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  van onder-
voeding in verpleeg- en verzor-

gingshuizen wordt geschat op onge-
veer 40 procent (1). Het exacte per-
centage is afhankelijk van de definitie
van ondervoeding. Ziekte of absorp-
tiestoornissen kunnen de oorzaak van
ondervoeding zijn, maar bij ouderen
is ondervoeding vaak toe te schrijven
aan een inadequate voedingsinname
ten gevolge van anorexie. Voor de
anorexie kunnen vele oorzaken zijn,
zoals verminderde fysieke activiteit,
anatomische of fysiologische verande-

ringen, veranderingen in de stofwisse-
ling, medicijngebruik, maligniteiten,
dementie, depressie en sociale facto-
ren.

Er zijn verschillende manieren om
het probleem van ondervoeding aan
te pakken. Eén daarvan is het gebruik
van een compleet voedingssupple-
ment. Daaronder wordt verstaan een
verrijkte drank, bijvoorbeeld sap of
melk, met zowel een hoge macro- als
micronutriëntendichtheid. Eerdere
onderzoeken (2, 3, 4, 5) hebben aan-
getoond dat een compleet voedings-

supplement de voedingstoestand ver-
betert, maar de studies waren te
beperkt om het effect ervan op het
lichamelijk en/of psychisch functio-
neren van ouderen te onderzoeken.
Daarom is een interventiestudie uit-
gevoerd met een compleet voedings-
supplement. Doel was na te gaan of
na het gebruik ervan gedurende zes
maanden een effect op het functione-
ren aantoonbaar is. De positieve
resultaten van de pilotstudy (6) wezen
in die richting.

Studieopzet    De ViB-studie (VOE-
DING in Brabant) was opgezet als
een randomised controlled trial (7,
8). Daarvoor zijn negen verschillende
verpleeg- en verzorgingshuizen in het
zuiden van Nederland bezocht.
Bewoners van zestig jaar of ouder die
langer dan twee maanden in de
instelling woonden, zijn gevraagd deel
te nemen aan het onderzoek. Deze
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Veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een verhoogde kans ondervoed te raken.

Dit heeft grote gevolgen voor hun dagelijks functioneren. Ondervoeding kan bijvoorbeeld spier-

functie, immuniteit, botgezondheid, zicht, gehoor en cognitief functioneren aantasten. Aanvulling

van de voeding met een compleet voedingssupplement blijkt wel de voedingsstatus te verbeteren,

maar liet geen effect zien op het lichamelijk of psychisch functioneren van de ouderen.
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bewoners moesten daarnaast een BMI
hebben van 30 kg/m2 of lager en een
Mini-Mental State Examination Score
(MMSE) van tien punten of hoger.
MMSE is een methode om het cogni-
tief functioneren te bepalen. Deel-
nemers werden daarop gescreend
omdat zij in staat moesten zijn vra-
genlijsten te beantwoorden. Ouderen

met ernstige co-morbiditeit (kanker,
ernstige infectieziekten), absorptie-
stoornissen, gebruik van parenterale
voeding of structureel gebruik van
sondevoeding, terminale zorg of ver-
storende behandelingen werden uit-
gesloten van deelname.

In aanvulling op hun gebruikelijke
voedingspatroon ontvingen de deel-
nemers (n=176) willekeurig een nu-
triëntdichte melkdrank of een place-

bodrank, twee
keer per dag
gedurende 24
weken. Twee por-
ties van de nut-
riëntdichte melk-
drank leverden
samen 250 kilo-
calorieën.
Vitamines (A, D,
E, K, C en ver-
schillende B-vita-
mines), minera-
len en spoorele-
menten waren
toegevoegd in
hoeveelheden van
ongeveer 25 tot
175 procent van
de Nederlandse
aanbevelingen.
De placebodrank
bevatte geen
energie, vitami-
nes of mineralen.
Tweederde van de
deelnemers

gebruikte de nutriëntdichte melk-
drank (n=119) en eenderde de place-
bodrank (n=57). De antropometri-
sche waarden (gewicht, kniehoogte en
kuitomtrek) en nuchtere bloedwaar-
den (albumine, prealbumine, CRP,
vitamine D, B-vitamines, homocysteï-
ne en MMA) werden bepaald als uit-
komstmaten.
Voedselconsumptiegegevens werden
nagegaan in een subgroep (n=66;
interventiegroep: n=45, controle-
groep: n=21). Verder werden het
lichamelijk en psychisch functioneren
gemeten met verschillende vragenlijs-
ten en testen (knijpkracht, Barthel
Index, FEFA, ADAS-cog, verbal 
fluency en GDS).

Resultaten    De onderzoekspopula-
tie had een lagere inname van ener-
gie, eiwit, vet en vitamines en minera-
len dan de meeste zelfstandig wonen-
de Nederlandse ouderen (7). Daarbij
was vooral de inname van vitamine D
erg laag (100 procent van de onder-
zoekspopulatie). Mede door de lage

innames kwamen veel deficiënties
voor. Het gebruik van het complete
voedingssupplement had echter een
gunstig effect op de kwaliteit van de
voeding. Er was bijvoorbeeld een sig-
nificant (p<0,001) positief effect op
de inname van vitamines en minera-
len. Daarnaast werd een verschil in de
totale energie-inname gemeten tussen
de interventiegroep en de controle-
groep van 0,8 MJ/dag (p=0,166). De
vrijwillige energie-inname via de
gebruikelijke voeding nam in beide
groepen even sterk af (-0,5 MJ/dag),
zodat kan worden gesteld dat de deel-
nemers niet compenseerden voor de
energie-inhoud van het supplement.

Dit positieve effect op de inname
wordt ondersteund door verbeterin-
gen in de voedingstoestand bij de
interventiegroep (8). Er werden enke-
le belangrijke verschillen gemeten
tussen de interventie- en controle-
groep. Zo nam het lichaamsgewicht
in de interventiegroep toe met 0,8 kg
en daalde het in de controlegroep met
0,8 kg (1,6 kg verschil, p=0,035). De
kuitomtrek, een maat voor de spier-
massa, nam in de interventiegroep
met drie millimeter toe en in de con-
trolegroep met zes millimeter af (0,9
cm verschil; p=0,048). Ook in de vita-
minestatus in het bloed (vitamine D,
homocysteïne, serumfolaat, vitamine
B12 en vitamine B6) ontstonden
belangrijke verschillen (7). In de
groep die het voedingssupplement
kreeg, werden percentages deficiënties
teruggebracht van 14-87 procent naar
0-18 procent. Het effect was het dui-
delijkst voor vitamine D. Vóór de
interventie was 83 tot 87 procent van
de deelnemers deficiënt (vitamine D-
waarde in het bloed lager dan 30
nmol/l), na de interventie bleef
slechts tien procent in de interventie-
groep deficiënt, terwijl in de controle-
groep nog steeds 75 procent een te
lage vitamine D-waarde had.

In de totale onderzoekspopulatie
werden geen algemene effecten van de
interventie gevonden op het lichame-
lijk functioneren (8). De spierkracht
werd gemeten door de deelnemers in
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een apparaat te laten knijpen. De
spierkracht nam niet toe door het
gebruik van het supplement, maar
voorkwam in de interventiegroep wel
de achteruitgang die bij de controle-
groep werd gemeten. Dit resultaat was
echter niet statistisch significant.

In een subgroep van deelnemers
met een lage BMI (<24,4 kg/m2) bij
aanvang van de studie werd wel een
positieve invloed gevonden op het
cognitief functioneren (ADAS-cog
(p=0,09) en taal subscore (p=0,01)).

Discussie en conclusie    De
onderzoekspopulatie in de ViB-studie
was vatbaar voor ondervoeding en
had kleine functionele problemen,
belangrijke kenmerken van bewoners
in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Voor de studie is een compleet voe-
dingssupplement gebruikt met onder
andere fysiologische doses micronu-
triënten (25 tot 175 procent van de
Nederlandse aanbevelingen).
Mogelijk was het effect op het func-
tioneren meer uitgesproken geweest
als hogere doses waren gebruikt.

Ondanks de grote motivatie van de
deelnemers moet helaas worden
geconstateerd dat het niveau van
compliance laag was, ruim eenderde
van de deelnemers viel uit. De rede-
nen die het meest werden aangege-
ven, waren smaak of nadelige effecten
van het supplement, tekort aan moti-
vatie om verder te gaan, optreden van
ziekte of dood. Maar betere com-
pliance had waarschijnlijk niet geleid
tot andere conclusies.

De deelnemers aan het onderzoek
compenseerden hun dagelijkse voed-
selinname niet voor de energie-
inhoud, maar wel voor het volume
van de nutriëntdichte melkdrank en
daaruit kan worden geconcludeerd
dat in voedingsinterventies supple-
menten met een laag volume het
meest geschikt zijn.

Een opmerkelijke bevinding is de
hoge prevalentie van vitamine D-defi-
ciëntie bij aanvang van de studie
(meer dan 80 procent van de deelne-
mers). Adequate maatregelen moeten

dan ook worden genomen indien
geïnstitutionaliseerde ouderen weinig
worden blootgesteld aan zonlicht
en/of als zij een lage inname van vita-
mine D hebben. In de onderzoeks-
populatie gebruikte geen van de
ouderen de aanbevolen hoeveelheid.

De resultaten van het onderzoek
kunnen worden gebruikt bij het
opstellen van een voedingsbeleid in
de verpleeg- en verzorgingshuizen.
Op basis van de resultaten van dit
onderzoek is een stroomdiagram
opgesteld (zie afbeelding 1). Daarmee
kan tijdig het ontstaan van ondervoe-
ding worden gesignaleerd en zo
mogelijk preventief worden ingegre-
pen. Het stroomdiagram is nog niet
gecontroleerd in de praktijk.

Adviezen om mee te nemen in het
voedingsbeleid in instellingen voor
ouderen zijn onder andere het regel-
matig (iedere drie maanden) wegen
van de bewoners en het gebruiken
van een vragenlijst om te screenen op
verminderde eetlust.

Onderzoek zou in de toekomst
moeten zijn gericht op een efficiënte
implementatie van het gebruikte
complete voedingssupplement in de
dagelijkse praktijk, waarbij het beleid
moet zijn gericht op zowel het verbe-
teren van het dagelijkse voedselpakket

als op het verschaffen van voedings-
supplementen zodra dit is 
gewenst.

Opname in verpleeg- of verzorgingshuis: huidige BMI; historisch 
gewichtsverlies; afgenomen eetlust.

Huidige BMI <
24 kg/m2?

Afgenomen
eetlust

Geen risico o ondervoeding;
regelmatig wegen
screening afgenomen eetlust

Recent
gewichtsverlies?

Risico op ondervoeding;
verbeteren gebruikelijke
voedingspatroon

Ondervoeding;
verbetering voedings-
toestand o.a. door
gebruik van
supplementen

N N

N

J

J

J

Referenties
1. Guigoz Y, Lauque S, Vellas BJ. Identifying the elderly at risk for mal-

nutrition. The Mini Nutritional Assessment. Clin Geriatr Med 2002;18:737-

57.

2. Van der Wielen RP, van Heereveld HA, de Groot CP, van Staveren WA.

Nutritional status of elderly female nursing home residents; the effect of

supplementation with a physiological dose of water-soluble vitamins. Eur J

Clin Nutr 1995;49:665-74.

3. Fiatarone Singh MA, Bernstein MA, Ryan ND, O’Neill EF, Clements KM,

Evans WJ. The effect of oral nutritional supplements on habitual dietary

quality and quantity in frail elders. J Nutr Health Aging 2000;4:5-12.

4. Lauque S, Arnaud Battandier F, Mansourian R, et al. Protein-energy

oral supplementation in malnourished nursing-home residents. A controlled

trial. Age Ageing 2000;29:51-6.

5. Faxén-Irving G, Andrén-Olsson B, af-Geijerstam A, Basun H,

Cederholm T. The effect of nutritional intervention in elderly subjects resi-

ding in group-living for the demented. Eur J Clin Nutr 2002;56:221-7.

6. Wouters-Wesseling W, Wouters AE, Kleijer CN, Bindels JG, de Groot

CP, van Staveren WA. Study of the effect of a liquid nutrition supplement

on the nutritional status of psycho-geriatric nursing home patients. Eur J

Clin Nutr 2002;56:245-51.

7. Manders M, de Groot CPGM, Blauw YH, van Hoeckel-Prüst L, Bindels

JG, Siebelink E, van Staveren WA. Effect of a nutrient enriched drink on

dietary intake and nutritional status in institutionalised elderly. Submitted

for publication.

8. Manders M, de Groot CPGM, Hoefnagels WHL, Wouters-Wesseling W,

Mulders JMJ, van Staveren WA. The effect of a nutrient dense drink on

mental and physical function in institutionalized elderly people. Submitted

for publication.

Afbeelding1: Met dit stroomschema kan het risico op ondervoeding worden gesignaleerd (nog niet in de praktijk getoetst).


