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Controverse over energievoorziening 

Prof. Dr. H.P. Sauerwein, AMC Amsterdam

Voeding bestaat naast eiwit ook uit koolhydraat en vet, als 
energiebron. Over de juiste aanpak qua energievoorziening bestaat 
nog veel controverse. Dit was aanleiding voor Nutricia om een 
symposium te organiseren over dit onderwerp. (K)ei belangrijk: de 
rol van eiwit in de behandeling van ondervoeding, vond eind mei 
plaats in het Geldmuseum in Utrecht.

In de ochtenduren van het symposium lag de nadruk op de rol van 
energie. De middag en een deel van de ochtend werden besteed aan 
de prestatie-indicator voeding zoals die ontwikkeld is voor zieken-
huizen en ontwikkeld wordt voor verpleeg-/verzorgingshuizen. Dr. 
Joosten van het Erasmus MC-Sophiakinderziekenhuis behandelde 
specifieke problemen zoals die op kinderleeftijd bestaan. 
Het eiwitconcept (zie kader) is zodanig geaccepteerd dat de prestatie-
indicator voeding inmiddels synoniem is met de prestatie-indicator 
eiwit. Dit suggereert dat het belang van de toevoer van ‘voldoende’ 
energie, zoals berekend met een formule, minder belangrijk wordt 
geacht. Dit is echter geenszins het geval, zoals bleek uit de reacties op 
de stellingen geformuleerd aan het begin van iedere lezing.

EnErgiEvErbruik  Dr. Strack van Schijndel (VUmc) benadrukte 
de noodzaak van het geven van voldoende energie. Hij liet overtui-
gend zien dat het schatten van het energieverbruik op grond van for-
mules voor het individu (grote) verschillen met het gemeten energie-
verbruik kan geven. Daarnaast liet hij zien dat veel aandacht nodig is 
bij de keuze van de soort sondevoeding om binnen één product zowel 
aan de prestatie-indicator als aan de energiebehoefte te voldoen.
Het begrip ‘voldoende energie’ is echter nog niet goed ontwikkeld 
voor patiënten met een ziekteduur van beperkte omvang. Bij gezonde 
mensen is de stofwisseling zodanig ingesteld dat wanneer glucose 
en vet gegeven worden de productie van glucose en de afbraak van 
vet geremd worden in precies die mate die overeenkomt met de 
hoeveelheid die toegediend wordt. Bij ziekte is dat niet zo. Door de 
veranderingen in de stofwisseling, zich onder andere uitend in insu-
lineresistentie, is dit principe verstoord, zodat er meer energie in de 
bloedbaan is dan gewenst. Het probleem bij ziekte is dat dit exces niet 
in vetweefsel wordt opgeslagen maar in andere organen, zoals spieren 

(en daardoor verergering van insulineresistentie) en lever, leidend tot 
leverfunctiestoornissen.
De conclusie van dit symposium was dat de ontwikkelingen rond de 
prestatie-indicator voeding een hoge vlucht genomen hebben, maar 
dat ‘energie in de bloedbaan’ nog veel aandacht behoeft.

Eiwit van levensbelang

Bij een gezonde volwassene bedraagt de eiwitmassa 6 tot 10 kg, 
de voorraad aan koolhydraat is 600 tot 800 gram en de vetvoorraad 
is variabel. Het belangrijkste verschil tussen koolhydraat en vet 
enerzijds en eiwit aan de andere kant, is dat de eerste twee macro-
nutriënten zich in het lichaam bevinden als een echte voorraad, dus 
een niet-gebruikte massa, die zo nodig kan worden aangesproken. 
dit geldt niet voor eiwit. eiwit bevindt zich in het lichaam uitsluitend 
als een actieve stof binnen en buiten organen. verlies van eiwitmassa 
betekent daarom altijd verlies van orgaanfunctie. en verlies van 
orgaanfunctie beneden een zeker kritisch niveau is een determinant 
voor morbiditeit en mortaliteit. er zijn aanwijzingen dat de relatie tus-
sen de afname van orgaanmassa en het tijdstip van overlijden min of 
meer hetzelfde is bij gezonde personen en chronisch zieken. voeding 
bij gezonde mensen is in principe gericht op vervanging van wat die 
dag verloren is gegaan, waarbij de nadruk ligt op een minimalistische 
benadering. Bij zieke mensen heeft voeding een extra dimensie: ma-
nipulatie van de eiwitstofwisseling. dit vereist een andere benadering: 
welke (maximale) hoeveelheid aminozuren stuurt de eiwitstofwisse-
ling zoveel mogelijk in de gewenste richting? 
Op 6 oktober vindt het symposium Tekorten te Lijf over ondervoeding 
plaats, zie bladzijde 22 en 23 van deze Voeding Nu.
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