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Samenvatting 
Transmurale voedingszorg bij ondervoede zieke oudere patiënten – 
Effectiviteit en kosteneffectiviteit 
 
 

Inleiding 
Dit proefschrift beschrijft de effectiviteit en kosteneffectiviteit van transmurale 
voedingszorg bij 210 ondervoede oudere patiënten. De patiënten werden 
gerandomiseerd in twee groepen waarbij de ene groep een energie- en eiwitverrijkt 
dieet, drinkvoeding, calcium-vitamine D suppletie en consulten door een diëtist kreeg 
aangeboden en de andere groep de gebruikelijk zorg kreeg. 
Patiënten werden gevolgd van opname in het ziekenhuis tot en met drie maanden na 
ontslag. De belangrijkste uitkomstmaten van de studie waren functionele beperkingen 
en lichamelijke activiteit. 
Deze samenvatting is een korte weergave van de belangrijkste bevindingen 
 
Effectiviteit 
Het geven van een drie maanden durende voedingsinterventie (bestaande uit een 
energie- en eiwitverrijkt dieet, drinkvoeding, calcium-vitamine D suppletie en consulten 
door een diëtist) aan ondervoede ouderen, leidde tot gewichtstoename. De gevonden 
verschillen waren significant voor patiënten met het hoogste lichaamsgewicht 
categorie, maar niet significant voor patiënten in de laagste lichaamsgewichtcategorie. 
Daarnaast nam het aantal functionele beperkingen significant af bij patiënten in de 
interventiegroep. Zij konden na de gegeven interventie bijvoorbeeld zelfstandig een 
trap op- en aflopen en zichzelf aan- en uitkleden, terwijl patiënten in de controlegroep 
dit niet konden. Deze bevinding is belangrijk, omdat de toename van het 
lichaamsgewicht voor de meeste mensen niet zo veel betekent, terwijl een afname in 
functionele beperkingen van groot belang kan zijn voor hun zelfstandigheid. 
Voor de mate van lichamelijke activiteit, lichamelijke prestatie, vetvrije massa en 
handknijpkracht hebben wij geen verschillen kunnen aantonen tussen de twee 
onderzoeksgroepen. 
Patiënten in de interventiegroep hadden na de interventie een significant hogere 
energie- en eiwitinname en een significant hogere serum vitamine D spiegel dan 
patiënten in de controlegroep. Een studie naar valincidentie liet zien dat het aantal 
patiënten dat viel en het gemiddeld aantal valincidenten aanzienlijk lager was in de 
interventiegroep. 
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In een exploratieve studie naar het effect van de gegeven voedingsinterventie op een 
selectie van immuunmarkers, endocriene markers en micronutriënten, konden geen 
significante verschillen aangetoond worden tussen de twee onderzoeksgroepen. De 
betere gezondheid van deze geselecteerde groep patiënten speelde hierin mogelijk een 
rol. 
 
Kosteneffectiviteit 
Naast een significante afname van functionele beperkingen, heeft deze studie 
aangetoond dat de gegeven voedingsinterventie koste neutraal is voor functionele 
beperkingen. Beide onderzoeksgroepen maken ongeveer € 9000 aan gezondheid 
gerelateerde kosten in de drie maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis. Deze studie 
concludeert dat een investering van € 6500 nodig was om een 95 procent kans te 
hebben om te verbeteren in functionele beperkingen. 
In deze studie kon geen kosteneffectiviteit worden aangetoond voor kwaliteit van leven 
en lichamelijke activiteit.  
 
Overleving van ondervoede patiënten met een cognitieve beperking.  
In een subanalyse is bij ondervoede oudere patiënten met een cognitieve beperking de 
overlevingsduur onderzocht. Wanneer patiënten naast ondervoeding en een cognitieve 
beperking tevens een medische diagnose van vasculaire aandoening of maligniteit 
hadden, bleek de overlevingsduur zeer gering.  
 
Rustmetabolisme; formules versus meten 
De laatste studie onderzocht het rustmetabolisme van ondervoede ouderen. Het 
rustmetabolisme kan gemeten worden met behulp van indirecte calorimetrie. Maar 
omdat deze methode veel tijd kost, duur is en er veel training nodig is voor diegene die 
de meting uitvoert, wordt er in de praktijk veelvuldig gebruikt gemaakt van formules die 
het rustmetabolisme benaderen. In deze studie werden 33 verschillende formules 
vergeleken met het gemeten rustmetabolisme bij ondervoede ouderen. Geconcludeerd 
kan worden dat de formules grote afwijkingen vertonen ten opzichte van de gemeten 
waarden wanneer deze toegepast worden bij ondervoede ouderen. De beste formule 
schat het energieverbruik bij ongeveer 40% van de patiënten correct in. Drie maanden 
na ontslag uit het ziekenhuis is dat 60%.  
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Conclusie 
Concluderend tonen de studies binnen dit proefschrift aan dat het geven van een drie 
maanden durende voedingsinterventie aan ondervoede oudere patiënten leidt tot een 
toename in gewicht, een afname in functionele beperkingen en een afname in vallen. Er 
kon geen effectiviteit worden aangetoond voor handknijpkracht, spiermassa, 
lichamelijke activiteit en lichamelijke prestatie. 
Toekomstige studies zouden zich kunnen richten op het standaard aanbieden van 
transmurale voedingszorg, ondersteund door een diëtist. Nieuw te ontwikkelen 
consultatiebureaus voor ouderen kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de zorg 
voor deze alsmaar groter wordende groep ouderen. Mogelijk veelbelovend zijn 
voedingsinterventies gecombineerd met lichamelijke activiteit, zeker wanneer deze 
gegeven worden voor een periode van minimaal zes maanden. 




