomarcino, 2017). 

7.2.2 Symptomen malnutritie 

Ongewenste gewichtsverlies kan bij hospitalisatie oplopen tot 50% van de 

gehospitaliseerde patiënten. Klachten zijn afhankelijk van de onderliggende oorzaak en 

kunnen zéér divers en atypisch zijn. Iedere patiënt die langer dan 48 uur op een 

intensieve zorgenafdeling verblijft, heeft een verhoogd risico op malnutritie (Singer et al, 

2018). 

7.3 Energiebehoefte 

7.3.1 Energiebehoefte bij gezonde patiënten 

Volgens Gers & Delaere (2018) kan energie worden opgenomen door middel van voeding 

en energie wordt verbruikt tijdens inspanning, door het basaal metabolisme en door het 

thermische effect van voedsel. Met de Harris-Benedict formule kan het basaal 

metabolisme of afgekort de BMR (Basal Metabolic Rate) van de patiënt berekend worden. 

Het basaal metabolisme of BMR is de stofwisseling die aanwezig dient te zijn in het 

lichaam om de minimale hoeveelheid energie voor primaire levensprocessen van het 

organisme te voorzien. Deze formule houdt rekening met het geslacht, het gewicht, de 

leeftijd en de lengte van de patiënt. Stress en de lichaamstemperatuur spelen ook een rol 

in het basale metabolisme, maar zijn geen factor in de Harris-Benedict formule. De 

vergelijking is als volgt (Wilmer, 2018): 

𝑚an BMR = 66,5 + (13,8 x gewicht in kg) + (5 x lengte in cm) − (6,8 x leeftijd in jaren) 

vrouw BMR = 65,5 + (9,6 x gewicht in kg) + (1,7 x lengte in cm) − (4,7 x leeftijd in jaren) 

Met behulp van deze formule kan de minimale energiebehoefte per dag van de patiënt 

berekend worden (Wilmer, 2018). 

Hoeveel energie een patiënt per dag nodig heeft, is persoonsgebonden en afhankelijk van 

verschillende factoren. Deze factoren zijn het geslacht, de lengte, het lichaamsgewicht of 

de BMI, de leeftijd, de lichamelijke activiteit en de fysiologische factoren zoals het herstel 

na ziekte, de groei en zwangerschap. Het totale energieverbruik per dag of afgekort TEE 
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kan ook berekend worden en wordt uitgedrukt in kilocalorieën per dag. Hierbij speelt de 

factor lichamelijke activiteit een belangrijke rol. Deze factor wordt afgekort als PAL 

(physical activity level). De waarden van de PAL zijn terug te vinden in tabellen (zie 

Bijlage 8). De formule is als volgt (Gers & Delaere, 2018): 

𝑇𝐸𝐸 = 𝑃𝐴𝐿 𝑥 𝐵𝑀𝑅 

De balans tussen het energieverbruik en de energie-inname, heeft effect op het gewicht 

van de patiënt. Wanneer het energieverbruik en de energie-inname gelijk is, zal het 

gewicht van de patiënt stabiel blijven. Wanneer het energieverbruik groter is dan de 

energie-inname, zal het gewicht van de patiënt afnemen. Dit geldt ook in omgekeerde 

richting. Met andere woorden wanneer het energieverbruik kleiner is dan de  energie-

inname, zal het gewicht van de patiënt toenemen (Gers & Delaere, 2018).  

De ideale verdeling van de macronutriënten voor gezonde voeding is (Gers & Delaere, 

2018): 

- 50-55% van de totale energieverbruik aan koolhydraten, 

- 30-35% van de totale energieverbruik aan lipiden, 

- 10-15% van de totale energieverbruik aan proteïnen. 

7.3.2 Energiebehoefte bij kritiek zieke patiënten 

Een optimale voedingsondersteuning is een belangrijk onderdeel voor kritiek zieke 

patiënten  om een positieve klinische outcome te bekomen. Het energieverbruik van 

kritiek zieke patiënten ligt, in vergelijking met gezonde personen, hoger. Hierdoor stijgt 

het risico op malnutritie bij kritiek zieke patiënten. Indirecte calorimetrie wordt het 

gezien als een referentiemethode. Verschillende vergelijkingen worden gebruikt om de 

energiebehoefte van patiënten te berekenen. Hiermee wordt de resterende 

energieverbruik of REE berekend. De basis van de indirecte calorimetrie is gebaseerd op 

de hoeveelheid ingeademde zuurstof en de hoeveelheid uitgeademde CO2 . In de 

vergelijking van Weir komen deze twee factoren samen (Ndahimana & Kim, 2018): 

𝑅𝐸𝐸 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑎𝑔
) = (3941 𝑥 𝑉𝑂2 [

𝐿

𝑚𝑖𝑛
] + 1106 𝑥 𝑉𝐶𝑂2 [

𝐿

𝑚𝑖𝑛
]) 𝑥1,440 

Deze methode wordt aanzien als de beste methode, maar heeft echter enkele limieten 

zoals de hoge kost van de toestellen die nodig zijn voor de metingen en het gebrek aan 

bevoegde medewerkers. Verder zijn er ook beperkingen zoals een luchtlek ter hoogte van 

de endotracheale tube, ventilator-instellingen, anesthesie of extra zuurstof toediening 

(Ndahimana & Kim, 2018).  

Het energieverbruik voor patiënten op intensieve zorgen afdelingen kan berekend worden 

aan de hand van de Ireton-Jones voorspellingsvergelijking. Deze vergelijking maakt een 

onderscheid tussen mechanische geventileerde patiënten en patiënten die spontaan 

ademen en heeft een nauwkeurigheid van 58%. Deze formules zijn respectievelijk 

(Petros, Horbach, Seidel & Weidhase, 2014): 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑔𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑖ë𝑛𝑡𝑒𝑛 = 

1925 −  (10 𝑥 (𝐴)) + (5 𝑥 (𝑊)) + (281 𝑥 (𝑆)) + (292 𝑥 (𝑇)) + (851 𝑥 (𝐵)) 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑖ë𝑛𝑡𝑒𝑛 =  

629 − (11 𝑥 (𝐴)) + (25 𝑥 (𝑊)) + (609 𝑥 (𝑂)) 

 

Afkortingen in formule: 

A= leeftijd uitgedrukt in jaren 

W= gewicht in kilogram 

S= geslacht; man = 1, vrouw = 0 

T= trauma; aanwezig = 1, afwezig = 0 

B= brandwonde; aanwezig = 1, afwezig = 0 

O= zwaarlijvigheid; aanwezig = 1, afwezig = 0 

De American College of Chest Physicians of ACCP heeft zijn eigen guidelines. Volgens hen 

is de algemene guideline om malnutritie bij kritiek zieke patiënten 25 kcal/kg/dag voor 

de meeste patiënten. Hierbij wordt het normale lichaamsgewicht van de patiënt 

ingevoerd. Toch zijn hier uitzonderingen op. Bij patiënten met een BMI van meer dan 

25kg/m² wordt het ideale lichaamsgewicht ingevoerd. Bij patiënten met een BMI wordt 

het effectief gemeten lichaamsgewicht ingevoerd gedurende de eerste zeven tot tien 

dagen. Daarna wordt het ideale lichaamsgewicht ingevoerd. Uit onderzoek blijkt echter 

dat deze vergelijking inaccuraat is voor kritiek zieke patiënten met een nauwkeurigheid 

van 12% (Ndahimana & Kim, 2018).   

Proteïnen vormen een belangrijk onderdeel van de voeding van de kritiek zieke patiënt. 

Deze zijn nodig voor onder andere de wondheling en de nierfunctie. Onvoldoende 

voeding leidt tot een verstoring van de balans tussen eiwitsynthese en eiwitafbraak. Dit 

heeft een toename van eiwitafbraak tot gevolg. Deze toename vergroot op zijn beurt de 

kans op orgaanfalen en op een verminderde werking van het afweersysteem (Lindsen & 

Van den Brink, 2016). De hoeveelheid proteïnen die een patiënt nodig heeft, kan 

berekend worden via  een formule uitgeschreven door de WHO (2007). Deze formule 

houdt rekening met de gemiddelde proteïne-behoefte en de energiebehoefte/dag. Deze 

waarden zijn terug te vinden in tabellen (zie Bijlage 9). De formule is als volgt: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒ï𝑛𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
gemiddelde proteïnebehoefte + 3 x Standard Deviation

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑒𝑓𝑡𝑒
 

 

7.4 Soorten voeding en hun toedieningsweg 

Voeding kan worden toegediend op drie verschillende manieren, namelijk oraal, enteraal 

of parenteraal (Wilmer, 2018). 

7.4.1 Oraal 

Oraal betekent dat de patiënt de voeding tot zich neemt via de mond. Wanneer de 

patiënt in staat is om zijn voeding oraal tot zich te nemen, draagt dit de voorkeur 

(Wilmer, 2018).  
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Bij patiënten die ondervoed zijn, kan er gekozen worden om de voedingsbehoeften van 

de patiënt te garanderen door het geven van bijvoedingen. Deze bijvoedingen zouden de 

voedingsinname verhogen en de voedingsstatus verbeteren (Fresubin, z.d.).  

Binnen dit onderzoek is er gekozen om de voornaamste soorten aan bod te laten komen. 

Fresubin is hier een voorbeeld van:   

 

Fresubin 2 kcal Drink   Fresubin Fibre Fresubin Protein Energy Drink  
#Kcal/ml 2 kcal/ml 2 kcal/ml 1,5 kcal/ml 
Osmolariteit  495-640 mOsm/l 590-615 mOsm/l 380-390 mOsm/l 
 

Per 100ml Per 100ml Per 100ml 
Proteïnen 10 g 10 g 10 g 
Koolhydraten 22,5 g 21,8 g 12,4 g 
Lipiden 7,8 g 7,8 g 6,7 g 
Vezels 0 g 1,5 g 0 g 
Na+ 60 mg 60 mg 50 mg 
K+ 160 mg 160 mg 130 mg 
Ca2+ 205 mg 205 mg 205 mg 
Zn2+ 1,6 mg 1,6 mg 2 mg 
P 120 mg 120 mg 120 mg 
Vit B12 0,75 microg 0,75 microg 0,75 microg 
Vit C 18,8 microg 18,8 microg 18,8 microg 
 

7.4.2 Enteraal 

Bij enterale voeding wordt er een sonde geplaatst tot in de maag of het duodenum. De 

voeding die gegeven wordt door middel van een sonde, draagt de term sondevoeding 

(Wilmer, 2018). 

Een voorbeeld van enterale voeding is het assortiment Isosource van Nestlé Health 

Science. Dit assortiment bevat verschillende soorten. De drie meeste voorkomende op 

stage in het UZ Leuven waren Isosource Standard, Isocource Energy en Isosource 

Standard Fibre. Deze laatste twee werden ook door de fabrikant gecombineerd onder de 

naam Isosource Energy Fibre. De Isosource Standard is een standaard polymere voeding. 

De Isocource Energy is ook een polymere voeding, maar dan een hoog energetische 

variant. De Isosource Standard Fibre is dan weer een standaard polymere voeding met 

toevoeging van vezels (Nestlé Health Science, 2017). 

In onderstaande tabel worden deze drie producten met elkaar vergeleken (Nestlé Health 

Science, 2017).  

 

Isosource Standard Isosource Energy Isosource Standard 

Fibre 
#Kcal/ml 1 kcal/ml 1,57 kcal/ml 1,03 kcal/ml 
Osmolariteit  236 mOsm/l 387 mOsm/l 264 mOsm/l 
 

Per 100ml Per 100ml Per 100ml 
Proteïnen 3,9 g 6,1 g 3,9 g 
Koolhydraten 13,5 g 19,3 g 13,5 g 
Lipiden 3,4 g 6,2 g 3,4 g 
Vezels 0 g 0 g 1,5 g 
Na+ 80 mg 120 mg 80 mg 
K+ 135 mg 190 mg 135 mg 
Ca2+ 70 mg 110 mg 70 mg 
Zn2+ 1,0 mg 1,5 mg 1,0 mg 
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P 60 mg 90 mg 60 mg 
Vit C 11 mg 16 mg 11 mg 
Vit E 1,6 mg 2,6 mg 1,6 mg 
 

Energetische 

verdeling  
Energetische 

verdeling  
Energetische verdeling  

Proteïnen (%) 16% 16% 15% 
Koolhydraten 

(%) 
30% 35% 30% 

Lipiden (%) 54% 49% 52% 
 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de energetische verdeling in alle producten ongeveer 

hetzelfde is. Bij de Isosource Energy komt er duidelijk naar voren dat de osmolariteit veel 

hoger ligt en het aantal kilocalorieën per milliliter. Daarnaast komt er ook naar voren dat 

de Isosource Standard Fiber het enige product is waar vezels aan toegevoegd zijn (Nestlé 

Health Science, 2017).   

7.4.3 Parenteraal 

Voor parenterale voeding is er een diep veneuze katheter nodig om de voeding toe te 

dienen. De term voor de voeding die gegeven wordt via de diep veneuze katheter is 

parenterale voeding of totale parenterale nutritie, afgekort TPN (Wilmer, 2018). 

Een voorbeeld van parenterale voeding is Olimel van Baxter. Ook hiervan zijn er 

verschillende soorten. Hieronder worden enkel de Olimel N5E, de Olimel N7E en de 

Olimel N9E besproken in een tabel (Baxter Nederland, 2019).  

 

Olimel N5E Olimel N7E Olimel N9E 

#Kcal/ml 1,49 kcal/ml 1,14 kcal/ml 1,07 kcal/ml 

Osmolariteit  1120 mOsm/l 1360 mOsm/l 1310 mOsm/l 
    

 

Per 100ml Per 100ml Per 100ml 

Aminozuren 4,94 g 4,43 g 5,69 g 

Koolhydraten 17,25 g 14 g 11 g 

Lipiden 6 g 4 g 4 g 

Na+ 5,25 mmol 3,5 mmol 3,5 mmol 

K+ 4,5 mmol  3 mmol 3 mmol 

Mg2+ 0,6 mmol 0,4 mmol 0,4 mmol 

Ca2+ 0,53 mmol 0,35 mmol 0,35 mmol 

P 2,25 mmol 1,5 mmol 1,5 mmol 

N 0,78 g 0,7 g 0,9 g 

 

7.4.4 Enterale versus parenterale voeding 

In het kader van een intensieve zorgensetting wordt de patiënt vaak enteraal of 

parenteraal gevoed, omdat deze patiëntenpopulatie vaak niet de mogelijkheid heeft om 

voeding oraal tot zich te nemen. In deze situaties dient voeding toegediend te worden via 

de enterale en/of parenterale weg. 

Enterale voeding is te verkiezen boven parenterale voeding. De beschikbaarheid van 

bepaalde voedingsstoffen of manier van opname is verschillend. Bovendien blijft de 

structuur en de functie van het gastro-intestinaal stelsel behouden wanneer voeding 
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oraal of enteraal gegeven wordt. Zelfs de kleinste hoeveelheid orale of enterale voeding 

is al voldoende. Orale en enterale voeding vragen ook minder monitoring en het is 

goedkoper dan parenterale voeding. Het risico op complicaties bij parenterale voeding 

ligt ook hoger. Een voorbeeld van een risico bij parenterale voeding is infectie via de 

katheter. Ook de toediening van parenterale voeding is veel complexer dan het toedienen 

van orale of enterale voeding (Wilmer, 2018).   

In een review van Lewis, Schofield-Robinson, Alderson en Smith (2018) werden 23 RCT’s 

samengevat. 26% van de RCT’s toonden geen significant verschil wat betreft het risico 

van overlijden van patiënten in het ziekenhuis bij toediening van enterale of parenterale 

voeding. Uit 8% van de RCT’s bleek dat er geen significant verschil is tussen enterale en 

parenterale voeding wat betreft de beïnvloeding van aspiratie. Daarentegen kwam er uit 

30% van de RCT’s wel naar voren dat er een significant verschil is tussen enterale en 

parenterale voeding op het ontstaan van een sepsis. Hierbij is er meer kans op het 

ontstaan van een sepsis bij toediening van parenterale voeding. Deze RCT’s hebben 

echter wel een lage evidentie omwille van studiebeperkingen en indirectheid. 26% van de 

RCT’s toonden geen significant verschil tussen enterale voeding en combinatie van 

enterale en parenterale voeding op het ontstaan van een pneumonie. Wel bleek er een 

significant verschil tussen enterale en parenterale voeding op het ontstaan van braken uit 

drie RCT’s. Deze studie biedt onvoldoende bewijs om te bepalen of enterale voeding 

beter of slechter is dan parenterale voeding en of het toedienen van enterale voeding 

gecombineerd met parenterale voeding beter of slechter is dan het toedienen van enkel 

enterale voeding (Lewis, Schofield-Robinson, Alderson & Smith, 2018). 

7.5 Wanneer starten met voeding? 

7.5.1 Enterale voeding 

Er werd door Koekoek et al. (2018) aangetoond dat er een tijdsafhankelijke verband is 

tussen eiwitinname en 6–maandmortaliteit bij langdurig beademende kritiek zieke 

patiënten op intensieve zorgen. Praktisch raad men aan om te starten met een lage 

eiwitinname op dag 1-2 (<0,8 g / kg / dag) en daarna een hogere dosis op dag 3-5 (0.8-

1.2 g / kg / dag) tot aan een hoogste dosis na dag 5 (> 1,2 g / kg / dag). Dit zou het 

beste langetermijnresultaat verlenen. Het slechtste resultaat op de lange termijn werd 

waargenomen met een constante algemene lage eiwitinname (<0,8 g / kg / dag). De 

auteurs speculeren dat een hoge eiwitinname tijdens de eerste 2-3 dagen de recyclage 

van intracellulaire voedingsstoffen afremt, maar dat er daarna een hogere nood is aan 

eiwitten om het lichaam te doen herstellen. 

De Europese richtlijnen van 2009 van ESPEN (European society of Parenteral and Enteral 

Nutrition) en de Amerikaanse richtlijnen van 2016 van ASPEN (American association of 

Parenteral and Enteral Nutrition) raden aan te starten met enterale voeding bij patiënten 

die niet zelf kunnen eten tussen 24-48 uur na opname op intensieve zorgen.  

In een meta-analyse van Reintam Blaser et al. (2017) raden de auteurs aan om bij 

hemodynamisch instabiele patiënten een afwachtende houding aan te nemen voor 

vroege enterale voeding (<48 uur na opname op intensieve zorg ). Dit  is om 

darmischemie te vermijden bij hetgeen bij shock kan ontstaan door een verminderde 

doorbloeding van maag en darmen. 

Bij patiënten met levensbedreigende acidose, hypoxie en hypercapnie raden de auteurs 

eveneens aan om te wachten met enterale voeding. Verder raadt men bij 
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ongecontroleerde gastro-intestinale bloedingen, darmischemie, mechanische 

darmobstructie, abdominaal compartiment syndroom en maagaspiratie (>600 ml/6 uur) 

geen (vroege) enterale voeding aan. 

7.5.2 Parenterale voeding 

Parenterale voeding is nodig wanneer het gastro-intestinale stelsel niet werkt of wanneer 

het gastro-intestinale stelsel moet rusten (vb. bloeding). 

In een systematic review van Patkova et al. (2017) bleef de geschikte timing voor het 

starten met parenterale voeding een controversieel onderwerp. Europese richtlijnen 

bevelen een zo snel mogelijke toediening van totale parenterale voeding aan. De 

Amerikaanse richtlijnen bevelen daarentegen aan 7 dagen te wachten met parenterale 

voeding, op voorwaarde dat er geen malnutritie of ondervoeding aanwezig is. 

Bij ernstig ondervoede patiënten of patiënten op hoge leeftijd met ondervoedingsrisico, 

moet parenterale voeding zo snel mogelijk worden gestart bij het falen van enterale 

voeding. De richtlijn van ESPEN raden ook aan om vroege parenterale voeding te starten 

binnen de 48 uur, als de patiënten niet voldoende via enterale weg gevoed kunnen 

worden.  

De reden dat er wordt gekozen om een afwachtende houding aan te nemen, is dat 

parenterale voeding ook afbraakprocessen van lichaamseigen energiebronnen zou 

kunnen onderdrukken. Dit is nodig voor het recyclage van intracellulaire voedingsstoffen 

en voor het handhaven van energiehomeostase tijdens de momenten zonder voeding. 

Volgens sommige studies zijn de afbraakprocessen essentieel voor de immuunrespons en 

voor de zogenaamde huishoudelijke functies, zoals de verwijdering van de toxische 

aggregaten van beschadigde eiwitten en organellen. Daarom kan dit noodzakelijk zijn 

voor herstel van orgaanfalen.  

In een gerandomiseerde multicenter studie (De EPANIC –trail) uitgevoerd in het UZ-

Leuven en Jessa Hasselt (2011) werd een vroege toediening van parenterale voeding 

(Europese richtlijnen) met een late toediening (Amerikaanse en Canadese richtlijnen) bij 

volwassenen op intensieve zorgen met elkaar vergeleken. Ze ontdekten dat er geen 

significant verschil was in mortaliteit tussen late start en de vroege start van parenterale 

voeding bij patiënten op intensieve zorgen. 

Het op een later moment initiëren van parenterale voeding ging gepaard met een kortere 

duur van mechanische beademing, een kortere duur van de nierfunctie vervangende 

therapie en een kortere opname op intensieve zorgen, zonder een afname van de 

functionele status en met lagere zorgkosten. 

In de hierboven beschreven studie van Casaer, Hermans, Wilmer & Van den Berghe 

(2011), definieert men vroege parenterale voeding  als voeding voor 48 uur na opname 

en late parenterale voeding als parenterale voeding na 8 dagen. De parenterale voeding 

werd toegediend als aanvulling op enterale voeding. Hierbij zag men bij late parenterale 

toediening minder infecties en een kortere opnameduur op ICU. 
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8 Malnutritie in de praktijk 

Cahill, Murch, Cook & Heyland (2012) halen aan dat verpleegkundigen die te werk 

gesteld zijn op een intensieve zorgen afdeling toegeven dat er weinig aandacht wordt 

besteed aan het voedingspatroon van zijn of haar patiënt. De voornaamste reden 

hiervoor is dat de verpleegkundigen andere taken als prioriteit beschouwen. Zij zien het 

uitvoeren van een wondzorg belangrijker dan het op tijd starten van sondevoeding. 

Naast het aspect prioriteit wordt er ook aangehaald dat verpleegkundigen vaak te weinig 

kennis hebben over het voedingspatroon en hun patiënt. Ze hebben geen idee hoeveel 

kcal hun patiënt dagdagelijks nodig heeft. Daarbij komt ook nog dat verpleegkundigen 

die werken op een intensieve zorgen te weinig kunnen samenwerken met de diëtisten. 

De diëtist is vaak alleen in overleg met de behandelende arts waardoor de 

verpleegkundigen afhankelijk is van de overdracht van de arts wat betreft de voeding.  

De studie geeft echter aan dat verpleegkundigen het item voeding wel belangrijk vinden 

voor hun patiënt. Verpleegkundigen zien in dat zij een sleutelfiguur vormen binnen het 

aspect voeding. Ze hebben nood aan duidelijk uitgeschreven protocollen die beschikbaar 

moeten zijn op hun dienst. Ze zouden graag meer training willen krijgen in verband met 

voeding en hun patiënt.  

Singer et al. (2018) beschrijft dat iedere patiënt die langer dan 48 uur op een intensieve 

zorgen ligt een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van malnutritie. De studie raadt 

aan dat interventies met betrekking tot de voeding even belangrijk geacht moeten 

worden als eender welke andere interventie. Singer et al. (2018) vindt ook dat de 

verpleegkundigen hierin een belangrijke rol spelen om te zien of deze interventies 

nauwkeurig worden opgevolgd. Gewichtsverlies bepalen op een dienst intensieve zorgen 

wordt als moeilijk beschouwd. Het wegen van de patiënt op een intensieve zorgen wordt 

vaak vergeten. Echter is het bepalen van het gewicht één van de eerste stappen om 

malnutritie te ontdekken. Het wegen van de patiënt wordt vaak niet uitgevoerd omdat 

men niet de beschikbare hulpmiddelen heeft of omdat men het gewoon vergeet.    

Naast het niet wegen van een patiënt beweren Cahill, Murch, Cook & Heyland (2012) dat 

het niet op tijd starten of het niet toe dienen van enterale voeding ook ligt aan het feit 

dat er niet voldoende werkende voedingspompen aanwezig zijn op dienst. Hierdoor loopt 

het voedingsschema vertraging op. Singer et al. (2018) beschrijft dat er een mogelijk 

probleem kan ontstaan bij de arts, bijvoorbeeld wanneer hij of zij laattijdig een 

voedingsinterventie inplant. Het is de taak van de verpleegkundigen om hier 

opmerkzaam voor te zijn en de arts hiervan te verwittigen.  

Als laatste haalt Singer et al. (2018) aan dat op een dienst intensieve zorgen er nog te 

weinig aandacht alsook kennis is omtrent het voeden van een kritiek zieke patiënt. Er is 

nood aan meer studies om duidelijke protocollen uit te kunnen schrijven waarin ieder lid 

van het multidisciplinair team zijn of haar taak kent om zo de patiënt optimaal te kunnen 

verzorgen. 

Morphet, Clarke & Bloomer (2016) geven ook aan dat verpleegkundigen een cruciale rol 

spelen binnen het voedingspatroon van de patiënt. Vanuit dit onderzoek bleek dat 

verpleegkundigen zich zelf sterk scoorden in hun kennis omtrent voeding en hun patiënt. 

Wel gaven ze aan te weinig kennis te hebben over malnutritie en hoe dit effect kan 

hebben op hun patiënt. De verpleegkundigen haalden hun informatie uit de bestaande 
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protocollen die beschikbaar waren op dienst maar kregen te weinig extra trainingen 

rondom dit onderwerp. 

8.1 Eigen praktijkbevraging 

Binnen deze specialisatieproef werd een vragenlijst (zie Bijlage 10) opgesteld, bestaande 

uit 5 vragen die enkel door verpleegkundigen die te werk gesteld zijn op een intensieve 

zorgen afdeling werd ingevuld (zie Bijlage 11). Deelname aan het onderzoek was 

vrijblijvend. Er werden 26 vragenlijsten ingevuld onder een tijdspanne van 1 week op de 

intensieve zorg afdeling A te Gasthuisberg. Vanwege administratieve moeilijkheden werd 

er maar 1 afdeling bevraagd.  

Uit analyse van de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat unaniem elke participant de 

voedingstoestand van zijn patiënt onderdeel van de behandeling vindt. Geen enkele 

participant vond dat de voedingstoestand ‘bijzaak of prioritair’ was. Een 69% staat open 

voor een bijscholing te krijgen in verband met malnutritie op intensieve zorgen. Een 31% 

van de verpleegkundigen geeft aan geen interesse te hebben om een bijscholing omtrent 

dit onderwerp te volgen.  

Op de vraag “Welke screeningstools worden op de dienst gebruikt om de 

voedingstoestand van de patiënt na te gaan?” antwoorde 4% NRS (Nutrion Risk Scale), 

19% gaf aan PDMS te gebruiken om de voedingstoestand te evalueren”. 76% gaf toe dat 

ze geen idee hebben welke hulpmiddelen hiervoor erop dienst beschikbaar voor zijn.  

 

Daarnaast geeft 38% van de participanten aan dat de voedingstoestand van de patiënt 

gezamenlijk moet worden opgevolgd. Onder gezamenlijk werd zowel de arts, als 

verpleegkundigen alsook de diëtist vernoemd. Een 46% van de verpleegkundigen vindt 

dat de arts hiervoor verantwoordelijk is. Slechts een kleine 8% vindt dat de 

verpleegkundige hier de sleutelfiguur voor is en tenslotte geeft 8% aan dat dit de 

verantwoordelijkheid is van de diëtist.  

Welke screeningstools worden op de dienst 
gebruikt om de voedingstoestand van de 

patient na te gaan ? 

NRS MUST Ik heb geen idee Andere
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Op de openvraag “Waaraan herkent u malnutritie?” waren de meest voorkomend 

antwoorden “Algemene zwakte van de patiënt”, cachexie, gewichtsverlies en verlengde 

opnameduur.  

  

De voedingstoestand dient in eerste instantie 
opgevogld te worden door... 

De verpleegkundige De arts De dietist Gezamenlijk
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9 Discussie 

Bij de realisatie van deze specialisatieproef hebben we een grondige literatuurstudie 

uitgevoerd om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. We kunnen als 

verpleegkundigen op intensieve zorgen daadwerkelijk een rol spelen om malnutritie te 

herkennen en hierop in te spelen. We hebben ondervonden dat voeding op intensieve 

zorgen een actueel onderwerp is in de literatuur en dat er veel herkenningsmethodes 

bestaan maar geen eenduidige goede methode. 

In de praktijk zijn er een heel aantal screeningstools aanwezig om ondervoeding op te 

sporen. Deze tools zijn voornamelijk bedoeld om bij ouderen ondervoeding op te sporen. 

Deze patiëntengroep komt meestal vanuit een thuissituatie in het ziekenhuis terecht en 

bij opname in het ziekenhuis wordt het risico of de aanwezigheid van ondervoeding 

opgespoord. De MST (Malnutrition screening tool) heeft de kwaliteit om door 2 vragen te 

stellen de voedingstoestand in te schatten. De MNA-SF (Mini Nutritional Assessment-

Short Form) is vooral geschikt bij ouderen en de aanwezigheid van dementie, de 

functionele achteruitgang, de mobiliteit, de aanwezigheid van acute ziekte, de 

voedingsinname en moeilijkheden met kauwen en slikken worden opgespoord. In 

vergelijking met de MST die enkel het gewichtsverlies en de verminderde eetlust 

bevraagd. 

De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) scoort redelijk tot goed om malnutritie 

te screenen bij volwassen patiënten in vergelijking met de andere tools. Een specifiek 

punt in deze tool is dat er wordt gekeken naar de aanwezigheid van acute ziekte en 

welke invloed de acute ziekte heeft op de voedselinname. Vragen van de MUST worden 

gemakkelijk geïntegreerd in de verpleeganamnese. De SGA (Subjective Global 

Assessment) heeft zijn voordelen omdat er gekeken wordt naar de medische 

voorgeschiedenis en naar een fysiek onderzoek, maar wat meer tijd vraagt.  

Als doel van onze specialisatieproef willen we voornamelijk de mate van ondervoeding 

opsporen wanneer de patiënt gehospitaliseerd is op een intensieve zorgenafdeling en hoe 

dit evolueert. De NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002) wordt door ESPEN 

gevalideerd en erkend als screeningstool voor volwassen patiënten. Deze screeningstool 

heeft als voordeel dat de voedingstoestand en de ernst van de ziektetoestand wordt 

bekeken. Met de eerste 4 vragen die gesteld worden wordt gekeken naar een periode 

voor de opname op intensieve zorgen. Het tweede deel van de NRS-2002 screening 

bevraagd de voedingsstatus de laatste maand tot 3 maanden voor opname. Enkel het 

laatste deel dat de ernst van de ziektetoestand bekijkt kan als herevaluatie dienen 

tijdens opname van de patiënt op intensieve zorgen. 

Om het BMI te berekenen heb je het gewicht en de lengte van de patiënt nodig. De 

lengte kan praktisch makkelijk bevraagd worden aan de patiënt of opgezocht worden in 

het eventuele patiëntendossier. Het bepalen van het gewicht werd door ons wel in vraag 

gesteld. Vanuit stage-ervaringen kunnen we zeggen dat we het gewicht weinig bepaald 

werd bij een intensieve zorgen patiënt. Dit is praktisch niet gemakkelijk wanneer 

patiënten gebonden zijn aan monitoring en mogelijks een beademingstoestel en andere 

ondersteunende apparatuur zoals CVVH en ECMO nodig hebben. Net deze patiënten 

hebben een goede voedingsopvolging nodig.  

De ESPEN diagnostische criteria voor malnutritie (EDC) gebruikt de FFMI als methode om 

de lichaamsmassa te beoordelen aan de hand van huidplooimetingen. Rekening houdend 
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dat het meten van de huidplooi bij ouderen minder effectief is omwille van slapper 

worden van de spieren en de huid. Het berekenen van de FFMI kan een alternatief zijn 

om de BMI te bepalen. In tegenstelling tot het BMI die het gewicht en lengte gebruikt om 

een meting uit te voeren, gebruikt de FFMI de lengte en de vetvrije massa. De vetvrije 

massa met als grootste deel de spiermassa, verdwijnt bij een toestand van 

ondervoeding. Het bepalen van deze massa geeft een beeld over de voedingsstatus van 

de patiënt en kan gebruikt worden bij de ESPEN diagnostische criteria voor malnutritie. 

In een meta-analyse werden 32 screeningshulpmiddelen onderzocht. De auteurs komen 

tot de conclusie dat geen enkel screeningsmiddel de voedingsstatus van een patiënt op 

voldoende sterke wijze kan beoordelen of de outcome van een slechte voedingsstatus 

kan voorspellen. Door Cascio & Logomarcino (2017) wordt afgeraden om te vertrouwen 

op één enkele tool om de malnutritie te beoordelen, maar om voornamelijk af te gaan op 

de klinische inschatting. 

In deze literatuurstudie zijn we ook op zoek gegaan naar de minimale energiebehoefte 

van een patiënt. Voor niet kritiek zieke patiënten kan deze volgens Wilmer (2018) 

berekend worden met de Harris-Benedict formule. Deze formule houdt rekening met het 

gewicht, de lengte en de leeftijd van de patiënt. Om een idee te krijgen van de 

hoeveelheid energie dat een persoon nodig heeft, wordt volgens Gers & Delaere (2018) 

berekend door de minimale energiebehoefte, verkregen door de Harris-Benedict formule, 

vermenigvuldigd met de factor fysieke activiteitslevel of PAL. Wanneer er gekeken wordt 

naar de minimale energiebehoefte voor kritiek zieke patiënten, wordt de Harris-Benedict 

formule niet meer toegepast. Volgens Petros, Horbach, Seidel & Weidhase (2014) kan de 

energiebehoefte berekend worden via de Ireton-Jones voorspellingsvergelijking en is het 

zelfs belangrijk om een onderscheid te maken tussen mechanische geventileerde 

patiënten en spontaan ademende patiënten. Beide varianten van de Ireton-Jones 

voorspellingsvergelijking hebben gelijke factoren zoals de leeftijd en het gewicht van de 

patiënt. Bij mechanisch geventileerde patiënten houdt de formule ook rekening met het 

geslacht, een eventueel trauma of de aanwezigheid van een brandwonde. Bij spontaan 

ademende patiënten is de enige extra factor de eventuele zwaarlijvigheid van de patiënt. 

De Ireton-Jones voorspellingsvergelijking  heeft een nauwkeurigheid van 58%. Volgens 

Ndahimana & Kim (2018) kan men ook de vergelijking van Weir gebruiken. Deze 

vergelijking heeft wel enkele limieten zoals een hoge kost van de nodige meetapparatuur 

en het gebrek aan bevoegde medewerkers. Een andere manier is volgens Ndahimana & 

Kim (2018) via de guidelines van de ACCP. De nauwkeurigheid van deze formule is 

slechts 12%. 

Zelf zijn wij voorstander van de vergelijking van Weir voor het berekenen van de 

energiebehoefte van kritiek zieke patiënten aangezien deze het meest accuraat is. Indien 

dit inderdaad onmogelijk is door eerder vernoemde limieten, zijn we geneigd om te 

kiezen voor de vergelijking die het nauwkeurigste is. In deze specialisatieproef komt naar 

voren dat die de Ireton-Jones voorspellingsvergelijking is met een nauwkeurigheid van 

58%. 

Zoals eerder aangegeven, merken we vanuit onze stage-ervaringen dat het erg moeilijk 

is om mechanisch geventileerde patiënten te wegen om praktische redenen. Verder 

merkten we ook dat niet elke spontaan ademende patiënt zomaar op de weegschaal kon 

staan en was een tillift met weegschaal niet altijd voor handen. Ook de formules, die 

beschreven staan in de literatuur, werden tijdens onze stages niet aangehaald. De ACCP 
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guidelines geven aan dat een patiënt 25 kcal/kg/dag nodig zou hebben (Ndahimana & 

Kim, 2018). Deze aanbeveling werd door geen van ons opgemerkt tijdens onze stage.  

Aangezien we als verpleegkundigen de patiënt eten geven, enterale of parenterale 

voeding toedienen, hebben we ook de voornaamste soorten aan bod laten komen in onze 

specialisatieproef. Hieruit bleek dat de verhouding van de koolhydraten en de lipiden in 

de orale bijvoedingen ongeveer gelijk waren. Bij de enterale en parenterale voedingen 

valt het op dat er procentueel gezien meer lipiden en minder koolhydraten aanwezig zijn 

in voeding ten opzichte van de orale voedingen.   

In ons praktijkgedeelte zijn we op zoek gegaan naar de rol van de verpleegkundigen op 

intensieve zorgen als het om malnutritie gaat. Uit de literatuur blijkt dat 

verpleegkundigen een belangrijke rol spelen binnen het voedingspatroon van de patiënt. 

In de studie van Morphet, Clarke & Bloomer (2016) werd aangegeven dat de 

verpleegkundigen dit ook beseffen. Echter uit onze vragenlijst blijkt dat het merendeel de 

arts verantwoordelijk stellen voor het opvolgen van de voedingsstatus van de patiënt.  

In zowel de literatuur als in de resultaten van ons huidige onderzoek zien we dat 

verpleegkundigen interesse tonen tot bijscholing omtrent dit onderwerp.  

In de literatuur wordt er beschreven dat verpleegkundigen nood hebben aan protocollen 

en nieuwe screeningstools om de voedingsstatus van hun patiënt te kunnen evalueren.  

De verpleegkundige binnen onze bevraging geven aan geen idee te hebben welke 

screeningstools er kunnen gebruikt worden op dienst. Morphet, Clarke & Bloomer (2016) 

beschrijven dat de verpleegkundigen binnen zijn onderzoek vooral hun informatie halen 

uit bestaande protocollen die terug te vinden zijn op dienst. Binnen onze bevraging bleek 

dat de verpleegkundigen voornamelijk hun informatie halen uit het PDMS-systeem om de 

voedingsstatus te beoordelen.  

Zowel in de literatuur als binnen dit onderzoek wordt er aangegeven dat een diëtist te 

weinig op intensieve zorgen beschikbaar is. 

De data die verzameld werden voor dit onderzoek werden verzameld vanop 1 afdeling 

gedurende 1 week. Dit kan als een beperking worden gezien en een vertekend beeld 

geven over de verpleegkundigen hier in België. De vragen die gesteld waren, waren 

gesloten vragen waardoor de participant een keuze moest maken uit voor opgelegde 

antwoorden. Er was geen plaats voorzien voor verduidelijking voor de keuze van het 

antwoord. Ook dit kan als een beperking worden gezien.   
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10  Conclusie 

Deze specialisatieproef toont aan dat malnutritie ontstaat bij langdurige opname op 

intensieve zorgen. Er is geen eenduidige manier om malnutritie aan te tonen en verder 

onderzoek zou nodig zijn om de precieze aandachtpunten op te merken om malnutritie 

op te sporen en te herevalueren tijdens de opname op intensieve zorgen. Uit onze 

bevraging werd door verpleegkundigen aangegeven dat ze over onvoldoende kennis 

beschikken over malnutritie en de voedingstoestand van de patiënt en dat er interesse is 

om zich bij te scholen.  
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12  Bijlagen 

12.1 Bijlage 1: PICO 

P: Kritiek zieke patiënt (enkel volwassenen geen kinderen) 

I: Herkennen van symptomen en juiste interventie aan koppelen van malnutritie 

C: Het niet herkennen van symptomen en geen interventies uitvoeren    

O: (geen- gradatie) malnutritie? 

 

Om de onderzoeksvraag te verduidelijken zullen volgende subvragen worden besproken 

binnen de specialisatieproef. Het is mogelijk dat er gedurende het onderzoek nog extra 

subvragen kunnen geformuleerd worden.   

 

1) Wat is een kritiek zieke patiënt?  

2) Wat is malnutritie?  

3) Is er een verschil qua voeding tussen een zieke en een ziek kritieke patiënt?  

4) Welke soorten voedingen zijn er?  

(Enkel de meest voorkomende zullen besproken worden)  

5) Verpleegkundige interventies?  
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12.2 Bijlage 2: huidplooimeting 

 



31 

 

 

Maastricht UMC. (2019). Huidplooimetingen. Geraadpleegd op 22 februari 2019, van 

https://nutritionalassessment.mumc.nl/huidplooimetingen. 



32 

 

12.3 Bijlage 3: MST 
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12.4 Bijlage 4: MNA-SF 
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12.5 Bijlage 5: SGA 

FOD. (2018). Voeding en ondervoeding. Geraadpleegd op 14 mei 2019, via 

https://www.health.belgium.be/nl/voeding-en-ondervoeding. 

Bron : FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (2008). Advies 

van de Wetenschappelijke Expertengroep Ondervoeding van het Nationaal Voedings ‐en 

Gezondheidsplan voor België:Screening op ondervoeding en evaluatie van de 

voedingstoestand (Nutritional Assessment). Extrait le 16 février ’09 : 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJ

NGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/

BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIOND

ANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVGPB%20SCREEN%20808.PDF 

 

 
 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJNGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVGPB%20SCREEN%20808.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJNGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVGPB%20SCREEN%20808.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJNGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVGPB%20SCREEN%20808.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJNGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVGPB%20SCREEN%20808.PDF
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12.6 Bijlage 6: MUST 

FOD. (2018). Voeding en ondervoeding. Geraadpleegd op 14 mei 2019, via 

https://www.health.belgium.be/nl/voeding-en-ondervoeding. 

The Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

Bron : FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (2008). Advies 

van de Wetenschappelijke Expertengroep Ondervoeding van het Nationaal 

Voedings ‐en Gezondheidsplan voor België: Screening op ondervoeding en evaluatie van 

de voedingstoestand (Nutritional Assessment). Extrait le 16 février 2009 de 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJ

NGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENT 

ATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/

DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVGPB%20SCREEN%20808.PDF 
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12.7 Bijlage 7: NRS-2002 

FOD. (2018). Voeding en ondervoeding. Geraadpleegd op 14 mei 2019, via 

https://www.health.belgium.be/nl/voeding-en-ondervoeding. 

Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working 

Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an 

analysis of controlled clinical trials. Clinical Nutrition. 22 (3): 321-336 

http://www.espenblog.com 
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12.8 Bijlage 8: Tabel PAL 

Gers, B. & Delaere, F. (2018). Word je eigen gezondheidscoach. [niet gepubliceerde 

cursus]. Bachelor Verpleegkunde, UC Leuven Limburg, Departement Gezondheid en 

Welzijn 

PAL  Activiteiten Voorbeelden 

PAL < 1,4  Inactief Bedlegerig, invalide 

PAL 1,4 Weinig actief, sedentair Bureauwerk zonder sportactiviteit 

PAL 1,6 Matig actief Bureauwerk met weinig verplaatsingen of 

zonder sportactiviteit 

PAL 1,8 Actief Rechtstaand werk met verplaatsingen 

PAL 2 Erg actief Intense fysieke activiteit of zwaar fysiek 

werk 

PAL > 2 Uitgesproken actief Intense fysieke activiteit of zwaar fysiek 

werk 
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12.9 Bijlage 9: Tabel met gemiddelde proteïne-behoefte, standard 

deviation en energiebehoefte/dag 

WHO. (2007). Protein and amino acid requirements in human nutrition. Geraadpleegd op 

25 februari 2019, van 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43411/WHO_TRS_935_eng.pdf?seque

nce=1 
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12.10 Bijlage 10: Vragenlijst Malnutritie  

 

 
 
Vragenlijst Malnutritie 

1. Hoe belangrijk vindt u de voedingstoestand van uw patiënt? 

o Prioritair 

o Onderdeel van de behandeling 

o Bijzaak 

2. Welke screeningstools worden op de dienst gebruikt om de voedingstoestand van de 

patiënt na te gaan? 

o NRS 

o MUST 

o Ik heb geen idee. 

o Andere: 

3. Vindt u het nuttig om een bijscholing te krijgen in verband met Malnutritie? 

o Ja 

o Neen 

4. De voedingstoestand dient in eerste instantie opgevolgd te worden door: 

o De verpleegkundige 

o De arts 

o De diëtist  

5. Waaraan herkent u malnutritie?  
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12.11 Bijlage 11: Resultaten afgenomen vragenlijst 

 

Aantal vragenlijsten: 26 

Instelling: Uz Leuven Gasthuisberg – Intensieve A 

Periode: 1 April 2019 tot 7 April 2019 

Hoe belangrijk vindt u de voedingstoestand van uw 

patiënt?  

Prioritair 0 

 Onderdeel van de behandeling 25 

 Bijzaak 1 

 Welke screeningstools worden op de 

dienst gebruikt om de voedingstoestand 

van de patiënt na te gaan? 

  NRS 1 

 MUST 0 

 Ik heb geen idee 20 

 Andere 5 PDMS  

Vindt u het nuttig om een bijscholing te 

krijgen in verband met Malnutritie? 

  Ja 18 

 Nee 8 

 De voedingstoestand dient in eerste 

instantie opgevolgd te worden door: 

  De verpleegkundige 2 

 De arts 12 

 De diëtist  2 

 Gezamenlijk  10 
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Waaraan herkent u malnutritie ? 

  Zie je niet  2 

 Vermagering  3 

 Futloos 

  Nagaan calorieën inname 

  Algemene zwakte  7 

 Langdurige intubatie  

  Lichaamsgewichtverlies  4 

 Verlengd verblijf  4 

 Vertraagde wondheling  2 

 Cachexie 5 

 Conditie huid, nagels en haren 2 

 Langere infecties 

  Koud hebben  

   

 

  



 

 

13 Literatuurtabel 

 Studie Design Populatie n Interventie/ 

observatie 

Outcome 

1. Cederholm, 

T., Bosaeus, 

I., Barazzoni, 

R., Bauer, J., 

Van Gossum, 

A….Singer, P. 

(2015). 

Delphi-studie / / Diagnostische 

criteria voor 

malnutritie  

In deze studie is men op zoek gegaan naar 

diagnostische criteria voor malnutritie.  

Nutritionele screening is verplicht in alle klinische 

en zorgsettings. Een bepaalde screeningtool wordt 

door de consensusgroep niet aanbevolen, vooral 

belangrijk is dat de gevalideerde tool geldig is voor 

de setting waarin het gebruikt wordt. De 

individuele criteria die het best de malnutritie 

bepalen zijn:  

- Antropometrie 

- Lichaamssamenstelling 

- Gewichtsverlies 

- Anorexia 

- Verminderde voedingsinname 

- Biochemische indicatoren 

- Subjectieve professionele evaluatie. 

Door middel van een vragenlijst werden drie 

variabelen gekozen die malnutritie het accuraatst 

weergaven, namelijk gewichtsverlies, 

vermindering van het BMI en vermindering van de 

FFMI (Fat Free Mass Index). Gewichtsverlies kan 

zowel met vermindering van het BMI en 

vermindering van de FFMI gecombineerd worden. 

2. Koekkoek, K., 

van Setten, 

C., Olthof, L., 

Kars, H. & van 

Zanten, A. 

(2018).   

Research Patiënten van 

intensieve 

zorgen 

 

(1 Januari 2011 

tot 31 december 

2015) 

455 verzamelden van 

retrospectief 

voedingskundige 

en klinische 

gegevens van de 

eerste 7 dagen 

opname op 

Een algemene lage eiwitinname wordt 

geassocieerd met een hoog mortaliteitsrisico.  

Een hoge eiwitinname tijdens de eerste 3 – 5 

dagen op intensieve zorgen wordt ook 

geassocieerd met toegenomen mortaliteit.  
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Inclusie criteria:  

+18jaar -

  opname IZ 

Min. 7 dagen 

geventileerd door 

beademingsmach

ine  

 

Exclusie criteria:  

Wanneer een 

patiënt binnen de 

eerste 2de dagen 

na opname op 

intensieve 

zorgen werd 

geïntubeerd, 

werden deze 

patiënten niet 

opgenomen voor 

deze studie 

intensieve zorgen. 

Op basis van 

recente literatuur 

werden de 

patiënten 

onderverdeeld in 

3 eiwitinname-

categorieën,  

<0.8 g / kg / dag,  

0.8 - 1.2 g / kg / 

dag en > 1.2 g / 

kg / dag. 

Een lage eiwitinname startende met <0,8 g / kg / 

dag vóór dag 3 en  verhogen van de eiwitinname 

met > 0,8 g / kg / dag na dag 3 was geassocieerd 

met lager sterftecijfers binnen de 6 maanden in 

vergelijking met patiënten met een over het 

algemeen hoge eiwitinname. Het laagste 

sterftecijfer werd gevonden wanneer de 

eiwitinname werd gestart op dag 1 – 2 met  <0,8 

g / kg / dag. 

3. Lewis, S.R., 

Schofield-

Robinson, 

O.J., Alderson, 

P. & Smith, 

A.F. (2018). 

Review van RCT’s Volwassen 

patiënten 

opgenomen op 

intensieve 

zorgen met 

trauma’s, 

patiënten 

opgenomen via 

spoed en 

postchirurgische 

patiënten 

1. 361 

2. 2437 

3. 361 

4. 415 

5.2525 

Enterale versus 

parenterale 

nutritie  

Enterale versus 

een combinatie 

van enterale en 

parenterale 

nutritie  

Vergelijking EN vs. PN en EN vs. EN & PN: 

1. 6 RCT’s die geen significant verschil aantonen 

op het risico op overlijden van patiënten in het 

ziekenhuis tussen het toedienen van enterale 

voeding of parenterale voeding (229 vs. 192 

per 1000 patiënten, p=0,10). 

2. 2 RCT’s tonen geen significant verschil tussen 

EN en PN op de beïnvloeding van aspiratie (5 

vs. 3 per 1000 patiënten, p= 0,48). 

3. 7 RCT’s tonen wel een significant verschil 

tussen EN en PN op het ontstaan van sepsis 

(lage evidentie) (123 vs. 209, p=0,03). 

4. 6 RCT’s tonen een geen significant verschil 

tussen EN en combinatie van EN en PN op het 

ontstaan van een pneumonie (314 vs. 268 per 

1000 patiënten, p= 0,13). 
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5. Uit 3 RCT’s is er wel een significant verschil 

tussen EN en PN op het ontstaan van braken 

(lage evidentie) (11 vs. 3 per 1000 patiënten, 

p= 0,027) 

Algemene conclusie: 

Grote heterogene studie waarbij er onvoldoende 

bewijs is om te bepalen of EN beter of slechter is 

dan PN, of EN beter of slechter is dan 

gecombineerd EN en PN 

4. Morphet, J., 

Clarke, AB & 

Bloomer, MJ. 

(2016). 

Research Verpleegkundige

n die te werk 

gesteld zijn op 

een intensieve 

zorgen afdeling 

of een ‘high 

dependece unit’ 

werden 

gerekruteerd via 

e-mail van de 

Australiër 

College of Critical 

Care Nurses 

(ACCCN), een 

professional 

organisatie voor 

intensive care 

verpleegkundige

n, met ongeveer 

2396 leden 

(ACCCN, 2014).  

Deelnemers 

waren 

inbegrepen 

in de studie als 

ze een 

geregistreerde 

verpleegster 

359 Enquête 

afgenomen over 

de kennis en 

inzicht van 

verpleegkundige 

over het 

onderwerp 

nutritie. Wat 

vinden ze over 

hun kennis en 

waar hebben ze 

nood aan?  

 

Meer als 70% vindt hun kennis goed en zelf meer 

dan dat.  

 

Ze missen vaak inzicht over het totaalbeeld van de 

patiënt i.v.m. de voeding en de mogelijke 

gevolgen.  

 

Belangrijke hulpbronnen zijn de diëtiste en de 

protocollen. (Zijn niet altijd beschikbaar of worden 

vaak niet opgevolgd)  

 

Verpleegkundigen willen meer training bed-side 

over nutritie.  
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waren, 

geregistreerd 

met de 

Australische 

Health 

Practitioner 

Regulation 

Agency 

(AHPRA), en 

momenteel of 

eerder in dienst 

bij een ICU voor 

volwassenen.  

 

Mei 2014 – 

Australië  

 

5. Cahill, M., 

Murch, L., 

Cook, D. & 

Heyland, D. 

(2012). 

Research Uitgevoerd in 5 

ziekenhuizen op 

intensieve 

eenheden voor 

volwassenen.  

 

Inclusiecriteria 

intensieve 

diensten: 

Intensieve 

eenheden met 

minimaal 8 

bedden,  

aangesloten bij 

een 

geregistreerde 

diëtist, gevestigd 

in Noord-

Amerika, en 

vorige voeding- 

138 Enquêtes 

afgenomen met 

als doel de 

barrières te vinden 

van intensieve 

verpleegkundige 

om EN te voeden. 

5 grote uitkomsten als barrière voor starten met 

voeding:  

 

1. Andere taken krijgen voorrang 

2. Niet genoeg voedingspompen aanwezig 

3. De formule om enteraal te voeden is niet 

aanwezig op de afdeling  

4. Sommige patiënten verdragen SV niet  

5. Geen diëtiste aanwezig gedurende de 

weekends of vakanties om vragen aan te 

stellen waardoor taak wordt uitgesteld. 
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praktijkcontrole 

die gemiddelde 

voorgeschreven 

calorieën 

aantonen 

minder dan 60% 

ontvangen. 

 

Naar alle 

verpleegkundige

n op deze 

intensieve 

diensten werd 

een vragenlijst 

gestuurd die 

fulltime of 

parttime 

werkten.  

 

Tussen april en 

juni 2010 

6. Reintam 

Blaser, A., 

Starkopf, J., 

Alhazzani, W., 

Berger, M.M., 

Caeser, M.P., 

Deane, M.A.,… 

Oudemans-

van Straaten, 

H.M. (2017). 

Systematic review 

uit RCT’s, met 5 

meta-analyses 

Volwassen kritiek 

zieke patiënt 

1. 2686 

2. 2729 

3. 116 

4. 86 

5. 343 

6. 432 

Vroege enterale 

nutritie versus 

vroege 

parenterale 

nutritie versus 

vertraagde 

enterale nutritie 

Vergelijking van EEN vs. EPN vs. vertraagde EN 

1. Uit 7 RCT’s is gebleken dat early enteral 

nutrition (EEN) het overlijden niet meer of 

minder gaat beïnvloeden in vergelijking met 

early parenteral nutrition (PN). 

2. Uit 7 RCT’s is gebleken dat EEN het risico op 

infecties zou verminderen in vergelijking met 

early PN (lage evidentie). 

3. Uit 3 RCT’s is gebleken dat EEN in vergelijking 

met EPN bij patiënten met traumatische 

hersenschade geen effect heeft op het risico 

tot overlijden of het risico op pneumonie (lage 

evidentie). 

4. Uit 2 RCT’s is gebleken dat EEN niet meer of 

minder effect heeft op het overlijden in 

vergelijking met vertraagde EN (lage 
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evidentie). 

5. Uit 3 RCT’s is gebleken dat ENN het risico op 

infecties zou verlagen na spoed gastro-

intestinale chirurgie in vergelijking met EN. 

6. Uit 3 RCT’s is gebleken dat ENN het risico op 

infecties zou verlagen na electieve gastro-

intestinale chirurgie in vergelijking met 

vertraagde toediening van EN. 

Algemene conclusie: 

Het is aan te raden om EEN met een lage snelheid 

te starten in de meerderheid van kritisch zieke 

patiënten (echter, het bewijs is zwak).   

EN wordt bij patiënten met ongecontroleerde 

shock, ongecontroleerde hypoxemie en acidose, 

ongecontroleerde GI-bloeding, openlijke 

darmischemie (occlusief of niet-occlusief), 

darmobstructie (mechanisch 

ileus), abdominaal compartimentsyndroom, maag 

afzuigvolume> 500 ml / 6 h of high-output fistula 

indien betrouwbaar  

distale voedertoegang is niet haalbaar. 

7. Singer, P., 

Blaser, AR., 

Berger, MM., 

Alhazzani, W., 

Calder, PC.... 

Bischoff, SC. 

(2018). 

Review Intensieve 

zorgen patiënten 

in verschillende 

ziekenhuizen 

overheen de 

wereld. 

Met de databases 

van PubMed en 

Cochrane Library 

werd gezocht 

naar studies en 

systematische 

reviews 

gepubliceerd 

tussen 2000 en 

juni 

/ Kritische kijk op 

de vorige 

guideline i.v.m. 

voeding voor een 

IZ patiënt. 

Biedt een antwoord/meningen op 25 vragen die gesteld zijn 
aan de verschillende ziekenhuizen over heel de wereld: De 
verschillende ziekenhuizen gaven hun mening of ervaringen 
omtrent de vraag/onderwerp. Naarmate van alle antwoorden 
die werden verzameld, werd er een conclusie uit getrokken. In 
het artikel hebben sommige vragen meerdere antwoorden 
aangezien er geen eenduidig antwoord kon worden gemaakt. 
(Binnen onze specialisatieproef was niet iedere vraag relevant, 
er werd een keuze gemaakt op basis van relevantie voor ons 
onderzoek)  
 
1. Who should benefit from medicalnutrition? Who 

should be considered for medical nutrition 

therapy?  

Alle bevraagde ziekenhuizen zijn het er over 

eens dat een patient die langer als 48uur op 
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2017. 

Met behulp van 

een breed filter 

met de 

trefwoorden 

“intensive care 

OR critical care 

OR critically ill 

OR critical 

illness”, 

“human”, “adult” 

Alleen artikelen 

gepubliceerd in 

het Engels of 

met een Engels 

abstract en 

studies werden 

overwogen.  

 

intensieve zorgen verblijft, nood heeft aan 

voeding via enterale of parenterale weg. Indien 

de patient oral de voeding tot zich kan nemen, 

wordt deze weg verkozen.  

2. How to assess malnutrition?  

Door onvoorziene gewichtsverlies op te sporen. 

Door duidelijk te bevragen aan de patient zelf 

of familie of hij of zij verandering merkt aan 

zijn of haar lichaam. Wanneer de patient niet 

in staat is om te communiceren is het opvolgen 

van de body mask index een belangrijke 

parameter.  

3. How to screen for the risk of malnutrition 

during hospital stay?  

4. Iedere patient die langer als 48uur verblijft op 

intensieve zorgen heeft een verhoogd risico tot 

malnutritie. Er is nog geen specifieke 

screeningstool ontwikkeld voor intensieve 

patienten maar er is wel vraag naar.  

5. When should nutrition therapy be initiated and 

which route should be used? 

Oraal heeft de voorkeur. Enteraal wordt als 

2de keuze voorzien en kan het best aan een 

lage dosis vroeg gestart worden (binnen 

48uur). Parenterale voeding wordt als laatste 

gekozen en kan best pas opgestart worden 

vanaf dag 3. 

6. In adult critically ill patients, does intermittent 

EN have an advantage over continuously 

administered EN?  

Continue voeding heeft de voorkeur in plaats 

van het gebruiken van bolussen. Echter is er 

nog geen duidelijke  nadeel waarom bolus niet 

zou mogen gebruikt worden. Verder onderzoek 

is nog nodig.  

7. In adult critically ill patients, does postpyloric 

EN compared to gastric EN improve outcome 
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(reduce mortality, reduce infections)?  

De voorkeur gaat uit naar een gastrische 

sonde. Wanneer de maag of de weg naar de 

maag niet kan worden gebruikt, kan  een 

postpyloric sonde geplaatst worden.  

8. In critically ill patients for whom caloric needs 

are measured using indirect calorimetry or 

estimated using predictive equations, should 

isocaloric or hypocaloric nutrition be used?  

Er is nog geen duidelijke uitspraak over deze 

vraag. Verder onderzoek is nog noodzakelijk. 

Artsen volgen momenteel hun buikgevoel.  

9. When should we apply/implement 

supplemental PN?  

Dient als laatste optie gekozen te worden. 

Oraal en enteral heeft de voorkeur. Wanneer 

beide toegangswegen niet mogelijk zijn dient 

de parenterale weg gekozen te worden.  

10. In adult critically ill patients, does high protein 

intake compared to low protein intake improve 

outcome (reduce mortality, reduce infections)?  

Het is belangrijk om langzaam op te bouwen. 

Laag te starten en naarmate het process de 

intake te verhogen. Verder onderzoek is nog 

nodig.  

11. In adult critically ill patients with sepsis, does 

EN compared to no nutrition improve outcome 

(reduce mortality, reduce infections)?  

Enterale voeding mag pas gestart worden 

wanneer de patient  hemodynamisch stabiel is. 

Te vroeg op starten kan leiden tot een 

verhoogde kans op mortaliteit.  

12. Which laboratory parameters should be 

monitored?  

Glucose moet voornamelijk in de gaten 

gehouden worden. Daarnaast wordt er 

aangehaald dat het magnesiumpeil ook in de 
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gaten gehouden moet worden.  

8. Tangvik, R. J., 

Tell, G. S., 

Guttormsen, 

A. B., 

Eisman,J. A., 

Henriksen, A., 

Nilsen, R. M., 

Ranhoff, A. H. 

(2014). 

Herhaaldelijke 

cross-sectionele 

studie 

Alle ziekenhuis 

patiënten 

behalve 

patiënten 

opgenomen in 

het department 

verloskunde, 

pediatrie en 

psychiatrie, 

palliatieve 

zorgen, 

bariatrische 

chirurgie en 

patiënten jonger 

dan 18 jaar. 

3962 

patiënte

n namen 

deel aan 

de 

studie. 

3279 

werden 

effectief 

opgeno

men in 

de 

studie. 

Het nutritionele 

risicoprofiel van 

patiënten in een 

universitair 

ziekenhuis nagaan 

De patiënten werden gescreend op nutritionele 

risicoprofiel. Hiervoor werd er gebruik gemaakt 

van de Nutritional Risk Screening Tool (NRS 

2002). Deze tool werd gevalideerd en aanbevolen 

door de European Society for Nutrition an 

Metabolism (ESPEN).  

13. De prevalentie van het nutritionele risico was 

29%, patiënten met infecties, kanker, 

pulmonale ziekten, oncologie en patiënten 

opgenomen op intensieve zorgen hadden het 

hoogste nutritionele risico. 

14. Deze studie geeft aan dat de NRS (2002) niet 

gebruikt kan worden voor patiënten op 

intensieve zorgen omdat alle patiënten een 

score hebben van 3 of meer door de 

aandoening(en). 

15. Het implementeren van screeningrichtlijnen 

zorgt voor een betere screeningprestatie, maar 

niet noodzakelijk voor betere nutritionele 

interventies.  

16. In deze studie wordt het debat rond 

nutritionele management van de intensieve 

zorgen patiënt aangehaald. In dit artikel wordt 

hier nog geen antwoord op geboden. 

9. van Bokhorst-

de van der 

Schueren, M., 

Realino 

Guailitoli, P., 

Jansma, E. & 

de Vet, H. 

(2014). 

Systematic review Inclusie: 

studies die in het 

algemeen waren 

uitgevoerd bij de  

ziekenhuispopula

tie waarbij het 

criterium of de 

constructvaliditei

t van een 

screening- of 

/ Construct- , 

criteriumvaliditeit 

en predictieve 

validiteit 

bestuderen van 

Voedingsscreening

-tools voor de 

algemene 

ziekenhuisomgevi

ng. 

Geen enkele screening- of assessmenttool bleek 

geschikt voor adequate voedingsscreening en voor 

het voorspellen van een slechte 

voedingsgerelateerde uitkomst. 

De aanbeveling van dit artikel zijn om nooit 

volledig op één hulpmiddel te vertrouwen om de 

voedingsstatus van patiënten te screenen of te 

beoordelen. Klinisch oordeel ook een belangrijke 

rol speelt en dat verschillende tools in dezelfde 

patiëntenpopulatie kan worden toegepast om een 
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beoordelings -

instrument 

versus een 

acceptabele 

referentie 

methode 

beschrijven of de 

voorspellende 

waarde van een 

tool op een of 

meerdere 

uitkomsten 

beschrijven. 

 

Exclusie: 

Hulpmiddelen die 

alleen het 

bepalen van een 

percentage van 

ondervoeding 

weergeven. 

Hulpmiddelen die 

zijn ontwikkeld 

maar nooit zijn 

gevalideerd in 

een andere 

bevolking. 

Studies met 

minder dan 25 

patiënten.  

Tools die alleen 

van toepassing 

zijn op specifieke 

risicogroepen, 

bijvoorbeeld 

hulpmiddelen 

specifiek 

 hogere nauwkeurigheid te bekomen. 

 

1. Voor de volwassen ziekenhuispopulatie toonde 

alleen MUST (Malnutrition universal screening 

tool) goede criterium- en constructvaliditeit 

aan. 

2. De SGA (Subjective Global Assessment) 

scoorde naar construct validiteit niet goed.  

3. Voor de oudere populatie wordt MNA (Mini 

Nutrition assessment ) veel gebruikt, maar er 

zijn slechts weinig validiteitsstudies 

beschikbaar. 

4. De MNA-SF (Mini Nutrition assessment – short 

form)  overschat het aantal ondervoede 

patiënten.  

5. Voor de oudere bevolking scoorde geen van de 

tools goed.  

6. Voor de volwassen ziekenhuispopulatie 

toonden de SGA, NRS-2002 en MUST  allemaal 

redelijk tot goede voorspellende waarde aan 

LOS, mortaliteit en complicaties.  

7. Alle tools toonden ook lage diagnostische 

nauwkeurigheden in vergelijking met de 

referentiemethoden in verschillende 

onderzoeken en geen van de hulpmiddelen 

vertoonde een goede voorspellende waarde 

voor alle uitkomstmaten. Vandaar 

8. Dat het klinisch oordeel altijd een belangrijke 

rol moet blijven spelen. 

9. Screening- en beoordelingshulpmiddelen 

kunnen altijd als eerste stap worden toegepast 

bij voedingsscreening, maar de gebruikers 

moeten er zicht bewust van zijn welke 

beperkingen de tools bevatten.  
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ontwikkeld voor 

patiënten met 

nier- en 

hemodialyse. 

Hulpmiddelen die 

uitsluitend uit 

laboratoriumwaa

rden bestaan en 

bepaalde 

publicatietypen: 

hoofdartikelen, 

brieven, 

rechtszaken, 

interviews. 

10

. 

Vanderheyden

, S., Casaer, 

M.P., 

Kesteloot, K., 

Simoens, S., 

De Rijdt, T., 

Peers, G., 

…Mesotten, D. 

(2012). 

Health economy 

analyses van een 

randomized 

controlled studies 

(RCT’s) 

 

Patiënten van 7 

intensieve zorgen 

eenheden van 3 

afdelingen van 2 

verschillende 

ziekenhuizen 

waren willekeurig 

toegewezen aan 

vroege of late PN. 

Het verschil in 

kosten voor de 

gezondheidszorg 

van de beide 

groepen werd 

bekeken.  

Het belang van 

elke categorie 

Intensieve 

zorgen patiënten 

van 7 

verschillende 

intensieve 

zorgen 

afdelingen uit UZ 

leuven en het 

Jessa ziekenhuis 

tussen augustus 

2007 en 

november 2010.  

 

 

4640 Vroege 

parenterale 

nutritie (PN) 

versus late 

parenterale 

nutritie 

Vroege PN verhoogt de totale ziektekosten door de 

verhoging  van de farmaceutische kosten (PN en 

anti-infectieuze middelen). Een verschil van 

gemiddeld 1210 euro minder per patiënt door late 

parenterale nutritie toe te passen. 
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voor totale 

ziekenhuis 

opnamekosten en 

de invloed van 

vroege versus late 

PN 

werden 

vergeleken. De 

verschillende 

medicaties die 

verantwoordelijk 

waren voor 

verschillen in 

apotheekkosten 

werden 

onderzocht. 

 


