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Ondervoeding en perioperatieve voeding in de hartchirurgie 
 

Ondervoeding komt veel voor bij patiënten die een hartoperatie ondergaan en verhoogt 

het  risico  op  slechte  postoperatieve  uitkomsten.  De  identificatie  van  ondervoeding  bij 

deze  patiënten  moet  worden  verbeterd  omdat  een  groot  deel  van  de  ondervoede 

patiënten niet wordt herkend.  

De ratio tussen de precursor en remmer van stikstofmonoxide (nitric oxide, NO), 

de arginine/asymmetrisch dimethylarginine (ADMA) ratio, is mogelijk een betere indicator 

voor cardiovasculair functioneren en klinische prognose in vergelijking met ADMA alleen. 

Een toename van de arginine/ADMA ratio door voedingssuppletie zou gunstig kunnen zijn 

voor de perfusie en metabolisme van het hart. Suppletie van voeding voor, tijdens en na 

de  operatie  is  nog  niet  eerder  onderzocht,  terwijl  kan  worden  verondersteld  dat  het 

vermijden van de nuchterperiode gunstig kan zijn voor hartmetabolisme en postoperatief 

herstel.  

Daarom was het doel van dit proefschrift om de identificatie van ondervoeding te 

verbeteren, en om de effecten van de arginine/ADMA ratio en voeding tijdens de operatie 

te onderzoeken, bij patiënten met cardiovasculair falen.  

 

In hoofdstuk 2 bleek dat het hartchirurgie‐specifieke ondervoedingscreeningsinstrument 

(Cardiac  Surgery‐Specific Undernutrition  Screening  Tool,  CSSUST)  superieur was  aan  de 

bestaande  methoden  die  ondervoeding  identificeren  bij  hartchirurgische  patiënten. 

Hoofdstuk  3  laat  zien  dat  het  risico  op  postoperatieve  infecties  is  verhoogd  bij 

cardiochirurgische patiënten met sarcopene obesitas (SO). Het was de lage vet vrije massa 

(VVM,  voornamelijk  bestaande  uit  spiermassa)  en  niet  de  hoge  vetmassa  van  deze 

patiënten die was geassocieerd met  infecties. Maar het risico op  infecties was  iets hoger 

voor de ondervoede (lage VVM) patiënten die tevens obees waren ‐ de SO patiënten ‐ dan 

voor die patiënten met alleen een lage VVM. Bovendien was vooral het lage VVM gedeelte 

van SO geassocieerd met minder spierkracht. Minder handknijpkracht was onafhankelijk 

geassocieerd met een langere beademingsduur na de operatie. In hoofdstuk 4 is gebleken 

dat  een  preoperatieve  lage  bio‐elektrische  impedantie  fasehoek  (phase  angle,  PA)  bij 

cardiochirurgische  patiënten  was  geassocieerd  met  gevestigde  indicatoren  van 

ondervoeding  (lage BMI  en  lage VVM  index)  en waarschijnlijk  spierkracht.  Er werd ook 

aangetoond dat een lage PA het risico verhoogd op een lange ligduur op de intensive care 

en  in het  ziekenhuis. Deze  associatie was onafhankelijk  van  andere  risicofactoren  zoals 

operatierisico  en  ernst  van hartfalen. Deze  resultaten  impliceren  dat  de  bio‐elektrische 

impedantie  PA  kan  helpen  om  ondervoeding  te  identificeren  bij  patiënten  die  zijn 

opgenomen  voor een hartoperatie. Op basis  van de  in hoofdstuk 2, 3 en 4 beschreven 

resultaten  raden wij  aan  screening op ondervoeding bij  cardiochirurgische patiënten  te 

optimaliseren  door  gebruik  te maken  van  de  CSSUST.  Bij  het  stellen  van  de  diagnose 

ondervoeding adviseren wij om met behulp van bio‐elektrische impedantie VVM en de PA 
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te bepalen  in zowel niet‐obese als obese patiënten. Nu zijn studies nodig om het effect 

van  voeding  en  beweging  te  onderzoeken  op  deze  bioelectrische  impedantie 

spectroscopie  (BIS) parameters en klinische  resultaten bij ondervoede patiënten die een 

hartoperatie ondergaan. 

Hoofdstuk  5  beschrijft  een  observationele  studie  waaruit  bleek  dat  de 

arginine/ADMA ratio was geassocieerd met circulatoir falen, orgaanfalen en mortaliteit bij 

patiënten met septische of cardiogene shock. De resultaten ondersteunen onze hypothese 

dat de arginine/ADMA  ratio een betere  indicator  is  ten opzichte  van ADMA  alleen. We 

suggereren dat een  lage  ratio bijdraagt aan disfunctioneren van endotheelcellen en het 

hart,  resulterend  in  slechte  orgaanperfusie  en  orgaanfalen  waardoor  het  risico  op 

overlijden  wordt  verhoogd.  Hoofdstuk  6  toont  de  resultaten  van  de  eerste 

gerandomiseerde gecontroleerde studie die het effect van voeding voor, tijdens en na de 

operatie op het hart heeft onderzocht. Enterale of parenterale voeding voor, tijdens en na 

bypassoperaties aan de kransslagaderen  (coronary artery bypass grafting, CABG) kan de 

arginine/ADMA  ratio  in  het  hart,  en  de  arginine/ADMA  ratio  en  concentraties  vertakte 

keten aminozuren  in het bloedplasma verhogen. Daarnaast was een  stijging van plasma 

arginine/ADMA geassocieerd met een toename van glucose metabolisme in het hart. Wij 

vermoeden  dat  door  revascularisatie  in  combinatie met  de  extra  perfusie  geïnduceerd 

door  een hogere  arginine/ADMA  ratio  en  gelijktijdige NO waarden, de beschikbaarheid 

van substraat aan hartcellen verder verbeterd wat wordt weerspiegeld door een toename 

van glucose opname en metabolisme in het hart. Toekomstige studies moeten zich richten 

op  dit  hypothetische mechanisme. Daarnaast maakt  deze  interventiestudie  de weg  vrij 

voor  verder  onderzoek  naar  voeding  tijdens  de  operatie. De  resultaten  in  hoofdstuk  7 

laten  zien  dat  de  infiltratie  van  lymfocyten  in  atriumweefsel  daalt  en  het  aantal 

neurtrofiele  granulocyten  mogelijk  daalt  en  complement  activatie  mogelijk  toeneemt 

tijdens CABG zonder hart‐long machine. Onze resultaten suggereren dat voeding voor en 

tijdens  de  operatie  geen  stimulerend  en  geen  remmend  effect  heeft  op 

ontstekingsreacties in het hart van patiënten die deze operatie ondergaan.  

Hoofdstuk 8 concludeert dat ondervoeding bij cardiochirurgische patiënten kan 

worden geïdentificeerd aan de hand van de CSSUST en met de BIS parameters VVM en PA. 

De plasma arginine/ADMA  ratio  kan helpen om  cardiovasculaire  functie en prognose  in 

kaart  te brengen. Het continueren van voeding  tijdens de operatie kan worden gebruikt 

om een  lange vastenperiode te vermijden, en kan tevens de arginine/ADMA ratio  in het 

myocard  en  bloedplasma  verhogen.  Een  verhoging  van  plasma  arginine/ADMA  was 

geassocieerd met  een  verhoogd  glucose metabolisme  in het hart.  Tijdens CABG  zonder 

hart‐long machine  daalt  de  hoeveelheid  lymfocyten wat  niet werd  beïnvloed  door  het 

geven van voeding voor en tijdens de operatie. Nu  is onderzoek nodig om het effect van 

voedings‐  en  lichaamsbewegingsinterventies  op  klinische  uitkomsten  bij 

(cardio)chirurgische patiënten te bepalen. 


