
OndervOeding

12,5 jaar voedingsteam
Screening binnen én buiten het ziekenhuis

Joan van Dijk, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Van de mensen die in een ziekenhuis opgenomen worden is 25 à 
40 procent onvoldoende gevoed. Deze mensen lopen meer kans op 
complicaties en herstellen trager. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede 
loopt voorop bij het vroegtijdig herkennen van ondervoeding. Het 
voedingsteam van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede bestaat 12,5 
jaar en sinds enkele jaren reikt dit team ook tot buiten de muren 
van het ziekenhuis, met een transmuraal voedingsteam.  Bovendien 
staat uitbreiding naar een regionaal team op de agenda. Deze 
samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is uniek. 

Het voedingsteam van het Gelderse ziekenhuis houdt zich nu 12,5 
jaar bezig met het voorkomen en behandelen van ziektegerelateerde 

ondervoeding. Het ziekenhuis checkt elke patiënt bij opname op 
ondervoeding en onderneemt zo nodig gericht actie om de voedings-
toestand van de patiënt te verbeteren. Nadat het voedingsteam in het 
ziekenhuis zelf goed draaide, werd binnen enkele jaren na de oprich-
ting al snel duidelijk dat er een missing link was: waarom mensen pas 
behandelen als ze in het ziekenhuis komen? En wat gebeurt er aan 
extra zorg op voedingsgebied als patiënten vanuit het ziekenhuis weer 
terugkeren in hun thuissituatie? Een logische volgende stap was dan 
ook het oprichten van een transmuraal voedingsteam. Hiermee begint 
de screening voortaan al buiten het ziekenhuis door een wijkver-
pleegkundige of door de eigen huisarts. De oprichting van dit team 
gebeurde in nauwe samenwerking met Kruiswerk West-Veluwe, de 
specialist in zorg met een werkgebied van zeven Gelderse gemeenten.

Samenwerking  Gespecialiseerd verpleegkundige Anja Boot is 
vanaf het begin bij het transmuraal voedingsteam betrokken. ‘Dit is 
een uniek team’, zegt ze. ‘Voor zover ik weet is er in Nederland alleen 
in Apeldoorn iets vergelijkbaars, waar mensen van de eerste lijn bij be-
trokken zijn. Het loopt erg goed: er zijn korte lijnen, we hebben onze 
afspraken duidelijk vastgelegd en overleggen regelmatig met elkaar. 
Daardoor kennen we iedereen in het werkveld en weten we elkaar te 

Praktijkvoorbeeld

Een patiënt wordt via de huisarts doorgestuurd naar de 
maag-darm-leverarts, omdat hij nauwelijks kan eten. 
Er wordt een gastroscopie gedaan waarbij (waarschijn-
lijk) een slokdarmtumor te zien is. Vooruitlopend op 
andere onderzoeken kan de patiënt al beginnen met 
sondevoeding. De diëtist en de voedingsverpleegkundige 
inventariseren alles ten aanzien van het voedingspro-
bleem. De verpleegkundige geeft de patiënt uitleg over 
de toediening van sondevoeding, regelt de thuiszorg voor 
ondersteuning bij de toediening van sondevoeding en een 
goede overdracht. Zo kan de periode van onderzoek nut-
tig gebruikt worden om de patiënt in een goede voedings-
toestand te brengen en te houden. Dit gebeurt allemaal 
thuis. De patiënt hoeft niet te worden opgenomen in het 
ziekenhuis, omdat de eerste lijn deze zorg goed kan op-
vangen. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoe-
ken wordt een concreet behandelplan opgesteld. En zo 
kan de patiënt de behandeling (operatie, radiotherapie of 
chemotherapie) in een verbeterde conditie aan.

TrAnsmurAAl VoEDingsTEAm: links AnjA BooT, VoEDingsVErplEEgkun-

DigE, rEchTs piEn lEliE, DiëTisT. 
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vinden. Zo is precies duidelijk wie wat doet. Bovendien fungeert het 
team als een platform waar we gebruik kunnen maken van elkaars 
kennis. Het team draagt dan ook zeker bij aan een verbetering van 
de patiëntenzorg. Ondervoeding wordt zo in een vroeger stadium 
herkend en adequaat behandeld, er zijn minder complicaties en de 
behandeling is veel meer toegespitst op de patiënt. Dankzij deze 
verbetering in de eerste lijn zie je dat opname in het ziekenhuis kan 
worden voorkomen en tegelijkertijd dat patiënten sneller ontslagen 
kunnen worden. Patiënten met maag-, lever- en darmklachten bijvoor-
beeld, kunnen al ruim voor een ziekenhuisopname onder begeleiding 
van een diëtist en eventueel een voedingsverpleegkundige beginnen 

met preoperatieve voeding, waaronder sondevoeding. Na de operatie 
kan de patiënt eerder naar huis, doordat sondevoeding thuis geconti-
nueerd kan worden.’

regiStratieSySteem  Natuurlijk zijn er altijd wensen om het 
voedingsteam nog beter te laten functioneren. Zo ontbreekt op dit 
moment een goed registratiesysteem. Volgens Boot is zo’n systeem 
nodig om inzicht te krijgen in het functioneren van het transmuraal 
voedingsteam. Het kan ook gelijk een goed middel zijn om de kennis 
in de eerste lijn te vergroten, omdat je problemen kunt signaleren aan 
de hand van cijfermateriaal. Je kunt dan bijvoorbeeld zien hoe vaak een 
patiënt door de arts naar een diëtist doorverwezen wordt, of de patiënt 
door wordt gestuurd aan de hand van een positieve screeningsscore 
en of er überhaupt wel wordt gescreend. Bovendien kan er gemeten 
worden hoe de voedingstoestand is bij cliënten in de eerste lijn. 

regionaal voedingSteam Een ander knelpunt is dat er geen 
continuïteit is in de scholing van de wijkverpleegkundigen en diëtisten 
in de eerste lijn. Daar wordt inmiddels aan gewerkt. Het transmuraal 
voedingsteam wordt bovendien langzaam maar zeker omgevormd tot 
een regionaal voedingsteam, inclusief een scholingsplan. Daarvoor 
wordt de werkwijze uitgerold over andere thuiszorgorganisaties in 
de regio Gelderse Vallei. Zo kun je continuïteit en kwaliteit in de zorg 
garanderen in de hele regio van het ziekenhuis. 

vraagbaak  Sinds de start van het voedingsteam in Ziekenhuis 
Gelderse Vallei is de voedingssituatie van patiënten geleidelijk aan 
steeds meer in de belangstelling komen te staan. Boot signaleert dat 
de kennis over ondervoeding en het belang van preventie in de eerste 
lijn in de afgelopen periode zeker is vergroot. Het voedingsteam in het 
Gelderse Vallei ziekenhuis fungeert als vraagbaak voor het transmu-
raal voedingsteam en thuiszorginstellingen en dat bevalt enorm. De 
verpleegkundigen in de eerste lijn hebben behoefte aan verbetering 
van de deskundigheid en zijn erg enthousiast om daaraan te wer-
ken. Zij zijn er van overtuigd dat dit mede dankzij het transmuraal 
voedingsteam is, de 24 uurs helpdesk voor hulpverleners in de eerste 
lijn én dat het voedingsteam van het ziekenhuis ook als vraagbaak 
fungeert. Huisartsen weten nog te vaak niet hoe het gesteld is met de 
voedingstoestand van hun patiënten en hoe de diëtisten de afgelopen 
jaren zijn geprofessionaliseerd, maar zij hebben meer interesse gekre-
gen in voedingsproblematiek tijdens ziekte. 

mUSt Net zoals Ziekenhuis Gelderse Vallei screenen ook de 
wijkverpleegkundigen van Kruiswerk West-Veluwe hun cliënten op 
ondervoeding. Beide gebruiken de zogenaamde vragenlijst MUST 
(malnutrition universal screeningtool). Als de uitkomst van MUST er 
aanleiding toe geeft, schakelt de wijkverpleging een diëtist in. En ook 
als een patiënt vanuit het ziekenhuis weer naar huis mag, wordt zijn 
of haar voedingstoestand scherp in de gaten gehouden. Uniforme 
protocollen voor de eerste en tweede lijn zorgen voor een goede en 
eensluidende overdracht. 

Alliantie 

Ter ere van het 12½ jarig bestaan van het voedingsteam 
in Ziekenhuis gelderse Vallei in Ede werd in november 
2008 een minisymposium gegeven gericht op ethiek en 
voeding. Daarvoor werden alle voedingsteams in neder-
land uitgenodigd. 
Ziekenhuis gelderse Vallei heeft nu enige tijd een allian-
tie met wageningen universiteit & research en sinds-
dien lopen er diverse onderzoeken, onder andere naar 
ondervoeding in de eerste lijn en naar het percentage pa-
tiënten dat bij de huisarts komt in ondervoede toestand. 
Zo wordt aan alle kanten de deskundigheid van zorg ten 
aanzien van de voedingstoestand bevorderd en weten-
schappelijk onderbouwd. het transmuraal voedingsteam 
in de regio gelderse Vallei bestaat uit artsen, diëtisten 
en gespecialiseerde verpleegkundigen. het team houdt 
zich bezig met preventie en behandeling van klinische 
depletie en advisering over sondevoeding. 

kruiswErk: DiëTisT EErsTElijn, DAniëllE VAn DE Brink. 
Fo

To
: j

A
n

u
s 

Vi
ss

Er

L_025-026.indd   26 11-12-2008   12:29:34


