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De voedingstoestand
van een patiënt is
een belangrijke factor
voor succesvol herstel
na een chirurgische
ingreep:1 ondervoeding
beïnvloedt het
herstel negatief.2
Verpleegkundigen
spelen een grote rol
in het verbeteren van
de preoperatieve
voedingszorg.
Drie lopende
voedingsstudies geven
inzicht in taken en
ervaringen.

O

NDERVOEDING IS GEASSOCIeerd met een toename van
postoperatieve complicaties, zoals
infecties, vertraagde wondgenezing en
vertraagd herstel van de darmfunctie,
renale en cardiale complicaties, die allemaal leiden tot een langere opnameduur
en hogere zorgkosten.3,4 Van deze complicaties is een aantal ook bekend als verpleegsensitieve uitkomsten.5

Operatie

Ondervoeding kan zowel voor, tijdens
als na de operatie ontstaan.6 Vooraf kan
dit ziektegerelateerd zijn (stress, pijn,
verlies van eetlust of braken), maar ook
ontstaan door het preoperatief nuchter
zijn.7 Daarnaast kan tijdens de operatie
verlies optreden van voedingsstoffen,
vitaminen en mineralen. Ook veroorzaakt de operatie zelf een verhoging van
stresshormonen en een natuurlijke ontstekingsreactie.8 Na een operatie kan de
voedingsinname beperkt blijven, door
langzaam herstel van de darmfuncties en
bijwerkingen van de anesthesie zoals
misselijkheid, braken en pijn.

Screenen

Het optimaliseren van de voedingstoestand voorafgaand aan een grote operatie
leidt tot verbeterde chirurgische uitkomsten, zoals een sneller herstel van de
darmfunctie en ontslag.9 Hiervoor is het
nodig om preoperatief te screenen op
ondervoeding, indien aanwezig de mate
van ondervoeding vast te stellen en interventies in te zetten.10 Verpleegkundigen kunnen hieraan bijdragen door het
motiveren en informeren van patiënten.
Verpleegkundigen bepalen de voedingstoestand tijdens de preoperatieve screening.11 Poliklinische screening met de
Short Nutritional Assessment Question-
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naire (SNAQ) laat zien dat zo’n 5 procent
een verhoogd risico heeft op ondervoeding en 6,8 procent ondervoed is. Tijdens opname op chirurgische afdelingen
bleek 18 procent van de patiënten ondervoed te zijn en 45 procent een verhoogd
risico te hebben op ondervoeding.12

Onderzoek

Verpleegkundige voedingszorg is een onderdeel van de basiszorg, ook wel essentiële zorg genoemd.14,15 Deze essentiële
zorg is onderzoeksobject in het nationale
project Basic Care Revisited (BCR), gefinancierd door ZonMw.16,17 Binnen het
BCR-programma lopen drie voedingsstudies: in de thuissituatie, op de polikliniek en op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. De poliklinische studie
neemt de verpleegkundige voedingszorg
tijdens de preoperatieve fase onder de
loep.18

Onderzoeksdesign

In de poliklinische studie is een kwantitatief onderzoek (door middel van een
observatielijst) gecombineerd met interviews met verpleegkundigen. Het doel
van de observaties was het in kaart brengen van de huidige voedingszorg door
verpleegkundigen op de preoperatieve
polikliniek. Met de interviews is het verpleegkundig perspectief op verpleegkundige voedingszorg in kaart gebracht.
De studie vond plaats op de polikliniek
van het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek (SMK). Op de twee poliklinieken bieden verpleegkundigen en doktersassistenten zorg aan patiënten die op
een operatie wachten voor de specialismen Heelkunde, Orthopedie, Keel Neus
Oor, Plastische Chirurgie, Neurochirurgie en Oogheelkunde. De onderzoekers
observeerden voedingszorg tijdens con-
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TABEL 1 DEMOGRAFISCHE GEGEVENS EN MUST SCORES VAN DE PATIËNTEN
Demografische gegevens

N (%)

Ziekenhuis
Radboudumc

Sint Maartenskliniek

48 (14)
293 (86)

Gemiddelde leeftijd in jaren (SD‡)

55,3 (15)

Geslacht
Vrouw

201 (59%)

MUST#-score 0

295 (86,5)

MUST -score 1

24 (7,0)

#

MUST -score 2 of hoger

16 (4,7)

#

‡

=Standaard Deviatie; =Malnutrition Universal Screening Tool
#

sulten met deze patiënten in het voorjaar
van 2015. Alle verpleegkundigen van de
poliklinieken werden benaderd voor een
interview.

Observaties

Vierdejaars hbo-v-studenten voerden
de observaties uit; ze gebruikten een
gestructureerde vragenlijst. Topics waren: de screening van patiënten op ondervoeding met behulp van de Malnutrition Universal Screening Tool
(MUST) als screeningsinstrument en
het verlenen van voedingszorg volgens
protocol bij verhoogde MUST-scores.19
Het protocol bestond uit: het verstrekken van een folder over energie- en eiwitrijke voeding, mondelinge informatie over ondervoeding, oorzaken van
gewichtsverlies, advies over energie- en
eiwitrijke voeding en verwijzing naar
een diëtist.

Interviews

De interviews waren semi-gestructureerd door gebruik van een topiclijst.
De topics waren: bewustzijn, self-efficacy en vaardigheden, attitude en huidige
zorg bij ondervoeding. Ze zijn gebaseerd op het Intregrated Change Model.20
De interviews vonden face-to-face plaats
in de ziekenhuizen in een aparte kamer,
werden opgenomen en vervolgens geheel getranscribeerd. De gegevens werden anoniem verwerkt. De kwantitatieve data werden beschrijvend
geanalyseerd. De kwalitatieve data werden geanalyseerd door middel van open
codering. Thematische analyse vond
plaats door het categoriseren van codes
aan de hand van de determinanten uit
het Intergrated Change Model.

Resultaten

Observaties
Voedingszorg werd geobserveerd bij 341
patiënten (n=48 in het Radboudumc,
n=293 in de SMK). De MUST-screening
werd in het Radboudumc bij 100 procent
van de patiënten afgenomen en in de
SMK bij 98 procent (n=287). Een verhoogde MUST-score was aanwezig bij 12
procent (n=40) van de patiënten, waarvan 7 procent een verhoogd risico had
op ondervoeding en 5 procent ondervoed was.
Het gewicht werd bij 79 procent van de
patiënten gemeten tijdens de screening,
bij 21 procent werd dit nagevraagd.
Verpleegkundigen bespraken de
MUST-screening niet met alle patiënten, maar noteerden ze wel in het elektronisch patiëntendossier. Bij verhoogde MUST-scores werd aan 75 procent
van de patiënten de uitslag verstrekt,
mondelinge informatie werd gegeven
aan 10 procent en ruim 80 procent
kreeg een verwijzing naar de diëtist.
Interviews
Er werden 10 interviews met verpleegkundigen gehouden (6 mbo-opgeleid, 3
hbo-opgeleid, 1 master-opgeleid). Een

deel van de geïnterviewden kende het
belang van goede voeding voor chirurgische patiënten. Ze benoemden gevolgen
van ondervoeding ten aanzien van
wondgenezing, complicaties en een langere opnameduur. Anderen waren zich
nauwelijks bewust van het belang van
goede voeding.
- Self-efficacy en vaardigheden
De helft van de verpleegkundigen sprak
van een eigen kennistekort over voeding,
ondervoeding en de invloed van ondervoeding op complicaties en herstel na
een operatie. Ze zouden meer scholing
willen. Ze waren goed bekend met de
MUST en in staat om de screening uit te
voeren.
Anderen gaven aan voldoende algemene
kennis te hebben over ondervoeding
voor de rol die ze op dat moment hadden
op de polikliniek. Die rol was echter niet
voor iedereen helder of gelijk.
- Attitude
Geïnterviewden vonden dat de verantwoordelijkheid met betrekking tot voeding bij de diëtist ligt. Een minderheid
vond dat het wel bij het beroep van verpleegkundige hoort. Ondervraagden
voelden zich niet verantwoordelijk voor
het geven van inhoudelijke voedingsadviezen.
- Huidige zorg
Geïnterviewden gaven aan de voedingstoestand bij patiënten volgens het
afdelingsprotocol te screenen. De helft
van de geïnterviewden vertelde dat zij
weinig over (onder)voeding spraken
met de patiënten tijdens het consult.
Wanneer dit wel ter sprake kwam,
was dit gevoelsmatig bepaald en gaf
men oppervlakkig advies over voeding.
- Belemmerende factoren
Gebrek aan privacy, te weinig tijd en een
smalle weegschaal bleken belemmerende

TABEL 2 OPVOLGING VOEDINGSINTERVENTIES

†

Interventie

MUST†-score 1
(7%, n=24)
n (%)

MUST†-score 2
(4,7%, n=16)
n (%)

MUST† 1 + 2
(11,9%, n=40)
n (%)

Folder verstrekt

19 (79)

11 (69)

30 (75)

Mondelinge informatie

1 (4,2)

3 (19)

4 (10)

Consult diëtist

n.v.t.

13 (81)

13 (81)

=Malnutrition Universal Screening Tool
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factoren tijdens de uitvoering van de
zorg.

Conclusie

Onder chirurgische patiënten op de polikliniek komt (risico op) ondervoeding
voor bij 12 procent van de patiënten.
Niet iedereen krijgt de zorg die volgens
protocol gegeven zou moeten worden.
Vooral mondelinge informatie aan
patiënten ontbreekt vaak. Verpleegkundigen zeggen niet atijd voldoende kennis
te hebben over ondervoeding en de gevolgen voor de chirurgische patiënt. Ze
voelen zich wel verantwoordelijk voor de
screening van patiënten met de MUST
en voeren die systematisch uit. Opvallend is dat ze de uitslag vaak niet bespreken met de patiënt, ook niet wanneer
sprake is van een verhoogd risico op ondervoeding of zelfs ondervoeding.

Discussie

De prevalentie van ondervoeding in deze
patiëntengroep komt overeen met beschreven prevalenties uit de literatuur.12
Ondervoeding werd in kaart gebracht
met de MUST; de Stuurgroep Ondervoeding adviseert dit instrument voor het
ziekenhuis. Het is te gebruiken voor de

‘De diëtist is
verantwoordelijk’
IGJ – prestatie-indicator ‘Behandeling
van ondervoeding.’ Uit onderzoek blijkt
dat de MUST poliklinische patiënten beoordeelde als ondervoed, terwijl ze dit
niet waren.22 Mogelijk komt het (risico
op) ondervoeding dus bij minder dan
12 procent van de poliklinische patiënten
voor.
Na screening is het verlenen van voedingszorg noodzakelijk voor verbetering
van de voedingsstatus. Echter bleek dat
verpleegkundigen hier niet structureel
mee aan de slag gingen. Hulp lijkt nodig.
Met behulp van Intervention Mapping
ontwerpt men binnen het BCR-project
een verpleegkundige voedingsinterventie.23 De resultaten verschijnen binnenkort in een internationaal wetenschappelijk artikel.
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