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de interventie een significant hogere ener-
gie- en eiwitinname en een significant hoge-
re serum vitamine D-spiegel dan patiënten 
in de controlegroep. Voor lichaamsgewicht 
werd (in subgroepen) een toename in ge-
wicht gezien. Een studie naar valincidentie 
liet zien dat het aantal patiënten dat viel en 
het gemiddeld aantal valincidenten meer 
dan 50 procent lager was in de interventie-
groep dan in de controlegroep.
In een exploratieve studie naar het effect 
van de gegeven voedingsinterventie op een 
selectie van immuunparameters, endocrie-
ne parameters en micronutriënten, konden 
geen significante verschillen worden aange-
toond tussen de twee onderzoeksgroepen. 
In beide groepen verbeterde de gezondheid 
in de drie maanden na ontslag, hetgeen wel-
licht de mogelijke veranderingen in de im-
muunparameters heeft gemaskeerd.

ondervoede ouderen hebben baat bij voedingsinterventie na ontslag uit ziekenhuis

Transmurale zorg tegen ondervoeding

Floor Neelemaat, VU Medisch Centrum, 
Amsterdam

Nederland vergrijst. Er zijn in ons land   
nu ongeveer 2,5 miljoen ouderen, maar 
binnen 15 jaar zal dat aantal naar ver - 
wachting groeien tot meer dan 4 miljoen. 
Met de vergrijzing neemt het aantal uit - 
dagingen binnen de gezondheidszorg toe. 
Onder voeding bij ziekte is één van die 
uitdagingen. Oplossingen kunnen liggen 
in voedingsinterventies en het bieden van 
transmurale zorg.  
 
Ondervoeding bij ziekte is onder andere ge-
associeerd met een toename in complica-
ties door een verminderde weerstand, ver-
traagde wondgenezing en een langere 
opnameduur in het ziekenhuis. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat het geven van een    
specifieke voedingsinterventie tijdens zie-
kenhuisopname negatieve gevolgen van   
ondervoeding kan tegengaan. Het is nog 
onduidelijk welke effecten zo’n interventie 
heeft wanneer dit gegeven wordt in de peri-
ode na ontslag uit het ziekenhuis (transmu-
raal).
Onlangs is onderzoek gedaan naar de effec-
tiviteit en kosteneffectiviteit van transmurale 
voedingszorg bij 210 ondervoede oudere pa-
tiënten. De patiënten werden gerandomi-

seerd in twee groepen waarbij de ene groep 
een energie- en eiwitverrijkt dieet, drinkvoe-
ding, calcium-vitamine D-suppletie en twee-
wekelijkse consulten door een diëtist kreeg 
aangeboden en de andere groep de gebrui-
kelijke zorg. Patiënten werden gevolgd van 
opname in het ziekenhuis tot en met drie 
maanden na ontslag. De belangrijkste uit-
komstmaten van de studie waren functione-
le beperkingen en lichamelijke activiteit.

Resultaten

Effectiviteit
Het geven van een drie maanden durende 
voedingsinterventie aan ondervoede oude-
ren, leidde tot een significante afname in 
functionele beperkingen bij patiënten in de 
interventiegroep. Zij konden na de gegeven 
interventie bijvoorbeeld zelfstandig een trap 
op- en aflopen en zichzelf aan- en uitkleden, 
terwijl patiënten in de controlegroep dit   
niet konden. Deze bevinding is belangrijk,     
omdat een afname in functionele beperkin-
gen van groot belang is voor het handhaven 
van de zelfstandigheid van thuiswonende 
ouderen. Voor lichamelijke activiteit, licha-
melijke prestatie, vetvrije massa en hand-
knijpkracht kon geen verschil worden aange-
toond tussen de twee onderzoeksgroepen.
Patiënten in de interventiegroep hadden na 

‘Patiënten in de interventiegroep hadden na 
de interventie een significant hogere energie- 

en eiwitinname’

ondervoeding bij ziekte is onder andere 

geassocieerd met een langere opnameduur 

in het ziekenhuis. 
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om effect te kunnen verwachten bij een    
dergelijke zieke, oudere ondervoede groep 
patiënten. 

speciale consultatiebuReaus Dit 
onderzoek toont aan dat het geven van een 
drie maanden durende voedingsinterventie 
aan ondervoede oudere patiënten leidt tot 
een afname in functionele beperkingen, een 
afname in vallen en een toename in ge-
wicht. Er kon geen effectiviteit worden aan-
getoond voor handknijpkracht, spiermassa, 
lichamelijke activiteit en lichamelijke presta-
tie.
Toekomstige studies zouden zich kunnen 
richten op het standaard aanbieden van 
transmurale voedingszorg, ondersteund 
door een diëtist. Speciale consultatiebu-
reaus voor ouderen kunnen een belangrijke 
rol gaan spelen in de zorg voor deze als-
maar groter wordende groep ouderen. Mo-
gelijk veelbelovend zijn voedingsinterventies 
gecombineerd met lichamelijke activiteit, 
zeker wanneer deze worden gegeven voor 
een periode van minimaal zes maanden.  

De gehele studie is te downloaden via: www.
stuurgroepondervoeding.nl
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Kosteneffectiviteit
Naast een significante afname van functio-
nele beperkingen, heeft deze studie aange-
toond dat de gegeven voedingsinterventie 
kostenneutraal is voor functionele beperkin-
gen. Beide onderzoeksgroepen maakten   
ongeveer 9.000 euro aan gezondheidzorg 
gerelateerde kosten in de drie maanden na 
hun ontslag uit het ziekenhuis. Er kon niet 
worden aangetoond dat de interventiegroep 
door de voedingstherapie bijvoorbeeld min-
der vaak naar de huisarts ging. Maar de   
beperkte extra kosten door de inzet van de 
diëtist en de voedingssupplementen zorg-
den er ook niet voor dat de totale kosten in 
de interventiegroep veel hoger waren. Ter-
wijl zij wel minder functionele beperkingen 
ervoeren. Er kon geen kosteneffectiviteit 
worden aangetoond voor kwaliteit van leven 
en lichamelijke activiteit. 

Overleving van ondervoede patiënten met een 
cognitieve beperking
In een subanalyse is bij ondervoede oudere 
patiënten met een cognitieve beperking en 
acute of chronische ziekte de overlevings-
duur onderzocht. 
Multi-morbiditeit bleek geassocieerd te zijn 
met een slechte overleving. De helft van de 
patiënten overleed binnen een jaar na zie-
kenhuisopname en dertig procent zelfs bin-
nen drie maanden. Dit betrof met name pa-
tiënten met een medische diagnose van 
vasculaire aandoening of maligniteit, in 
combinatie met ondervoeding en een cogni-
tieve beperking.

Rustmetabolisme; formules versus meten
De laatste studie onderzocht het rustme-
tabolisme van ondervoede ouderen. Het 
rustmetabolisme kan gemeten worden met    
behulp van indirecte calorimetrie. Deze me-
thode kost veel tijd, is duur en er is veel trai-
ning nodig voor diegene die de meting uit-
voert. Om die reden wordt er in de praktijk 
vaker gebruik gemaakt van formules om het 
rustmetabolisme te voorspellen. In deze 
studie werden 33 verschillende formules ver-
geleken met het gemeten rustmetabolisme 
bij ondervoede ouderen. Geconcludeerd kan 

worden dat de formules grote afwijkingen 
vertonen ten opzichte van de gemeten waar-
den wanneer deze worden toegepast bij on-
dervoede ouderen. De beste formule schat 
het energieverbruik bij ongeveer 40% van 
de patiënten correct in. Drie maanden na 
ontslag uit het ziekenhuis is dat 60%. 

Knelpunten Om de effectiviteit van 
deze voedingsinterventie te onderzoeken 
was het wenselijk een zo homogeen moge-
lijke populatie te selecteren. De onderzoe-
kers hebben er 3,5 jaar over gedaan om 210 
patiënten te includeren die aan de inclusie-
criteria voldeden. Toch verschilden zij in 
medische diagnose, voedingstoestand, leef-
tijd en gezondheid. Om een meer homoge-
ne groep te verkrijgen zouden toekomstige 
studies een multicenter benadering kunnen 
hanteren.
De uitval tijdens het onderzoek, door overlij-
den of terugtrekking van de patiënt, was 
28%. Een groot deel van de patiënten dat 
zich terugtrok gaf aan zich te ziek te voelen 
om terug te kunnen komen naar het zieken-
huis. Het afleggen van huisbezoeken zou 
mogelijk deze uitval gedeeltelijk kunnen    
terugdringen. Op niet alle eindpunten zijn 
effecten gevonden. Een drie maanden du-
rende voedingsinterventie is wellicht te kort   

toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het standaard aanbieden van 

transmurale voedingszorg, ondersteund door een diëtist. 
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