Artsenwijzer Diëtetiek

Afbuigende groeicurve/groeiachterstand
kinderen
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
Acute ondervoeding
▪ Kinderen >28 dagen en <1 jaar: gewicht naar leeftijd <-2 SD
▪ Kinderen >1 jaar: gewicht naar lengte <-2 SD (prestatie-indicator).
▪ Alle kinderen: >1 SD afbuigende groeicurve in 3 voorafgaande maanden.
Chronische ondervoeding
▪ Alle kinderen: lengte naar leeftijd <-2 SD.
▪ Kinderen <4 jaar: lengte naar leeftijd 0.5-1 SD afbuiging in 1 jaar.
▪ Kinderen >4 jaar: lengte naar leeftijd 0.25 SD afbuiging in 1 jaar.
Risico op ondervoeding
▪ Een hoog risico (4-5 punten) op basis van STRONGkids op ondervoeding is een indicatie voor behandeling.  
Relevante gegevens voor de diëtist:
▪ diagnose: onderliggende aandoening, eventuele comorbiditeit
▪ symptomen: anorexie, braken, diarree, koorts, frequente infecties, voedingsprobelemen, zoals voedselweigering
▪ medicatie/therapie: indien van toepassing
▪ overig: lengte, gewicht(sverloop), groeicurve, aantal weken te vroeg geboren, mate van een eventuele vochtbeperking,
eventuele zuurstofbehoefte.
Doelstelling behandeling diëtist:
▪ bereiken van een goede groeicurve.
Dieetkenmerken:
▪ energieverrijkt: rustmetabolisme (Schofield) + toeslagen (inclusief inhaalgroei)
▪ eiwitverrijkt: afhankelijk van leeftijd, ziekte en vorm van ondervoeding (acute ondervoeding 9-11,5 energie% eiwit,
chronische ondervoeding 11-15 energie% eiwit)
▪ vocht: indien wenselijk vochtbeperkt bij onder andere hartfalen en bronchopulmonale dysplasie
Behandeltijd:
▪ zorgniveau 2*, zie ’werkwijze diëtist’.
Bijzonderheden:
▪ leeftijdscorrectie bij exprematuren (< 2 jaar): het aantal weken te vroeg geboren aftrekken van de kalenderleeftijd
▪ er bestaan speciale groeicurven voor prematuren (gewicht onder de 1500 g en zwangerschapsduur < 38 weken), Turkse
en Marokkaanse kinderen (van 1-20 jaar) en voor kinderen met bepaalde syndromen (bijvoorbeeld Syndroom van Down,
Syndroom van Turner, Syndroom van Prader-Willi), zie voor meer informatie: www.growthanalyser.org.
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