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• Jewgenija Lau-Timofeeva 

• Geboren in Moskou, Russische Federatie 

• Opleiding:  

• Bachelor in geneeskunde (Moscow) 

• Diëtetiek  (Haagse Hoge School) 

• Eigen diëtistenpraktijk sinds 2009 

• Gespecialiseerd in 

• Diabetes Mellitus & Ernstige overgewicht 

• Voeding bij malabsorptie & na bariatrische 

chirurgie 

• Sport voeding  

• Voedselintoleranties & allergieën  

Introductie 
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Wat is klinische voeding? 

• Levensmiddelen die zich door hun 
samenstelling of bereidingswijze duidelijk 
van gewone levensmiddelen 
onderscheiden. 

 

• Wordt door patiënten als dieetvoeding 
onder medisch toezicht gebruikt. 

 

• Bestemd voor  volledige of gedeeltelijke 
voeding  

 

• Valt onder de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening.  

 

http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/10/melk.jpg
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Geneesmiddelen – Medische 
voeding – Voeding  
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Vormen klinische voeding  

Drinkvoeding, modules en 
mixtures 

Enterale voeding 
(sondevoeding) 

Paranterale voeding (TPV) 
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Vormen van klinische voeding 

Niet ziekte-specifiek 

• En+ met of zonder vezels 

• En+ en Eiw+ met of zonder 
vezels  

• Standaard laag Eiw 

• Standaard Eiw+ met of zonder 
vezels  

• Geconcentreerde 2.0 kcal/ml 

• Geconcentreerde 2.4 kcal/ml 
met of zonder vezels 

Ziekte-specifiek  

 COPD 

 Diabetes Mellitus 

 Kauw, slik & 
passagestoornissen  

 Nierziekten/vocht-, eiwit-, 
elektrolytenbeperkt dieet  

 Oncologie 

 Pre-, peri- en postoperatief 

 Verterings en 
resorptiestoornissen  

 Decubitus 
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Klinische voeding bij  
intoleranties & allergieën   

 

• Glutenvrijdieet 

• Lactosevrijdieet  

• Sojavrijdieet 

• Kippenei-vrij dieet 

• Dieet bij koemelkallergie 

• Tarwezetmeelvrijdieet  
 

http://thumbs.dreamstime.com/z/food-nutrition-label-stickers-21869542.jpg
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Leveranciers klinische voeding  

• Abbott Nutrition 

• Nutricia (advanced medical 
nutrition) 

• Nestlé (Healthcare Nutrition) 

• Fresenius Kabi 

• Mead Johnson 

• metaX - Institut für Diätetik GmbH 

http://www.nutricia.be/nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5DcTPgYFDp3-kM&tbnid=v3RqU1zV8tl6KM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.meuterei2008.de/index.php?id%3D84&ei=Q3EVVMewFse-OfupgMgC&bvm=bv.75097201,d.ZGU&psig=AFQjCNGF1G-xQPN6qUkfnY_cOkFSurJB5Q&ust=1410777782854074
http://www.metax.org/
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Diversiteit in productkeuze  

• Energie verrijkt met of zonder 
voedingsvezels/ 200 ml 

• Product Ensure Plus  

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 12,5 g 

• Voedingsvezels 5,0 

• Product Ensure Plus Fiber   

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 12,5 g 

• Voedingsvezels 0 g 
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Diversiteit in productkeuze  

• Energie & Eiwit verrijkt met of 
zonder voedingsvezels/ 200 ml 

• Product  Nutridrink Soup 

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 15 g 

• Voedingsvezels 4,6 

• Product Nutridrink Protein 

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 20 g 

• Voedingsvezels 0 g 
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Diversiteit in productkeuze  

• Standaard laag Eiwit/ 200 ml  

• Product  Enlive Plus  

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 9,6 g 

• Voedingsvezels 0,0 

• Product Fresubin jucy 

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 8,0 g 

• Voedingsvezels 0 g 
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Diversiteit in productkeuze  

• Geconcentreerde 2.0 kcal/ml met of 
zonder voedingsvezels/ 200 ml 

• Product  TwoCal  

• Energie 400 kcal  

• Eiwit 8,4 g 

• Voedingsvezels 5 g 

• Product Fresubin 2 kcal drink  

• Energie 400 kcal  

• Eiwit 20 g 

• Voedingsvezels 0 g 

 

 

 

http://www.weldricks.co.uk/images/general/products/large/3463130.jpg
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Diversiteit in productkeuze  

• Geconcentreerde 2.4 kcal/ml met of 
zonder voedingsvezels/ 125 ml 

• Product Nutridrink Compact Fibre 

• Energie 300 kcal  

• Eiwit  12 g 

• Voedingsvezels 4,5 g 

• Product  Ensure Compact  

• Energie 300 kcal  

• Eiwit 13 g 

• Voedingsvezels 0 g 
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Diversiteit in productkeuze  

• Ziekte specifiek COPD 

• Product Respifor 

• Energie 188 kcal  

• Eiwit  9,4 g 

• Voedingsvezels 0 g 

 

• Aanvullende drinkvoeding op melkbasis met 
toegevoegde vitamines en mineralen, verrijkt 
met antioxidanten. Past binnen de 
dieetbehandeling van patiënten met COPD.    
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Diversiteit in productkeuze  

Ziekte specifiek/ Nierziekten/ vocht-, 
eiwit-, elektrolytenbeperkt   

• Product Renilon  

• Energie 250 kcal  

• Eiwit  5 g 

• Voedingsvezels 0 g 

 

• Geconcentreerde eiwitbeperkte aanvullende 
drinkvoeding op melkbasis met een zeer laag 
mineralengehalte. Met toegevoegde carnitine, 
taurine, vitamines en spoorelementen. Voor 
nierpatiënten in de (pre)dialysefase    
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Diversiteit in productkeuze  

Ziekte specifiek/ Oncologie 

• Product ProSure   

• Energie 275 kcal  

• Eiwit  14,6 g 

• Voedingsvezels 4,6 g 

 

• Aanvullende drinkvoeding op melkbasis met 
vezels en toegevoegde vitamines en 
mineralen. Verrijkt met EPA (visolie). Past 
binnen de dieetbehandeling van oncologie 
patiënten.  
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Diversiteit in productkeuze  

Ziekte specifiek/ Diabetes Mellitus  

• Product Glucerna SR  

• Energie 205 kcal  

• Eiwit  9,4 g 

• Voedingsvezels 4,0 g 

• Aanvullende drinkvoeding met toegevoegde 
vitaminen en mineralen en een aangepaste 
koolhydraat- en vetsamenstelling. Met vezels 
inclusief FOS (fructo-oligosachariden). Helpt bij het 
verkrijgen en behouden van goede metabole 
waarden (bloedglucosespiegel, lipidenprofiel, 
bloeddruk).  Bevat een verhoogd gehalte vit. E, 
chroom en foliumzuur. Bevat zoetstof. Past binnen 

de dieetbehandeling van Diabetes Mellitus.  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-h5v7YkIV9N4/UfpiA9wzWBI/AAAAAAAAANU/Kw-8dKoW0Hs/s1600/glucerna.jpg
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Diversiteit in productkeuze  

Ziekte specifiek/ Decubitus 

• Product Clinutren Repair 

• Energie 250 kcal  

• Eiwit  18,6 g 

• Voedingsvezels 0 g 

 

• Aanvullende drinkvoeding op melkbasis met 
toegevoegde vitamines en mineralen. Rijk 
aan proline, arginine en meervoudige 
onverzadigde vetzuren. Ter preventie en 
behandeling van decubitus  
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Diversiteit in productkeuze  

Ziekte specifiek/ Ouderen  

• Ensure Plus Advance drinkvoeding voor 70 +  

• Energie 330 kcal  

• Eiwit  18,0 g 

• Voedingsvezels 1,7 g 

 

• Aanvullende drinkvoeding op melkbasis met 
vezels, toegevoegde vitamines en mineralen. 
Bevat extra eiwit, vitamine D en HMB. Helpt 
bij het behoud en toename van spierkracht. 
Afgestemd op het verlies van spierkracht bij 
ouderen.  
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Diversiteit in productkeuze  

Ziekte specifiek/ Vertering –en 
resorptiestoornissen  

• Product Vital 1.5 kcal 

• Energie 300 kcal  

• Eiwit  13,5 g 

• Voedingsvezels 0 g 

 

• Aanvullende en volledige drinkvoeding op 
melkbasis met toegevoegde vitamines en 
mineralen. Op basis van peptiden. Rijk aan 
MCT. Past binnen de dieetbehandeling van 
patiënten met malabsorptie en/of patiënten 
met een slechte tolerantie. 
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Voor wie is de klinische voeding 
bestemd?  

• Voor patiënten die een beperkt, aangetast of verstoord 
vermogen hebben om gewone eet-drinkwaren of 
bepaalde nutriënten: 

o In te nemen 

oTe verteren 

oTe absorberen  

oTe metaboliseren 

oUit te scheiden 

} Onder-

voeding 
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Wat is Ondervoeding? 

• Ondervoeding is een acute of chronische 
toestand waarbij een tekort of disbalans 
van energie, eiwit en andere 
voedingsstoffen leidt tot meetbare, 
nadelige effecten op 
lichaamssamenstelling, functioneren en 
klinische resultaten.  

Stratton, 2003 

•  Sarcopenie 

•  Cachexie 

•  Wasting 

•  MENGVORM!!! 

Sarcopenie is een syndroom dat 

gekarakteriseerd wordt door een 

progressief en gegeneraliseerd 

verlies van skeletspiermassa en 

kracht met een risico op negatieve 

uitkomsten zoals fysieke gebreken, 

slechte kwaliteit van leven en dood. 

Cachexie is een complex metabool 

syndroom als uiting van een 

onderliggende ziekte, gekenmerkt door 

ernstig gewichtsverlies en verlies van 

vetweefsel, al dan niet in combinatie met 

sarcopenie. 

Wordt gezien bij oncologie.  

Wasting is een onvrijwillig gewichtsverlies van 

meer dan 10% van het lichaamsgewicht bij 

aanvang, chronische zwakte Ontstaat door de 

factoren, die alleen of in combinatie optreden: 

ontoereikende orale inname van voedsel, 

ernstige metabole stress en malabsorptie. 

Wordt gezien bij HIV en enteritis.. 
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Vormen van ondervoeding 

1. Acute ondervoeding (kwashiorkor) 

 bijv. acute ontsteking, trauma, operatie 

 katabolie 

 verhoogde behoefte, meestal 
verminderde inname 

2. Chronische ondervoeding 
(marasmus) 

 Chronische ziekte bijv. anorexia nervosa 

 afname vetmassa en vetvrije massa 
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Gevolgen ondervoeding 

Meer kans op infecties 

(verminderde darmwerking  

en verlaagde weerstand) 

 

Ondervoeding 
 

Afname gewicht 

en 

spiermassa 

Hogere  

mortaliteit 

 

Meer kans op complicaties 

  

Afname kwaliteit van leven 

Verminderde 

wondgenezing/ 

toename kans 

decubitus 

Langere opnameduur 

Hogere behandelingskosten 
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Ongewenst gewichtsverlies 
geeft neerwaartse spiraal 

     Ziekte  

 

         
   

  Complicaties             Inname  

        
                

Behoefte   

 

 

    Gewicht (vet vrije massa)    
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Ondervoeding is een groot 
probleem 

Ondervoeding in Nederland 

 Ziekenhuis 25-40% 

 Verpleeghuis 20-25% 

 Thuiszorg 15-25% 

 

Huidige situatie ondervoeding 

 Ondervoeding wordt onvoldoende erkend 

 De behandeling is niet altijd afdoende 

 Slechts de helft van ondervoede patiënten 
is onder behandeling bij een diëtist 

 
 

 
- Stuurgroep Ondervoeding: 

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/index.php?id=171 
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Ondervoeding, 
Wat kunnen we doen? 

 Onderzoek toont aan dat ondervoeding 
een enorme impact heeft op de kosten 
van de gezondheidszorg 

• De totale medische kosten voor een 
ondervoede patiënt kunnen tot 3x hoger zijn 
dan die van een goed gevoede patiënt 

• De gemiddelde opnameduur in een 
ziekenhuis van een ondervoede patiënt is 
met 8,9 dagen significant langer dan de 5,7 
dagen voor een goed gevoede patiënt 
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Dinsdag, 09-09-2014 

• Ondervoeding in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen kost de Nederlandse 
samenleving jaarlijks 1,8 miljard euro.   

• Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek dinsdag na onderzoek.  

• Eén op de vijf de ziekenhuispatiënten en mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen is 
ondervoed, zo blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de brancheorganisatie 
voor kinder- en dieetvoedingsmiddelen. 

• Jaarlijks overlijden in Nederland vierhonderd mensen aan de gevolgen van ondervoeding. De 
onderzoekers stellen dat ondervoeding in de gezondheidszorg erg wordt onderschat. 

• Onnodige kosten zouden kunnen worden bespaard door patiënten sneller medische voeding 
voor te schrijven. 

• Voor iedere euro die wordt gestoken in het behandelen van ondervoeding staan "baten van 2 tot 
4 euro als gevolg van minder sterfte en minder heropnames in het ziekenhuis", zo stellen de 
onderzoekers. Verpleeghuizen geven op dit moment gemiddeld ruim 10.000 euro per patiënt uit 
om de gevolgen van ondervoeding, die zich bijvoorbeeld uiten in maag- en darmziekten, te 
bestrijden. 

• Het onderzoek is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het 
ministerie laat weten de problemen te erkennen. Er zou al aan gewerkt worden. 

 

http://www.seo.nl/pagina/article/ondervoeding-onderschat/
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Fokke & Sukke 
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Risicogroepen 

Verminderde eetlust en 
voedselopname 

 Oncologie  

 Radio- & Chemotherapie 

 Dementie  

 Chronische 
ontstekingsziektes (colitis 
ulcerosa) 

 Post-operatieve herstel 

 Slikstoornissen als gevolg 
van CVA 

Verhoogde 
voedingsbehoefte 

 Koorts, sepsis, COPD 

 Abnormale verliezen van 
voedingsstoffen (bloedingen, 
brandwonden of decubitus) 

 Oncologie 
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Risicogroepen bij 
darmproblematieken  

• Acute infecties 

• Colitis ulcerosa 

• Crohn 

• Malabsorptie 

• Short bowel 

• Motiliteitsproblemen 

• Stoma  

• Fistels 

• Etc.…. 
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Criteria Ondervoeding 

• Gewichtsverlies > 5% in 1 
maand of > 10% in 6 maanden 

• BMI < 18,5 of < 20 bij 65+ 

• BMI 18,5 – 20 i.c.m. 3 dagen 
niet / nauwelijks eten of > 1 
week minder eten 
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Ondervoeding? Pt-Global app! 

• Voor het screenen, vaststellen en 
monitoren van ondervoeding is de 
Scored Patient-Generated 
Subjective Global Assessment 
(PG-SGA) een van de meest 
aangewezen instrumenten. Sinds 
kort is er vanuit de 
innovatiewerkplaats “Clinical 
Malnutrition” een app ontwikkeld 
om deze screenings- en 
assessment tool gemakkelijker 
toe te passen: Pt-Global app. 

http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://pt-global.org/?page_id=6100&lang=nl
http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/clinical-malnutrition/
http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/clinical-malnutrition/
http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/clinical-malnutrition/
http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/clinical-malnutrition/
http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/clinical-malnutrition/


Company Confidential 

© 2007 Abbott 

   Herkent u deze patient? 
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Functie van spierweefsel 

• Mobiliteit 

• Balans 

• Opwekken van warmte (energie) 

• Eiwit/aminozuur voorraad voor de 
huid, immuun- en 
verteringssysteem 

• Overleving in tijden van stress 

 

Tortora GJ, Derrickson B. Principles of Anatomy and Physiology. 12th 

ed. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2009. 
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Verlies vetvrije massa bij 
bedlegerigheid 

1. Paddon-Jones D et al. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:4351-4358. 2. Kortebein P 
et al. JAMA. 2007;297:1772-1774. 3. Paddon-Jones D. Presented at: 110th Abbott 
Nutrition Research Conference; June 23-25, 2009; Columbus, Ohio. 
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Afname van vetvrije massa leidt 
tot hogere mortaliteit 

Demling. Eplasty. 2009;9:e9. Epub 2009 Feb 3. 



Company Confidential 

© 2007 Abbott 

Eiwitbehoefte 

• Eiwit = bouwstof !!! 

• Normaal: balans tussen aanmaak en 
afbraak 

• Tijdens ziekte: eiwit uit spieren wordt 
ingezet voor 

 Verhoogde energiebehoefte 

 Wondgenezing 

 Aanmaak van antilichamen en acute fase 
eiwitten 

 Dysbalans van eiwitaanmaak en 
afbraak!!! 

 ANABOLIE vs. KATABOLIE 
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Eiwitbehoefte 

• Gezonde personen: 0,8 gram per 
kg lichaamsgewicht 

 

• Bij ziekte: geen eenduidigheid 

 Varieert van 1,2 tot 1,7 gram / kg 
lichaamsgewicht 

 

Amerikaanse en Europese consensus 
zonder duidelijke evidence based 
onderbouwing 

 
1,5 x 74 kg = 111 gram eiwit 

http://hoewerktafvallen.nl/wp-content/uploads/2012/10/Proteine-rijk-voedsel1.jpg
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Het belang van therapietrouw 
bij ondervoeding 

 Voedingsdoelstellingen bij ondervoeding 

 Als er sprake is van ondervoeding kan 
therapietrouw bij drinkvoeding leiden tot 
een betere voedingstoestand van 
patiënten 

 

 Om goede klinische resultaten te 
realiseren beveelt men aan dat 
patiënten: 

– Per dag 400-600 kcal extra binnen 
krijgen via drinkvoedingen 

– Dit voor een periode van 12 weken 

 
Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based 

approach to treatment. CABI Publishing; Walingford 2003. Chap 6-8. 

Nutricia/Danone Research. Compliance to Oral Nutritional Supplements (ONS); 

a literature research. Data on file, 2008. 
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Het belang van therapietrouw 
bij ondervoeding 

 Gebrek aan therapietrouw vormt een 
belangrijk barrière om juist deze 
voedingsdoelstellingen te realiseren. 

  

 Het adequaat volgen van patiënten die 
drinkvoeding gebruiken kan lastig zijn 

  

 Vermoeidheid en andere factoren 
beïnvloeden het vermogen van patiënten 
om trouw te zijn aan medische voedingen 

 

  

- Data on file, Abbott Laboratories Ltd, 2009 (SUSTAIN 1) 

-Data on file, Abbott Laboratories Ltd, 2009 (SUSTAIN 2) 

-Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence     

based approach to treatment. CABI Publishing; Walingford 2003. Chap 6-8. 
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Factoren die therapietrouw 
beïnvloeden 

 Meerdere 
factoren 
kunnen van 
invloed zijn op 
therapietrouw 
bij drink-
voedingen 

 

 

  

  

  

- Data on file, Abbott Laboratories Ltd, 2009 (SUSTAIN 1) 

-Data on file, Abbott Laboratories Ltd, 2009 (SUSTAIN 2) 

- Nutricia/Danone Research. Compliance to Oral Nutritional Supplements 

(ONS); a literature research. Data on file, 2008. 8 
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Smaak staat op nummer 1  
bij therapietrouw 

Smaak is  

2x  

zo belangrijk  

als volume 

  

- Data on file, Abbott Laboratories Ltd, 2009 (SUSTAIN 2) 
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Stappenplan Voedingstherapie 
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Stappenplan Voedingstherapie 

orale voeding 
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Stappenplan Voedingstherapie 

orale voeding 

orale voeding  
+ drinkvoeding 
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Stappenplan Voedingstherapie 

orale voeding 

orale voeding  
+ drinkvoeding 

totale  
drinkvoeding 
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Stappenplan Voedingstherapie 

orale voeding 

orale voeding  
+ drinkvoeding 

totale  
drinkvoeding 

sonde- 
voeding 
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Stappenplan Voedingstherapie 

 
TPV 

sonde- 
voeding 

totale  
drinkvoeding 

orale voeding  
+ drinkvoeding 

orale voeding 
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Refeeding Syndroom 

De ernstige en potentieel fatale verschuivingen in vocht 
en elektrolyten tussen de verschillende 
lichaamscompartimenten die ontstaan bij het starten van 
(par)enterale voeding bij patiënten die langdurig niet 
gevoed zijn of om een andere reden ondervoed zijn. 

• Kan fatale gevolgen hebben.  

• De oorzaak, incidentie, verschijnselen, preventie en 
behandeling zijn grotendeels onbekend.  

• De patiënten presenteren zich in de praktijk met 
verschillende symptomen 

 Multiple elektrolytafwijkingen  

 Daling serumfosfaat 

• Geen eenduidigheid en bewijs over strategie die het 
beste is ter preventie en behandeling van refeeding. 

• Aanname dat ernstige complicatie ontstaat na het 
starten met enterale of parenterale voeding  
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Pathofysiologie van het 
refeeding syndroom 
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Biochemische en Symptomatische 
refeeding syndroom kenmerken 

Biochemische 
refeeding  Symptomatische refeeding 

Stijging insuline 
 Insuline stimuleert de glucosestofwisseling en induceert water- en 
zoutretentie met als mogelijk gevolg oedeem en hartfalen 

Hypofosfatemie  

Verminderd respiratoir, cardiovasculair en neuromusculair functioneren. 
Mogelijke symptomen zijn spierzwakte, respiratoire insufficiëntie, 
hartfalen, insulten en hartritmestoornissen 

Hypokaliëmie  
Spierzwakte, respiratoire insufficiëntie, hartritmestoornissen, ileus, 
concentratiestoornissen in de nier 

Hypomagnesiëmie Spierkrampen, hypocalciemie, hartritmestoornissen, insulten 

Thiamine 
deficiëntie  

De voorraad thiamine in het lichaam volstaat voor maximaal 7 dagen. 
Het is een cofactor in de aërobe glucoseverbranding. Een tekort leidt tot 
een anaeroob glucosemetabolisme met als gevolg een toename van 
lactaat (lactaatacidose, hartfalen). Daarnaast kan het Wernicke Korsakoff 
syndroom optreden 
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Risicogroepen refeeding 
syndroom  

Patiënten met een lage intake van 
nutriënten en/of ongewenst gewichtsverlies 

 

 langdurig vasten of een laag calorisch dieet 

 chronische slikproblemen en andere 
neurologische aandoeningen 

 anorexia nervosa 

 Hyperemesis gravidarum 

 chronisch alcoholmisbruik 

 ouderen met depressie 

 oncologiepatiënten 

 chronische infectieziekten (AIDS, tuberculose) 

 postoperatieve patiënten 
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Risicogroepen refeeding 
syndroom  

Patiënten met verlies van nutriënten en/of 
een verminderde nutriënten absorptie 

 

 chronisch-inflammatoire darmziekten (IBD) 

 disfunctie van het maagdarmkanaal 
(bijvoorbeeld cystic fibrosis) 

 chronische pancreatitis 

 shortbowelsyndroom 

 gebruik van hoge doses diuretica (verlies van 
elektrolyten) 

 chronisch gebruik van antacida (magnesium- 
en aluminiumzouten binden fosfaat) 

 na bariatrische chirurgie 
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Behandelplan refeeding 
syndroom  

Werkwijze behandelaar 

 

 Inschatten van risico 

 Laboratorium onderzoek  

 Suppletiemogelijkheden (thiamine) 

 Mogelijke andere interventie voor 
risicoreductie voor arts / diëtist / 
verpleegkundige thuiszorg 

– Opbouwschema voeding 

– Gewichtscontrole 

– Controle op andere symptomen 

Bepaling Wanneer? 

  voor start voeden tijdens voeden  

  (dag 0) (dag 1 en verder) 

Natrium X 

Kalium X X 

Fosfaat X X 

Magnesium X X 

Calcium 1 X 

Kreatinine X 

Glucose X 

Albumine 2 X 

Labcontrole bij hoog risicio op het 

refeeding syndroom 

1. bij ernstige hypocalciëmie en/of 

andere elektrolytstoornissen 

2. ter evaluatie calcium spiegel (Ca 

gecorrigeerd = [Ca in mmol/l 

(gemeten) - 0,025 x albumine (g/l)] + 

1,0) 
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Klinische voeding en 
anticoagulantia 

• Vitamine K 

 Nodig voor de aanmaak van de 
stollingsfactoren 

 Botstofwisseling, de regulatie van 
botmineralisatie. 

 Een deficiëntie kan tot bloedingen leiden.  

 Twee vormen (K1 & K2) 

 Een vet oplosbare vitamine 

 Vitamine K2 wordt gedeeltelijk door de 
bacteriën in de (dikke) darm aangemaakt 

 Aanvulling vanuit de voeding 
noodzakelijk 
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ADH en absorptie vitamine K 

• Aanbevolen inname vitamine K  

 Er zijn nog geen voedingsnormen opgesteld  

 Er is geen aanvaardbare bovengrens 
opgesteld  

 Bij gezonde personen geen negatieve 
effecten van een te hoge inname  

• Vitamine K-inname en absorptie 

 Vitamine K1 absorptie sterk afhankelijk van 
de voedingsmatrix 

– Door koken, malen en kauwen komt (vitamine 
K1) beter beschikbaar  

– Voldoende vet in de voeding is de voorwaarde  

 Vitaminen K2 in de Westerse voeding komt 
10-20%, wordt beter geabsorbeerd 
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Vitamine K gehalte 

• 100 microgram vitamine K in:  

 50 gr rundvlees  

 550 gr varkensvlees  

 14 gr kippenlever  

 18 gr spruitjes  

 30 gr spinazie  

 500 gr wortelen  

 6,5 gr zuurkool  

 1250 gr tomaten 
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Vitamine K in klinische 
voeding 

• Drink en sondevoeding bevat alleen vitamine K1 

• Vit K1 –gehalte in drinkvoeding varieert van 0 
microgram tot en met 27 microgram/ 100 ml  

• Vit K1 –gehalte in sondevoeding varieert van 0 
microgram tot en met 21 microgram/100ml 
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Interacties tussen vitamine 
K en cumarines 

• Vitamine K bevorderd bloedstolling = > een 
tegengestelde werking van cumarines 

• Stabiel vitamine K-gehalte in de voeding draagt 
bij aan stabiele INR 

• Verschillen van > 250 microgram vitamine K per 
dag in de voeding zijn van invloed op de werking 
van cumarines  

• Stollingsstabiliteit wordt bereikt als dagelijks 
vitamine K-inname hoog is 

• De kans op een lage vitamine K status & 
instabiele INR is  groter bij ondervoede patiënten  

• Geen contra-indicatie klinische voeding 
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Het advies 

• Voorschrift drink-of zondevoeding melding bij de 
trombosedienst: Bent u onder controle van de trombosedienst? 

– Ja = melding trombosedienst 

– Nee = dan hoeft niets worden gedaan  

• Inventariseren het gebruik van vitamine K bevattende 
producten 

• Streven naar constante hoeveelheid vitamine K, fluctuaties 
boven 250 microgram vitamine K / dag kunnen INR 
beïnvloeden  

• Adviseren matig alcoholgebruik  

• Afraden het gebruik van voedingssupplementen met Vitamine 
K boven 50 microgram 

• Toediening via de sonde geeft kans op verstoring van de 
opname van cumarines  

 Vastkleven van de restdeeltjes aan de wand van de sonde  

 Bij continu voeden = tijdelijk stopzetten van voeding een uur voor of 
een uur na de inname van cumarines  zorgt voor significant 
stabielere INR 
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Vergoeding dieetpreparaten  

• Dieetpreparaten vallen onder de 
basisverzekering 

• Bijna alle zorg uit de 
basisverzekering wordt eerst 
verrekend met het eigen risico, 
behalve zorg uit de aanvullende 
verzekering 

•  < 18 jaar: betaald geen premie voor 
de basisverzekering en heeft geen 
eigen risico 
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Overzicht zorgverzekeraars 

 



Company Confidential 

© 2007 Abbott 

Rol diëtist klinische voeding 

• Bepaling van de voedingsbehoeftes van 
patiënt in relatie met ziekte 

• Bepaling van de  juiste categorie en  de 
samenstelling van de drinkvoeding 

• Bepaling juiste dosering van de drinkvoeding 

• Evaluatie van voedingstherapie en 
terugkoppeling aan de behandelde arts 

• Zo nodig aanpassing van de product  

• Doel! Optimale zorg voor optimale 
voedingstoestand 
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Aandachtsgebieden 

• Voedingsbehoefte? 

• Hoeveel voeding? 

• Wat voor voeding? 

• Hoe voeden? 

• Waar voeden? 

• Rol ziekte en behandelplan? 

• Prognose?   
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Quiz – Vraag 1 

• Welke symptomen kan je laten 
monitoren bij een risico op  
refeeding syndroom? 

A. 1 kg per dag aankomen in 
gewicht 

B. Vochtretentie in benen/enkels 
en handen 

C. Hyperventilatie 

D. Alle bovenstaande antwoorden 
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Quiz – Vraag 2 

• Wat is de minimale 
eiwitbehoefte bij een patiënt 
met kanker? 

A. 0,8 gram per kilogram 
lichaamsgewicht 

B. 1,0 gram per kilogram 
lichaamsgewicht 

C. 1,2 gram per kilogram 
lichaamsgewicht 

D. 1,5 gram per kilogram 
lichaamsgewicht 
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Quiz – Vraag 3 

• Refeeding wordt met name 
gezien bij patiënten die 
kortdurend niet belast zijn met 
koolhydraten. 

A. Juist 

B. Onjuist  
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Quiz – Vraag 4-6 

• Ondervoeding is een <1> 
waarbij een tekort of disbalans 
van <2> leidt tot <3> op 
lichaamssamenstelling, 
functioneren en klinische 
resultaten. 

A B C 

1 chronische 

toestand 

acute toestand acute of chronische 

toestand 

2 energie en eiwit energie, eiwit en 

andere 

voedingsstoffen 

energie en 

voedingsstoffen 

 

3 meetbare, 

nadelige effecten 

ongewenste effecten nadelige effecten 
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Vragen 


