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Gewichtsverlies en ondervoeding
volwassenen
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
• Indien er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van > 5% binnen 1 maand of > 10% binnen 6 maanden en/of een te laag
lichaamsgewicht (18-65 jaar: BMI < 18,5 kg/m2 en > 65 jaar: BMI < 20 kg/m2)
• Bij een screeningsuitslag “ondervoed” of “risico op ondervoeding” met een gevalideerd screeningsinstrument
Relevante gegevens voor de diëtist:
• Diagnose: onderliggende aandoening, comorbiditeit, verhoogde verliezen (braken, diarree, fistels, high output stoma,
(verminderde) absorptie, inflammatie, functionaliteit• Aard van de behandeling (curatief / palliatief)
• Symptomen die de voedingsstoffenbalans beïnvloeden: anorexie, misselijkheid, braken, diarree, slik-, smaak-, kauw- of
passageproblemen• Laboratoriumgegevens: indien van toepassing nierfunctie (ureum, kreatinine, MDRD), leverfunctie
(bilirubine totaal, ASAT, ALAT, G-GT, AF), glucose, HbA1c, CRP, elektrolyten, albumine, vitamines (A, D, B1, B12, foliumzuur)
• Medicatie/therapie: indien van toepassing voedingstherapie (drinkvoeding, sondevoeding, vitamines en mineralen suppletie) en medicatie die van invloed is op voedselinname (pijnmedicatie, cytostatica, antibiotica, neuroleptica, insuline, orale
antidiabetica) of metabolisme (corticosteroïden)
• Overig: lengte, gewicht(sverloop), vetvrije massa, functionaliteit.
Doelstelling behandeling diëtist:
• Verbeteren voedingstoestand en/of voorkomen van verdere verslechtering van de voedingstoestand.
Dieetkenmerken:
• Energie volgens behoefte: rustmetabolisme (berekend met bijvoorkeur de WHO formule of gemeten) + toeslagen
• Eiwitverrijkt: 1,2 tot 1,5 g/kg actueel lichaamsgewicht (bij ondergewicht (BMI < 20) en overgewicht (BMI>30) gewicht in deze
formule corrigeren naar gewicht bij respectievelijk BMI=20 en BMI=30)
• Vitaminen en mineralen: alle volgens 100% ADH tenzij er bewezen deficiënties of verhoogde behoeften zijn.
• Vocht: minimaal 1,5 l + verliezen
• Voorkomen refeeding syndroom.
Behandeltijd:
• Zorgniveau 2, zie ’werkwijze diëtist’.
Bijzonderheden:
• Als uitgangspunt voor het bepalen van het gewichtsverlies dient het gewicht van 1 maand en/of 6 maanden geleden
genomen te worden
• Oedeem en ascites kunnen het gewichtsverlies maskeren, snelle fluctuaties in gewicht kan wissel in vochthuishouding zijn.
• Indien de voedingstoestand niet geoptimaliseerd kan worden met orale voeding, eventueel aangevuld met drinkvoeding,
dient sondevoeding te worden overwogen. Wanneer enterale voeding niet mogelijk is, dient parenterale voeding te worden
overwogen.
• Bij het snel (her)starten van (par)enterale voeding is een verhoogd risico op het ontwikkelen van het refeedingsyndroom zie
‘refeeding’
• Bij vaststellen en evalueren van ondervoeding is het aan te bevelen uit te gaan van vetvrije massa index (te bepalen via
bio-elektrische impedantie analyse, BodPod, DEXA, CTscan), bij voorkeur in combinatie met beoordeling van functionaliteit,
bijvoorbeeld door het meten van de handknijpkracht.
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