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Voeding en Wondgenezing

4

Operatie

Normaal

LangdurendGoed

Complicaties

Voedingstoestand

Ondervoeding
Wondgenezing

Lichaamsreserves
• Spieren: alanine en glutamine
• Vet reserves – energie (lange

termijn



Wondgenezing is gerelateerd aan 

ondervoeding en de voedingstoestand

Referentie: ondervoeding



Neerwaartse spiraal lijdt potentieel tot de 

dood van een patient zonder interventie

▪Oudere of chronisch zieke

▪ Interactie tussen anorexie, infectie, 
wonden en metabolische behoefte

▪ Infectie bij een patiënt met 
ondervoeding en een wond verhoogt 
de behoefte en kan de wondgenezing 
belemmeren

▪Deze infecties lijden ook weer tot 
meer anorexie
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Ondervoeding thuis en in het ziekenhuis
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Ziekenhuis: ca 15% 1e opnamedag
Range 2-38% (2007-2015). Hoogste geriatrie en oncologie.

Thuis:

afhankelijk van leeftijd



Voedingsgerelateerde factoren

▪ Er moet onderscheid gemaakt worden tussen patiënten met acuut trauma en 
met chronische wonden.

▪ De laatste zijn vaak ouder en hebben geen goede voedingstoestand.



Vaak speelt er meer. Casus: vrouw 78 jaar bij huisarts
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Aandachtsgebieden Problemen Urgentie

Somatisch Ulcera en oedeem benen Hoog

Pijn benen Hoog

Hyponatriëmie Laag

Hartfalen bij ernstige aortaklepstenose Gemiddeld

Actinische keratose Gemiddeld

Hypertensie Laag

Hypercholesterolemie Laag

Functioneel Vallen Hoog

Probleem therapietrouw Hoog

Slecht eten, te veel drinken Hoog

Maatschappelijk Betrokken vriend, zoon en dochter Laag

Psychisch Achteruitgang geheugen Gemiddeld

Communicatie Goede visus met bril Laag

Gehoor redelijk Laag

Referentie Vera Duif



Factoren die de voedingsstatus beïnvloeden

Fysisch Psychisch Sociaal Medisch

Minder vetvrije 

massa

Depressie, angst, 

verdriet

Zorg voor 

maaltijden

Ziekte

Verminderde 

mobiliteit

Veranderingen in 

leefsituatie

Financiële status Medicijnen

Veranderingen in 

spijsvertering *

Eenzaamheid Alleen eten Kauw- en 

slikproblemen

* Denk aan:

▪ Afnemende smaak en geur

▪ Ontregeld verzadigingsgevoel

▪ Minder maagzuur

▪ Vertraagde opname

Bron: Morley JE. Anorexia of aging: physiologic and pathologic. Am J Clin Nutr 1997;66:760-73.



Afname spiermassa bij ouder worden en 
inactiviteit

Spier

Spier

Vetweefsel

Vetweefsel

Gezonde man 25 jaar  Gezonde man 81 

jaar



Slechte mondgezondheid– is geassocieerd met een tweevoudig risico

op ondervoeding bij oudere bewoners in verpleeghuizen

▪ N= 3220; 65-105 jaar

▪ 70.2 % vrouwen; 65.2% PG 

afdelingen

▪ Ondervoeding bij 11.7 %

▪ Slechte mondgezondheid bij 

44.5%

● Tand problemen: 10.1%

● Kauwproblemen: 25.6%

● Droge mond: 28.6%
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xerostomia significant (p<0.05)

Huppertz et al. 2017



De route van de patiënt: zo vroeg mogelijk evalueren

Thuis Opname         Thuis

Symptomen

Diagnostiek

Interventie

Herstelfase

Tijd ➔
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Voedingstoestand en verbeterde wondgenezing

▪ Oorzaken vaststellen

▪ Zorgen dat opbouw en metabole processen zo goed mogelijk verlopen

▪ Ter voorkoming van infecties

▪ Behoeftes kunnen verhoogd zijn

▪ Voorbeelden: eiwit, vitamines D, B12 en C, ijzer, zink. 

14



Hoeveel eiwit? Aanbevelingen zijn voor gezonde populaties. 

Behoeften vaak verhoogd.

King et al. 2007

EAR
RDA

Normale behoefte:

0.8 g/kg lich.gewicht;

ca 60 g/dag



Experimentele studies: eiwitbehoefte is 1.2 g/kg
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Behoefte aan  identificatie van 
patiënten met een lage 
spiermassa die wellicht een 
hogere eitwitinname tussen 1.2 
and 2.5 g/kg nodig hebben. Met 
name in combinatie met 
lichamelijke activiteit. Spieren 
reageren bij ouderen minder 
goed op voedselinname: 
anabole resistentie

Eiwitinneming tot 2.0–2.5 g/kg 
blijkt veilig te zijn.

Weijs et al. 2017



Veel onzekerheid met betrekking tot eiwit richtlijnen

▪ Hoe is de verteerbaarheid? (PDCAAS; DIAAS)

▪ Kan een hoge inname schadelijk zijn?

▪Wat is de beste timing?

▪ Combineren met lichamelijke activiteit?
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De eiwitkwaliteit wordt uitgedrukt als de “Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score”
(PDCAAS). Hierbij wordt rekening gehouden met de verteerbaarheid van het eiwit. Een PDCAAS lager dan 100 % betekent dat er minstens één 
essentieel aminozuur beperkt is. Een score hoger dan 100 % betekent dat er geen limiterende aminozuren zijn.

Verteerbaarheid van eiwitten

Referentie Nutrinews 2011



Effect Study:

interventie in ziekenhuis Gelderse Vallei

▪ RCT; 1 Oktober 2014 – 1 April 2015

▪ Departmenten: Long, Ouderen en Interne geneeskunde

▪ Deelnemers > 65 y

En+E+ menu

CwC menu Bestellen met AYR®

Vrije
keuze!

Beelen et al. J Nutr Health Aging 2017



At your request



Samenvatting resultaten

Hospital:

At home:
• Interventiongroup significant higher intake of protein as compared to controlegroup after 12 

weeks
• No difference in physical recovery

• Group with intake ≥1.2 g protein/kg/d seems to have a better recovery

Beelen et al.

2017

Controle CwC

Protein (g/kg/d) 1.2 ± 0.4 1.5 ± 0.5

1.2 g/kg/d achieved 50% 79%



Verbeteren spiermassa: 2 x daags 15 g eiwit en 2 x per week resistance

type exercise training



Eiwitsupplement vs placebo

- met resistance training -
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Tieland et al. JAMDA 2012

N=62

P= 0.006



Wat moet je eten bij een verhoogde eiwitbehoefte?

▪ Stel 70 kg, 1.2 g /kg gewicht = 84 g 
eiwit

▪ 3 hoofdmaaltijden en tussendoortjes

▪ Ca 20 – 25 g eiwit per maaltijd

1 sn brood (3 g eiwit) + boter (0 g) + 
kaas (5g) + 1 eitje (6g)  + 1 schaaltje 
kwark (10 g) = 24 g eiwit



In welke maaltijd (en) van ouderen (>70 jaar) is de 

eiwitinname in Nederland onvoldoende (dus <25 g)

1. Alleen in het ontbijt

2. Alleen in de lunch

3. In ontbijt en lunch

4. In ontbijt, lunch en warme maaltijd
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In welke maaltijd (en) van ouderen (>70 jaar) is de 

eiwitinname onvoldoende (dus <25 g)

1. Alleen in het ontbijt

2. Alleen in de lunch

3.In ontbijt en lunch

4. In ontbijt, lunch en warme maaltijd

Ontbijt: 11g eiwit, lunch 21g eiwit, diner 27g eiwit
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Welke evaluatie? Risico ondervoeding



Evaluatie:BMI & mortaliteit: 20-25 kg/m2 laagste risico ??

Flegal, 2005

Jane E Winter et al. Am J Clin Nutr 2014;99:875-890

HRs (95% CIs) of all-cause mortality 
according to BMI for men and women aged ≥65 y. 

Maar niet bij ouderen !!!

Volgens meta-analyses:

Ellen L de Hollander et al. Int. J. Epidemiol. 2012;41:805-817

• Nadir bij circa 27.5 kg/m2

• Verhoogd risico bij BMI < 23 kg/m2



Evaluatie: eetlust
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MMG Wilson – 2005

“Vier vragen die je oma’s leven kunnen redden”: 

SNAQ  eetlust tool voorspelt gewichtsverlies”

◼ Mijn eetlust is: heel slecht – heel goed

◼ Als ik eet: Vol ik me vol …slechts een paar hapjes

◼ Het eten smaakt: heel slecht – heel goed

◼ Gewoonlijk eet ik: minder dan een maaltijd per dag --- meer dan ..



Evaluatie basisvoeding (Richtlijnen Goede Voeding) i.v.m. 

andere nutriënten 
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Eetscore WUR 2018

Supplementen nodig? Bijv. vitamine D?

Ca 15 minuten



Thuismonitoringsysteem: combinatie voedingsparameters

▪ Voedingskwaliteit: Eetscore

▪ Eetlust: SNAQ

▪ Voedingsstatus: MNA-SF

▪ Lichaamsgewicht

OR OR

PhysioDom-project
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SAMENVATTING
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▪ Voedselkeuze en voedingstoestand beïnvloeden de wondgenezing. 

Ernstige wonden verhogen de behoefte aan energie, eiwit, vitamines 

en mineralen teneinde herstel te bevorderen. 

▪ Behoefte is afhankelijk van individuele factoren

▪ Evaluatie voedingstoestand en behandeling zo vroeg mogelijk

▪ Zorgen voor een goede basisvoeding en evt. supplementen. 

▪ Alleen verhoging van nutriënt inname vaak niet voldoende

• Andere factoren zoals beweging, timing en energie-inname zijn van belang

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l-7xQsUaLdiPbM&tbnid=j44SJLGeQWRsUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.com/free-icon/scale_695154.htm&ei=RuGqU8ugMIqM0AXL9oC4CQ&bvm=bv.69620078,d.d2k&psig=AFQjCNFuUzdyYQ1AB7arZj3rN4SD1WstOA&ust=1403794108056043


Dank u wel voor uw 
aandacht
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Met dank aan:

-Stuurgroep Ondervoeding

-Prof. Lisette de Groot


