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ondervoeding en decubitus 
‘Baat het niet, dan schaadt het niet, gaat 
niet op voor supplementen’

Hans Kraak

Ondervoeding en decubitus (doorligwonden) zijn beide 
prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg. Weliswaar is er een 
epidemiologisch en geen direct causaal verband tussen decubitus 
en ondervoeding vastgesteld, maar een goede voeding is wel een 
factor die aan het ontstaan of herstel van decubitus zou kunnen 
bijdragen. Wat het beste helpt, is nog de vraag: gewone voeding, 
supplementen of (voedings)verzorging.
 
Decubitus ontstaat bij patiënten door druk-, schuif en wrijfkrachten 
op het lichaam. Een slechte voedingstoestand, te weinig energie en 
eiwitten, en een niet-adequate behandeling, worden gerelateerd aan 
decubitus. Doorliggen is een groot probleem voor zowel de patiënten, 
de zorginstellingen en de overheid De aandoening kost ongeveer 1 
procent van het totale budget van de zorgsector, zo’n 700 miljoen 

euro per jaar. ‘Decubituswonden zijn pijnlijk en genezen slecht’, zegt 
dermatoloog Ronald Houwing van het Deventer Ziekenhuis. ‘Het 
voorkomen van doorliggen is arbeidsintensief en duur, maar nog altijd 
goedkoper dan  behandelen van al opgetreden decubitus. Ten eerste 
moet je door regelmatig van houding te veranderen of  door speciale 
matrassen voorkomen dat er langdurige druk op een en dezelfde plek 
is. Dat lijkt eenvoudig, maar dit kost ook veel menskracht en in Ne-
derland is het tot nu toe nog niet zo makkelijk gebleken het probleem 
zo terug te dringen. Ten tweede is het belangrijk dat patiënten in een 
goede lichamelijke conditie komen en daarin speelt de voeding een 
belangrijke rol. Alhoewel een topsporter, als hij lang in dezelfde hou-
ding ligt ook doorligwonden kan ontwikkelen, krijgt een patiënt in een 
slechte conditie, die ondervoed is, veel sneller decubitus. Helaas we-
ten we nog steeds niet goed wie nu wel en wie niet decubitus krijgt.’ 
Houwing deed bij varkens onderzoek naar de rol van voedingssup-
plementen op het voorkomen van decubitus. ‘De gedachte is dat vrije 
radicalen een rol spelen bij het ontstaan  van decubitus’, licht hij toe. 
‘Door het wegvangen met antioxidanten zouden de vrije radicalen geen 
schade meer kunnen veroorzaken. Bij varkens hebben we decubitus 
geïnduceerd door ze in narcose druk te geven. Toen we de varkens extra 
supplementen met vitamine E gaven, bleken ze minder snel decubitus 
te krijgen. Helaas bleek een energie- en eiwitverrijkte drinkvoeding, aan-
gevuld met arginine en antioxidanten, niet effectief in het voorkomen 
van decubitus bij patiënten die behandeld werden voor een heupfrac-
tuur. Een groep kreeg een speciale drinkvoeding tegen decubitus, de 
andere groep een placebo. We hebben de mensen twee weken na de 
operatie gevolgd, maar vonden geen positief effect. Dat is jammer, want 
we hadden op basis van de positieve resultaten van het varkensonder-
zoek een positief resultaat verwacht. Misschien was de onderzoekspe-
riode te kort, of zijn mensen niet eender als varkens. Het blijkt dat we 
nog lang niet voldoende weten over de effecten van extra antioxidanten. 
Bij ernstige zieke patiënten kunnen supplementen met antioxidanten 
zelfs schadelijk zijn. Het idee “baat het niet, dan schaadt het niet”, blijkt 
voor deze middelen in ieder geval niet op te gaan!’, aldus Houwing

EpidEmiologisch  In de dagelijkse praktijk schrijven artsen in 
zieken- en verpleeghuizen aan decubituspatiënten vaak speciale drink-
voedingen of supplementen voor. Jos Schols, hoogleraar verpleeg-
huisgeneeskunde aan de universiteit Maastricht en tevens hoogleraar 
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chronische zorg aan de Universiteit van Tilburg, vindt dat toch geen 
slechte zaak. ‘Er zijn tot nu toe alleen epidemiologisch verbanden ge-
legd tussen de voedingstoestand van mensen en decubitus’, zegt hij. 
‘Een ziek en kwetsbaar lichaam van ziekenhuis- of verpleeghuispatiën-
ten zou logischerwijs vatbaarder moeten zijn voor decubitus, dan een 
lichaam in een goede conditie, maar er is nog te veel onbekend over 
de processen die zich precies in het lichaam afspelen om het causale 
verband tussen decubitus en ondervoeding al bloot te kunnen leggen. 
Voor zieke en kwetsbare mensen met decubitus, waarvan velen een 
slechte voedingstoestand hebben, is het in ieder geval zaak dat hun 
lichaam zo snel mogelijk weer in een goede conditie komt. Optima-
lisering van de voedingstoestand speelt daarbij een belangrijke rol. 
Dit kan onder meer door de voedingsinname via de normale maaltijd 
te optimaliseren én als dat niet lukt met additionele toepassing van 
drinkvoeding of sondevoeding. Het is inderdaad nog niet aangetoond 
of supplementen, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke drinkvoedin-
gen, extra helpen, maar het kan geen kwaad om de vereiste bouwstof-
fen, vitaminen en mineralen waaraan een ondervoed lichaam behoefte 
heeft, aan te vullen met drinkvoeding, als die via de gewone voeding 
niet of moeilijk worden ingenomen.’
Zowel Schols als Houwing erkennen dat een goede ambiance in de 
omgeving van de patiënt of oudere bijdraagt aan een goede voedings-

toestand of het voorkomen van ondervoeding, maar Houwing hamert 
wat harder op de verzorging van mensen die te weinig eten. ‘Omdat 
ze slecht eten wordt soms te snel naar drinkvoeding gegrepen. Tus-
sendoortjes en normaal voedsel, lepeltje voor lepeltje gegeven, is vaak 
een betere, lekkerdere en gezondere oplossing. Pas op het laatste 
moment zou je met nutriëntdichte voeding moeten gaan werken, 
want het kan ook ten koste gaan van de gewone maaltijd. Als het 
om decubitus gaat, ligt de druk nu bij de verpleging. Artsen zijn er 
kennelijk niet zo in geïnteresseerd, ze laten de verzorging graag aan 
de verpleging over, maar ik wil er voor pleiten dat een arts eens wat 
vaker aan het bed van een decubituspatiënt verschijnt. Om te kijken 
naar een wond en mee te denken met de verpleging, hoe die wond nu 
voorkomen had kunnen worden en hoe deze te behandelen. Het gaat 
ook om betrokkenheid en verantwoordelijkheid.’
Hoewel ondervoeding en decubitus nog steeds veel voorkomende 
problemen zijn, merkt Jos Schols op dat er nu op basis van landelijke 
zorgverbeterprogramma’s toch positieve trends aan de gang zijn die 
de problemen verder oplossen. ‘We zien geleidelijk aan toch positieve 
effecten die voortkomen uit de integrale aanpak van deze problemen 
in alle sectoren van de zorg. Zowel decubitus als ondervoeding krijgen 
de laatste jaren veel meer aandacht en we zien dat de prevalentiecij-
fers door alle inspanningen langzaam teruglopen.’ 

‘We weten niet of speciale 
drinkvoedingen wel zo nodig zijn’

een ArtS zou vAker AAn het bed vAn de decubituSpAtiënt mogen verSchijnen

Jos Schols en ronald Houwing zijn beide spreker 
op het symposium Tekorten te lijf, dat voeding 
nu in samenwerking met grootkeuken houdt op 
3 juni in de reehorst in ede. 

12_VNU 05 F.indd   13 15-05-2008   14:21:07


