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Op zoek naar de balans bij ziekte-specifiek darmfalen. Diagnostiek en praktische 
voedingsaspecten

Inhoud en inleiding

Als gevolg van radicale darmoperaties bij inflammatoire darmziekte, 
ontstond bij twee patiënten een korte-darmsyndroom. Er werden 
problemen ervaren in de klinische analyse van hun resterende darmfunctie 
en de voedingsbalans. Het was onduidelijk of zij leden aan darmfalen 
of aan ‘darminsufficiëntie’. Zij zijn de directe aanleiding geweest om 
verder onderzoek te doen naar diagnostische testen voor (resterende) 
darmfunctie en praktische voedingsaspecten van (risico op) darmfalen. 
Dit proefschrift bevat een inleiding met daarin de aanleiding en indeling van 
het proefschrift (hoofdstuk 1). Vervolgens worden de eerder genoemde twee 
patiënten beschreven in een case-study (hoofdstuk 2), gevolgd door een 
overzicht van bestaande darmfunctietesten (hoofdstuk 3), studies over klassieke 
methodologie met betrekking tot darmfunctie bij gezondheid en ziekte 
(hoofdstukken 4-8), studies over geavanceerde diagnostiek naar darmfunctie 
door middel van citrulline (hoofdstukken 9-10). Tot slot is er een algemene discussie 
met concluderende opmerkingen en een samenvatting (hoofdstukken 11-12). 
Het doel van dit proefschrift is het (her)ontwikkelen van betrouwbare en 
reproduceerbare diagnostische testen voor de klinische praktijk om daarmee 
de darmfunctie te beoordelen van patiënten met een risico op darmfalen of 
darminsufficiëntie. 
We hebben beoogd meer kennis te vergaren ten aanzien van de 
individuele pathofysiologische aspecten van de resterende darmfunctie 
en de daarmee samenhangende voedingsaspecten teneinde de klinische 
resultaten van patiënten te kunnen verbeteren door het toepassen 
van 2 testen om de resterende darmfunctie te kunnen inschatten en 
het uitgebreid vaststellen van de voedingstoestand (ook wel genoemd 
‘nutritional assessment’). Patiënten met darmziekten hebben een 
centrale rol gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. 
Een verminderde intestinale absorptie is een doorslaggevende factor bij de 
diagnose en behandeling van patiënten met darmfalen. Wanneer, in het geval 
van een verminderde darmfunctie, intraveneuze suppletie van vocht of voeding 
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noodzakelijk is om gezondheid of groei te verkrijgen of te behouden, wordt 
de diagnose darmfalen gesteld. Wanneer er geen sprake is van intraveneuze 
(vocht en voeding) suppletie, wordt er van darminsufficiëntie gesproken. 
Malabsorptie, tekorten aan micronutriënten, vocht- en elektrolyten stoornissen, 
diarree, uitdroging of ondervoeding zijn   symptomen van deze twee vormen 
van intestinale disfunctie.

Belangrijkste bevindingen

Klassieke methodologie naar darmfunctie in gezondheid en ziekte
Bomcalorimetrie is een reeds lang bestaande techniek uit de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw. Met behulp van een ballistische calorimeter wordt de 
verbrandingswarmte van een gestandaardiseerd (meestal gevriesdroogd) 
fecesmonster gemeten om de energetische waarde te bepalen. We hebben 
deze methode ‘herontdekt’ voor de klinische praktijk. In combinatie met 
een nauwkeurig bijgehouden voedingsdagboek, waarin energie- en 
macronutriënteninname zijn geregistreerd, kan bomcalorimetrie worden 
gebruikt als een gouden standaard voor het beoordelen van de (resterende) 
intestinale absorptiecapaciteit van een patiënt. We hebben normaalwaarden 
van de intestinale absorptiecapaciteit van energie- en macronutriënten 
bij gezonde volwassenen bepaald; deze bleek 90% of meer te zijn. 
Vervolgens werd bomcalorimetrie toegepast bij intensive care-patiënten, 
aangezien diarree en ondervoeding veel voorkomende symptomen zijn op 
een intensive care (IC). Het meten van intestinale absorptie met behulp van 
bomcalorimetrie bleek op een IC logistiek uitdagend te zijn, maar wel haalbaar. 
Er werd aangetoond dat malabsorptie, gedefinieerd als een intestinale 
absorptiecapaciteit van <85%, een vaak onderkend probleem was. Bij circa 1 op 
de 5 hemodynamisch stabiele IC-patiënten zonder gastro-intestinale disfunctie 
op voorhand, werd malabsorptie vastgesteld. Een fecaal gewicht van meer 
dan 350 g/dag werd voorgesteld als een valide biomarker voor de klinische 
praktijk om IC-patiënten te identificeren die risico lopen op malabsorptie. Deze 
patienen hadden gemiddeld een negatieve energiebalans van meer dan 600 
kcal/dag. Sensitiviteit en positief voorspellende waarde waren 80%, specificiteit 
en negatief voorspellende waarde 96%. 
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Een andere groep patiënten met een risico op darminsufficiëntie of darmfalen 
is de groep patiënten met coeliakie. Zij worden gekenmerkt door een beperkt 
absorberend oppervlak van de dunne darm als gevolg van vlokatrofie. 
Malabsorptie, bepaald aan de aan de hand van bomcalorimetrie, bleek aanwezig 
te zijn bij ongeveer 1 op de 5 nieuw-gediagnosticeerde coeliakiepatiënten, met 
een gemiddelde fecaal energetisch verlies van 277 kcal/dag. Ondervoeding 
(gedefinieerd als een BMI <18,5 kg/m2 en/of >10% onbedoeld gewichtsverlies 
in de afgelopen 6 maanden) was aanwezig bij een kwart van de patiënten.  
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de fecale verliezen en het hypermetabolisme 
(gedefinieerd als een basaal metabolisme (REE) van meer dan 10% van de 
berekende REE). Hypermetabolisme bleek aanwezig bij 38% van deze patiënten. 
Vervolgens werd ondervoeding op micronutriëntenniveau bestudeerd: bij 
87% van de nieuw gediagnosticeerde coeliakiepatiënten was tenminste één 
serumvitamine of -mineraal deficiënt. We toonden aan dat tekorten frequent 
voorkomen bij coeliakiepatiënten. Ook bij de groep patiënten die obesitas 
hadden bij de initiële diagnose (29% van deze patiënten had een BMI >25 kg/m2). 
Patiënten met gecompliceerde coeliakie, te weten refractaire coeliakie (RCD) 
of een enteropathie geassocieerd T-cel lymfoom (EATL), lieten bij diagnose 
ernstiger insufficiënte darmwerking zien dan de nieuw gediagnosticeerde 
coeliakiepatiënten. De aanwezigheid van diarree en de fecale verliezen (van 
energie en vet) was hoger en resulteerde vaker in een ernstig verslechterde 
voedingstoestand. RCD-patiënten werden vaker gekenmerkt door een lage 
BMI (chronische ondervoeding), terwijl bij EATL-patiënten vaker sprake was van 
onbedoeld gewichtsverlies (acute ondervoeding) en doorgaans in een sterkere 
mate. Hypermetabolisme leek ook bij deze patiënten een belangrijke rol spelen 
(aanwezig in 60-89% van de patiënten).

Geavanceerde diagnostiek van darmfunctie 

Met het doel om betrouwbare en reproduceerbare diagnostische testen 
te ontwikkelen voor patiënten met risico op darmfalen of insufficiëntie, 
onderzochten we de plasma citrullineconcentratie als diagnostische maat 
voor darmfunctie. Citrulline is namelijk een aminozuur dat voornamelijk 
geproduceerd wordt in de enterocyten. Er wordt verondersteld dat een nuchtere 
citrullinewaarde een   goede marker is voor het bepalen van intestinale massa en 
daarmee voor het functioneren van de darm. Bij 30 volwassen patiënten met een 
verminderde enterocytaire massa (zoals patiënten met recent gediagnosticeerde 
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CD, RCD en korte-darmsyndroom) en 21 gezonde personen werd geen relatie 
gevonden tussen de nuchtere plasma citrullineconcentraties (gemeten 
met behulp van HPLC) en intestinale energieabsorptiecapaciteit (middels 
bomcalorimetrie). De nuchtere plasma citrullinewaarden van de patiënten 
met een verminderde intestinale massa bleven binnen de referentiewaarden, 
waarmee we aantoonden dat plasma citrulline geen geschikte marker is om 
patiënten met malabsorptie te identificeren. Vervolgens hebben we een 
nieuwe enterocytenfunctietest ontwikkeld; de citrullinegeneratietest (CGT). Bij 
deze test wordt de tijdsafhankelijke toename van plasma citrulline na een vaste 
orale bolus van de dipeptide alanine-glutamine gemeten bij patiënten met 
een verminderde enterocytaire massa en vevrolgens vergeleken met gezonde 
personen. Door gebruik te maken van de helling van de curve van de nuchtere 
citrulline tot de citrullinepiek (na 90 minuten) en het verkregen oppervlakte 
onder de curve (AUC), kon de CGT gezonde controles onderscheiden van 
patiënten met een verminderde enterocytaire massa. Bovendien werd een 
trend gezien voor de correlatie tussen de helling van de plasma citrulline curve 
en de intestinale absorptiecapaciteit (r = 0,32, P=0,06). De CGT bleek haalbaar 
en toepasbaar als enterocytenfunctietest, maar vooral voor toepassing in een 
onderzoekssetting.

Conclusie

Malabsorptie/diarree en ondervoeding/voedingsproblemen zijn onlosmakelijk 
verbonden met darmfalen en darminsufficiëntie. Inzicht in het mechanisme 
van voedingsbalans en methoden om een evenwicht in voedingstoestand te 
behouden is van groot belang bij patiënten met darmziekten. Verschillende 
diagnostische instrumenten zijn beschikbaar om de darmfunctie te bepalen. 
In dit proefschrift zijn twee testen uitgebreid beschreven en uitgewerkt; de 
herontdekte bomcalorimetrie, die zeer waardevol lijkt bij het identificeren van 
intestinale disfunctie, en de citrullinegeneratietest (CGT), die voorgesteld wordt 
om te gebruiken als een marker van intestinale massa in een onderzoekssetting. 
Toekomstige studies dienen zich te richten op aanpassing van de CGT 
om deze haalbaar te maken voor toepassing in de klinische praktijk. 
Wij pleiten ervoor om patiënten met darmfalen en darminsufficiëntie te 
laten behandelen door een toegewijd en deskundig multidisciplinair team 
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(met inbegrip van diëtist en maag-, darm-, leverarts), op basis van een op het 
individu aangepast behandelplan. De beschreven testen (bomcalorimetrie 
en CGT) kunnen bijdragen aan een betere behandelstrategie. Een protocol 
voor vermeende darminsufficiëntie met een medisch-nutritionele focus en 
behandeling wordt voorgesteld voor de klinische praktijk.
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