Artsenwijzer Diëtetiek

Chronische Leverziekten
kinderen
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
▪ Bij diagnose leverziekte
Relevante gegevens voor de diëtist:
▪ diagnose: soort leverziekte (bijvoorbeeld extra-hepatische galgangatresie, acute of chronische hepatitis, α-1-antitrypsine
deficiëntie) en  nevendiagnosen (bijvoorbeeld cirrhose, cholestase, synthese- en/of stollingsstoornissen, portale hypertensie, hypoglycaemie),  operaties (bijvoorbeeld KASAI),
▪ laboratoriumgegevens: o.a. totaal en direct bilirubine, ammoniak,  albumine, glucose, essentiele vetzuren, vetoplosbare
vitaminen, Fe, Ca, P, Mg, Zn, Se.,
▪ medicatie: o.a.  diuretica, vet oplosbare vitaminen, mineralen, lactulose, neomycine, prednison, rifadin, ursochol, propanolol.
▪ overig: lengte- en gewichtsverloop (groeicurve), target height,  schedelomtrek (< 2 jaar), bovenarmomtrek,  tricepshuidplooi,
ascites en/of oedeem, hepato-/splenomegalie.
Doelstelling behandeling diëtist:
▪ voorkomen groeiachterstand/afbuigende groeicurve/verslechteren voedingstoestand
▪ zo nodig. bereiken van inhaalgroei/verbeteren voedingstoestand
▪ anticiperen op complicaties van de leverziekte
▪ voorkomen van vitaminen- en mineralendeficiënties
▪ handhaven en/of bereiken van een leeftijdsadequatie voeding  
Dieetkenmerken:
▪ energieverrijkt: 130 – 150% (afhankelijk van de mate van verteringsstoornis, malabsorptie en voedingstoestand)
▪ eiwit(verrijkt): 10 - 11 en%
▪ streven naar 2 - 4 g/kg ideaal lichaamsgewicht
▪ van hoge biologische waarde, verdeeld over de dag
▪ bij encefalopathie, indien onvoldoende effect lactulose/neomycine:  eiwitbeperkt: 1-1,5 g/kg ideaal lichaamsgewicht.
▪ vet:
▪ voorkeur voor geëmulgeerd vet
▪ aandacht voor voldoende essentiële vetzuren en extra bij cholestase:  min. 4% linolzuur en 2% a-linoleenzuur
bij cholestase: gedeeltelijk medium chain triglyceriden (MCT) als energiebron (max. 50%)
▪ koolhydraten: bij hypoglycaemieën frequente maaltijden overdag (elke 2.5 à 3 uur) en avond- en nachtvoeding, zonodig
nachtelijke sondevoeding (cave: rebound hypoglycaemie) of continue sondevoeding overdag en ’s nachts.
▪ vocht- en natriumbeperkt: bij onvoldoende effect maximale dosering diuretica.
▪ Vitaminen- en mineralen: extra vetoplosbare vitaminen in waterige vorm in geval van cholestase (zie Kinderformularium);
extra wateroplosbare vitaminen bij een verhoogde energiebehoefte (tot 2 x ADH, bij voorkeur i.d.v.v. gesuppleerde dieet
preparaten); extra Zn en Mg bij vetmalabsorptie/vitamine A deficientie, extra Fe bij reciverende maagdarmkanaalbloedingen,  
extra Ca en P bij rachitis/vitamine D deficiëntie, extra Se bij essentiële vetzuurdeficientie.
▪ Frequente, kleine maaltijden of continu sondevoeding bij organomegalie/ascites, misselijkheid, braken, vermoeidheid.
▪ Aangepaste consistentie bij slokdarmvarices > graad 3.
Behandeltijd:
▪ zorgniveau 2*, zie ’werkwijze diëtist’.
Bijzonderheden:
▪ een vetbeperking is niet gewenst gezien de hoge energiebehoefte
▪ ascites, oedeem en organomegalie kan een slechte voedingstoestand maskeren, gewicht alleen is dan ook geen goede
parameter voor het bepalen van de voedingstoestand. Vervolgen van lengte, schedelomtrek, gewicht in combinatie met de
buikomvang (navel) en armomtrek geeft meer informatie.
▪ Verbetering van de voedingstoestand kan achteruitgang van de leverfunctie vertragen daarom laagdrempelig starten met
sondevoeding bij moeizame inname, marginale voedingstoestand en plaatsing op de wachtlijst voor levertransplantatie.
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