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Ondervoeding bij kinderen in het  
ziekenhuis veel voorkomend probleem

Dr. K.F.M. Joosten, kinderarts-intensivist, 
Dr. J.M. Hulst, kinderarts, Dr. J. Olieman, diëtiste, 
ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Acute en chronische ondervoeding bij kinderen die worden 
opgenomen in het ziekenhuis is een veel voorkomend probleem. 
Ondervoeding bij kinderen komt tussen de 10 en 20 procent voor bij 
ziekenhuisopname en kan bij specifieke ziektebeelden oplopen tot 
60 procent. Bij 70 procent van de opnames wordt het niet herkend 
en dus niet behandeld. Hierin moet verandering komen, aangezien 
ondervoeding tijdens ziekenhuisopname geassocieerd wordt met 
een toegenomen infectierisico, vertraagde wond genezing, langere 
opnameduur en verhoogde morbiditeit en mortaliteit. 

In een recent Nederlands onderzoek is aangetoond dat kinderen die 
werden opgenomen in het ziekenhuis en werden geclassificeerd met 
acute ondervoeding, gemiddeld 45 procent langer in het ziekenhuis  
lagen (gemiddeld 2 dagen). Daarnaast zijn korte en langere periodes 
van ondervoeding van invloed op de groei, ontwikkeling en cognitieve 
functie van het jonge kind. 

Acute en chronische ondervoeding Screenen op onder-
voeding gebeurt door het bepalen van het gewicht en de lengte van 
het kind. Bij acute ondervoeding daalt het gewicht, maar is de lengte-
groei (nog) niet achtergebleven. Bij acute onder voeding wordt vooral 
gewichtsverlies gezien dat optreedt door een veranderd metabolisme 
en verminderde voedselinname bij acute ziekte. 
Chronische ondervoeding gaat samen met een achterstand in de leng-
tegroei van het kind en treedt op bij chronische ziekte. Behalve de 

een snelle 

herkenning van 

ondervoeding leidt 

tot een betere 

behandeling van het 

zieke kind. 
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ziekte zelf, kan ook de behandeling invloed hebben op de voedings-
toestand en groei. Door het bepalen van een standaard-deviatiescore 
(SD-score) wordt vastgesteld of er sprake is van acute of chronische 
ondervoeding (zie kader). 
In 2010 heeft TNO resultaten gepresenteerd van de 5e Landelijke 
Groeistudie waaruit bleek dat kinderen van Nederlandse afkomst niet 
langer zijn geworden ten opzichte van de vorige landelijke groeistudie. 
Kinderen van Marokkaanse of Turkse ouders worden nog wel langer. 
Gezien de toename van overgewicht wordt de huidige lengte die  
gemeten is bij kinderen in de 5e Landelijke Groeistudie met het ge-
wicht uit het jaar 1980 als ideale gezondheidssituatie voor kinderen 
beschouwd. 
In Nederland adviseren we gebruik te maken van digitale groeicurves 
waarbij groeicurves kunnen worden gebruikt voor etniciteit (bijvoor-
beeld Nederlands, Marokkaans, Turks) of voor bepaalde syndromen 
(bijvoorbeeld Down, Turner). Deze digitale groeicurves zijn beschik-
baar gemaakt door de Stichting Kind en Groei en te downloaden via 
de website www.growthanalyser.org. Momenteel werkt de Stichting 
Kind en Groei aan een vereenvoudigde applicatie van deze groeicur-
ves. Deze digitale groeicurves geven direct de exacte waarde van de 
SD-score en berekenen de SD-afname of -toename in de tijd. Daar-
naast kan worden gekozen voor groeicurves voor verschillende 
 ethniciteit en worden de groeicurves up-to-date gehouden.
 
screenen op risico ondervoeding Het screenen op het 
 risico om ondervoed te raken gedurende ziekenhuisopname kan 
plaatsvinden door gebruik te maken van een eenvoudig screenings-
instrument. Dit in Nederland ontwikkelde instrument, STRONG-kids 

genaamd (Screening Tool Risk On Nutritional Status and Growth) be-
staat uit vier vragen die bij opname kunnen worden afgenomen door 
arts, verpleegkundige of diëtist:
1. Is er sprake van een onderliggende ziekte met een hoog risico op 

ondervoeding (zie lijst)? 
2. Verkeert de patiënt in een slechte voedingstoestand beoordeeld op 

basis van uw klinische blik? Inschatting ingevallen gelaat en/of  
verlies onderhuids vet en/of spiermassa?

3. Is er sprake van 1 van onderstaande punten:    
Overmatige diarree ( > 5 daags dunne ontlasting) en/of braken  
( > 3x daags) gedurende de laatste 1-3 dagen, en/of  
Bestaande voedingsinterventie met drinkvoeding of sondevoeding 
en/of Duidelijk verminderde inname gedurende de laatste  
1-3 dagen en/of Belemmering van voedselinname door pijn?

4. Is er sprake van gewichtsverlies of stilstand (< 1 jaar) in groei/ 
gewicht gedurende de laatste weken tot maanden?

Indien ‘ja’ wordt gescoord wordt aan de eerste vraag 2 punten toe 
gekend en aan vraag 2 t/m 4 steeds 1 punt. Aan de hand van de totaal-
score wordt de patiënt geclassificeerd met een laag (score 0), matig 
(score 1-3) of hoog risico (score 4-5) op ondervoeding. Aan de risico- 
score wordt een voedingsinterventie gekoppeld. De screening dient 
opgenomen te worden in het verpleegkundig opnameprotocol. 
In de onlangs uitgevoerde Nederlandse studie werd aangetoond dat 
8% van de opgenomen kinderen in de hoog-risicogroep werd geclassi-
ficeerd. Deze groep kinderen onderscheidde zich van de andere risico-
groepen door een hoger voorkomen van ondervoeding en langere  
opnameduur in het ziekenhuis. 
Toekomstig onderzoek zal duidelijk moeten maken of vroege voe-
dingsinterventie bij deze hoog-risico-kinderen zal leiden tot een  
kortere ligduur in het ziekenhuis, een snellere genezing en minder 
complicaties. 

prestAtie indicAtor ondervoeding Sinds 2008 is scree-
ning en behandeling op ondervoeding voor kinderen die opgenomen 
worden in het ziekenhuis opgenomen in de Basisset Prestatie- 
indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor deze  
indicator dient het ziekenhuis ieder jaar gegevens aan te leveren over 
alle opgenomen patiënten wat betreft screening en behandeling van 
ondervoeding (www.igz.nl). De indicator bestaat uit twee onderdelen:
1. Screening op acute ondervoeding bij opname; 

Kinderen > 28 dagen en < 1 jaar: gewicht-naar-leeftijd < -2 SD 
Kinderen > 1 jaar: gewicht-naar-lengte < -2 SD 

2. Snelle en adequate voedingsinterventie bij de ondervoede patiën-
ten waarvoor evaluatie voedingsinname op 4e dag van inname;
energie-inname minimaal rustenergieverbruik + 30% (rustenergie-
verbruik berekend met Schofield). De toeslag van 30% is gebaseerd 
op het feit dat bij enterale inname van voedsel ongeveer 10% van 
de energie-inname verloren gaat, 10% ziektefactor en 10% 
activiteits factor.
Groei- en inhaalgroei is bij deze energie-inname niet mogelijk. Ei-
wit-inname minimaal bij kinderen > 1 jaar 1,2-1,5 g/kg dag (bij kin-
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bepalen van het 

gewicht en de 

lengte van het kind. 

_VNU_015-017   16 07-04-2011   14:30:21



OndervOeding
|  a

p
r

il 2011  |  n
u

m
m

e
r

 4  |

17

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

deren < 1 jaar ligt de eiwitbehoefte veel hoger en dient deze indivi-
dueel bepaald te worden).

prevAlentie In 2007 werd tijdens een landelijke Nederlandse stu-
die een prevalentie ondervoeding van 19% gemeten, 11% acute onder-
voeding en 9% chronische ondervoeding. Het prevalentiecijfer van 
11% acute ondervoeding bleek vergelijkbaar met studies verricht in  
diverse Europese landen. De hoogste prevalentie voor acute onder-
voeding werd gevonden bij kinderen met een gastro-intestinale aan-
doening, zoals het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). De hoogste 
prevalentie voor chronische ondervoeding werd gevonden bij kinderen 
met een neurologische ziekte, hart- en nierziekte. 
Na de invoering van de prestatie-indicator in 2008 werden in 2008 en 
2009 de gegevens met betrekking tot screening op ondervoeding 
zichtbaar bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. In 2008 en 2009 
participeerden 33 respectievelijk 61 ziekenhuizen, werden 21.000 en 
65.000 opnames geregistreerd en achtereenvolgens 52% en 46% kin-
deren gescreend. Het percentage acute ondervoeding was respectie-
velijk 10% en 11%. De screening van alle opgenomen kinderen moet 
gaan leiden tot een sneller en adequater beleid bij behandeling van 
kinderen die ondervoed zijn bij opname of die een hoog risico hebben 
ondervoed te raken.  

BehAndeling Indien er sprake is van ondervoeding of een hoog 
risico dient direct een consult aangevraagd te worden bij de diëtist 
en binnen 48 uur een voedingsbehandelplan ingezet, afhankelijk van 
de leeftijd en onderliggende ziekte van het kind. De behandeling van 
ondervoeding start met het meten of berekenen van de energie- en 
eiwitbehoefte. Bij zieke kinderen ligt de eiwitbehoefte veel hoger dan 
de norm die in de prestatie-indicator is gesteld, deze kan oplopen 
tot 4-5 gram per kilo lichaamsgewicht per dag. Daarnaast is het van 
belang dat de energie- en eiwitinname op elkaar zijn afgestemd. 
De WHO is recent met aanbevelingen gekomen om acute en  
chronische ondervoeding te behandelen. Voor kinderen met acute 
ondervoeding waarbij een inhaalgroei nodig is van 10-20 g/kg per 
dag wordt 9-11,5 energie% eiwit aangeraden. Voor chronisch onder-
voede kinderen waarbij sprake is van lengtegroei achterstand dient 
de voeding 11-15 energie% eiwit te bevatten, omdat voor lengtegroei 
meer eiwit nodig is. 
Momenteel zijn er in Nederland nog geen studies gedaan die gekeken 
hebben naar het effect van vroege voedingsinterventie bij kinderen die 
ondervoed zijn of een risico hebben op het ontstaan van onder-
voeding bij opname in het ziekenhuis, in relatie tot het beloop van de 
voedingsstatus tijdens opname, de morbiditeit en mortaliteit. 

snelle herkenning Screenen op ondervoeding met behulp van 
het meten van gewicht en lengte en het bepalen van het risico om on-
dervoed te raken gedurende ziekenhuisopname, door middel van het 
afnemen van een eenvoudige vragenlijst zoals de STRONG-kids, zijn 
twee verschillende items. Maar om een goed inzicht te krijgen in de  
voedingstoestand van het kind zijn deze onlosmakelijk aan elkaar  

verbonden. Snelle herkenning leidt tot een snellere behandeling en op  
termijn naar een betere uitkomst voor het zieke kind.
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vaststellen ondervoeding

door het bepalen van een standaard-deviatiescore (sd-score) 
wordt vastgesteld of er sprake is van acute of chronische  
ondervoeding. er wordt gebruik gemaakt van standaard-
deviatiescores omdat de gemeten waarde wordt vergeleken 
met de gemiddelde waarde van de referentie populatie kin-
deren. een sd-score van onder de -2 sd wordt gehanteerd 
als afkappunt voor ondervoeding. tevens dient gekeken te 
worden naar een afbuigende groeicurve. wanneer de groei-
curve in korte tijd afbuigt, groeit het kind niet goed in lengte 
en/of gewicht. ook wordt er gesproken van acute onder- 
voeding wanneer de afbuigende groeicurve boven de 1 sd  
afneemt in drie maanden; van chronische ondervoeding  
indien de groeicurve voor lengte naar leeftijd bij kinderen 
jonger dan 4 jaar de sd-score 0,5-1,0 sd afbuigt in 1 jaar, en 
bij kinderen ouder dan 4 jaar 0,25 sd afbuigt in 1 jaar.

ondervoeding is niet 

alleen buiten 

europa een veel 

voorkomend 

probleem bij 

kinderen.
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