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Inleiding
Terwijl in de algemene populatie overgewicht en obesitas (d.i. een teveel aan vetweefsel) een belangrijk probleem stelt voor 
de gezondheid, vormt in de oudere populatie ondervoeding een grote uitdaging. Dit geldt in het bijzonder voor geïnstituti-
onaliseerde en gehospitaliseerde ouderen1.

De definitie van ondervoeding varieert naargelang de bron. NICE bv. spreekt over ondervoeding bij ouderen als voldaan 
wordt aan één van volgende criteria: Body Mass Index (BMI) kleiner dan 18,5 of een ongewild gewichtsverlies groter dan 
10% de laatste 3 tot 6 maanden of de combinatie van een BMI kleiner dan 20 en een ongewild gewichtsverlies groter dan 
5% de laatste 3 tot 6 maanden2. Een andere bron definieert ondervoeding bij ouderen als een onbedoeld gewichtsverlies 
van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand en/of een BMI kleiner dan 203,4. Deze 
mate van gewichtsverlies mag dan niet beschouwd worden als behorend tot het normale fysiologische verouderingsproces.
Een term die vaak in de literatuur wordt teruggevonden is malnutritie. Doorgaans is het een synoniem voor ondervoeding 
maar het kan ook een onevenwicht in inname en verbruik van allerhande nutriënten betekenen met niet noodzakelijk ge-
wichtsverlies of ondergewicht voor gevolg. Malnutritie kan onderdeel zijn van het geriatrisch syndroom, een multifactorieel 
ziektebeeld dat voorkomt door de accumulatie van stoornissen in meerdere orgaansystemen die de oudere kwetsbaarder 
maakt5. Kwetsbaarheid of frailty kan gezien worden als het verlies aan reservekracht in verscheidene functioneringsdomei-
nen, waardoor de reservecapaciteit vermindert om met stressfactoren om te gaan6.
We willen ons in deze Geneesmiddelenbrief vooral toespitsen op ondervoeding in het algemeen en niet verdwalen in discus-
sies over tekorten van of onevenwichten tussen verschillende nutriënten; daarom zullen we verder enkel de term ondervoe-
ding gebruiken.

Een recent onderzoek in België bij 5334 70-plussers, waarvan 975 thuiswonend, stelde ondervoeding (BMI < 20) vast bij 
16%. Risico op ondervoeding (op basis van de verkorte Mini Nutritional Assessment (MNA-SF), zie verder) was aanwezig bij 
57%7. Een rapport van de Europese Raad vermeldt Europese prevalentiecijfers voor ondervoeding van 8 tot 19% bij thuis-
wonende ouderen en 26 tot 38% bij ouderen in instellingen8. 

Ondervoeding heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit van oudere patiënten. Gevolgen van ondervoeding zijn 
o.a. spierverlies (of sarcopenie), verminderde mobiliteit, verminderde hartfunctie, verhoogd valrisico, verhoogd risico van de-
cubitus, vertraagde wondgenezing, verminderde weerstand, respiratoir falen, sociale isolatie, depressie, verhoogde zorgaf-
hankelijkheid, vocht- en elektrolytenstoornissen… De hospitalisatieduur zou bij ondervoede patiënten tot twee maal toene-
men en het risico op complicaties en vervroegde mortaliteit zelfs met een factor 20. Daardoor heeft ondervoeding ook een 
belangrijke impact op de gezondheidsuitgaven1,2,3,8. 

Ondervoeding
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1. Oorzaken van ondervoeding

Er zijn 4 factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van ondervoeding: een verminderde inname, verminderde vertering en/
of absorptie, verhoogde metabole behoefte en verhoogd verlies2.

Factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van ondervoedingFactoren die bijdragen tot de ontwikkeling van ondervoeding
tabel naar: NICE-guideline: Nutrition support for adultstabel naar: NICE-guideline: Nutrition support for adults22

	 ↓inname verminderde eetlust: o.a. door ziekte in het algemeen, pijn/nausea bij het eten, depressie/angst, 
afkeer van voedsel, allerhande geneesmiddelen(*) 
verminderde mogelijkheid om te eten: o.a. door spierzwakte / artrose, dysfagie, pijnlijke mondaan-
doeningen, slechte mondhygiëne, beperkingen t.g.v. heelkunde of medische onderzoeken 
tekort aan voeding: armoede, onvoldoende kwaliteit van voeding in instellingen, problemen met 
winkelen of bereiden van maaltijden

	 ↓ opname medische of heelkundige problemen t.h.v. gastro-intestinaal stelsel

	 ↑behoeften verhoogde of veranderde metabole behoeften t.g.v. ziekte, heelkunde, orgaandysfunctie of behan-
deling

	 ↑verlies gastro-intestinaal: braken, diarree, fistulae, stoma’s, verlies via nasogastrische sonde 

(*) Geneesmiddelen kunnen op verschillende manier de eetlust negatief beïnvloeden9:
	 n anorexie bv. door anticonvulsiva, benzodiazepines, digoxine, levodopa, metformine, neuroleptica, opioïden, SSRI’s, 

theofylline, …
	 n droge mond: anticholinergica, antihistaminica, lisdiuretica, …
	 n dysgeusie en/of dysosmie: allopurinol, ACE-inhibitoren, antibiotica, anticholinergica, calciumantagonisten, ijzer,

levodopa, metformine, nitroglycerine, opioïden, spironolacton, statines, terbinafine, …
	 n dysfagie: antibiotica, bisfosfonaten, corticosteroïden, levodopa, NSAID’s, theofylline, …
	 n nausea en/of braken: antibiotica, bisfosfonaten, digoxine, dopamine-agonisten, hormonale substitutietherapie, ijzer, 

levodopa, metformine, metronidazol, opioïden, SSRI’s, statines, tricyclische antidepressiva, … 

Een multidisciplinaire evaluatie van ondervoeding bij rusthuispatiënten10 gaf als meest frequente oorzakelijke factoren: eet-
luststoornissen, slechte houding bij maaltijd (hoge tafel, oncomfortabele rolstoel) en slechte orale status. Andere geïdentifi-
ceerde problemen waren: problemen om zichzelf te voeden (te wijten aan gestoorde hand/mond coördinatie, slechte visus, 
niet aan het bestek kunnen); een omgeving die niet uitnodigend is om te eten (lawaaierige omgeving, personeel biedt wei-
nig ondersteuning); geen rekening houden met persoonlijke voorkeur. Een andere studie uitgevoerd in een rusthuis11 gaf de-
pressie als frequentste oorzaak van gewichtsdaling. In ongeveer een vierde van de gevallen wordt geen oorzaak gevonden12.

Een oorzaak voor ondervoeding wordt niet steeds gevonden. Onvoldoende inname door verminderde eetlust Een oorzaak voor ondervoeding wordt niet steeds gevonden. Onvoldoende inname door verminderde eetlust 
of door praktische beperkingen (fysieke beperkingen, onaangepaste omgeving) zijn zeer frequent. Ook of door praktische beperkingen (fysieke beperkingen, onaangepaste omgeving) zijn zeer frequent. Ook 
geneesmiddelen kunnen de eetlust negatief beïnvloeden.geneesmiddelen kunnen de eetlust negatief beïnvloeden.

2. Screening

Er zijn aanwijzingen dat het screenen naar ondervoeding van patiënten in een hospitaalmilieu zinvol en kosteneffectief kan 
zijn2,13. Hoewel er over screening buiten hospitaalmilieu geen goede studies voor handen zijn, lijkt het toch een belangrijke 
eerste stap in de aanpak van ondervoeding, temeer omdat behandeling van ondervoeding wel een bewezen gunstig effect 
heeft (zie verder). 

Voor oudere patiënten wordt, zowel in instellingen als in de thuissituatie, vaak de Mini Nutritional Assessment (MNA) of 
Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) aanbevolen. In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van de Short Nu-
tritional Assessment Questionnaire (SNAQ), waarvan een aangepaste versie voor het gebruik in rusthuizen bestaat (SNAQRC).
Er zijn nog andere score-instrumenten beschikbaar zoals de Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) en de Nutritional 
Risk Screening-2002, de eerste keuze voor gehospitaliseerde patiënten14. 
Het gebruik van de MNA-SF wordt aangeraden door de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) als 
screeningsmiddel bij ouderen terwijl de volledige MNA reeds een verdere evaluatie in geval van ondervoeding inhoudt14. In 
de MNA-SF gebeurt een evaluatie van verschillende parameters zoals veranderingen in eetlust, gewichtsverlies, mobiliteit, 
BMI, neuropsychologische factoren e.d.m. Er wordt gescoord op 14 punten, waarbij een score kleiner of gelijk aan 11 een 
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risico inhoudt op ondervoeding en een verdere evaluatie vraagt (zie tabel in bijlage). De volledige MNA scoort op 30 punten; 
een score lager dan 17 wijst op ondervoeding, tussen 17 en 23,5 op verhoogd risico op ondervoeding (zie tabel in bijlage). 
Scores op MNA en MNA-SF correleren sterk met elkaar en vergeleken met de klassieke beoordeling van de klinische nutri-
tionele toestand is de sensitiviteit van de MNA-SF 97,9%, de specificiteit 100% en diagnostische accuraatheid 98,7%15.

In Nederland gebruikt men voor rusthuizen de SNAQRC-score met stoplichtkleuren (zie tabel in bijlage). De diagnostische 
waarde van de SNAQRC is goed: sensitiviteit 87%, specificiteit 82%, positief voorspellende waarde 59% en negatief voor-
spellende waarde 95%, vergeleken met de klassieke beoordeling van de klinische nutritionele toestand16. Bij een oranje of 
rode score, krijgt de patiënt twee tot drie extra voedselverstrekkingen, naast de drie hoofdmaaltijden. Bij een rode score 
wordt bovendien een diëtist ingeschakeld3. De haalbaarheid van deze laatste interventie lijkt in België wat illusoir. 

Screeningsalgoritme OndervoedingScreeningsalgoritme Ondervoeding
Figuur naar: Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor BelgiëFiguur naar: Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België
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Bij sommige patiënten is het moeilijk het gewicht en lichaamslengte te bepalen, voornamelijk bij bedlegerigheid. Bij pati-
enten die niet kunnen staan of bv. een uitgesproken dorsale kyfose vertonen kan de lichaamslengte bepaald worden aan 
de hand van de onderbeenlengte (OL). Via een formule kan de lichaamslengte bepaald worden: voor mannen (2,02 x OL) 
- (0,04 x leeftijd) + 64,19; voor vrouwen: (1,83 x OL) - (0,24 x leeftijd) + 84,88)3. De armspanlengte, voornamelijk gevormd 
door lange beenderen, blijft constant bij het verouderen en is op jonge volwassen leeftijd gelijk aan de lichaamslengte en 
kan ook in plaats van de lichaamslengte bij de berekening van de BMI gebruikt worden17. Bij patiënten die niet kunnen ge-
wogen worden, kan het item BMI in de MNA-SF vervangen worden door de kuitomtrek te meten. Dit levert een score van 
0 punten op als de kuitomtrek kleiner is dan 31 en een score van 3 punten als de kuitomtrek 31 of groter is18.

Screenen lijkt noodzakelijk daar ondervoeding dikwijls miskend wordt. In een cross-sectionele studie19 beoordeelden ver-
pleegkundigen slechts 15,2% van de patiënten als ondervoed, terwijl op basis van de MNA dit bij 56,7% het geval was 
(MNA < 17 punten). Diegenen klinisch herkend als ondervoed waren echt anorectisch met een gemiddelde BMI van 17,2. 
Van de patiënten met een BMI < 20 en een MNA < 17, werd door de verpleegkundigen een derde als ondervoed beoor-
deeld. Van diegenen met een BMI > 24 maar een MNA < 17 werd slechts 2% herkend als ondervoed. Dit illustreert het nut 
van het gebruik van meer dan louter de BMI bij het evalueren van de voedingstoestand van ouderen.

Het zou kunnen volstaan om te screenen door middel van de MNA-SF (of SNAQRC) en in geval van risico op ondervoeding 
door te gaan met de volledige MNA om ondervoeding op te sporen. Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor 
België20 en een document van de Europese Raad20 stellen in bovenstaande flowchart een uitgebreidere benadering voor bij 
de screening naar en follow-up van ondervoeding bij ouderen. Volgens deze flowchart zou een volledige MNA moeten 
uitgevoerd worden bij opname, nadien maandelijks, bij significant gewichtsverlies (dit is > 2% op een week, > 5% op 
een maand, of > 10% op zes maand), op voorschrift en bij ontslag of transfer. Dit document stelt ook voor om ouderen 
in instellingen wekelijks te wegen. Dit alles is een niet geringe opdracht! 
Indien de patiënt na screening een risico loopt op ondervoeding, is een evaluatie van de metabole, nutritionele én functione-
le parameters nodig om de reële voedingstoestand te bepalen. Men stelt hier de SGA-score (Subjective Global Assessment) 
voor. Dit is een vrij eenvoudige, veel gebruikte en gevalideerde methode waarbij op basis van een evaluatie van gewichts-
verlies en –evolutie, aanwezigheid van spieratrofie, oedemen, hoeveelheid subcutaan vet, wijzigingen in voedselinname en 
duur van deze wijzigingen, al dan niet aanwezigheid van gastro-intestinale problemen en veranderingen in de functionaliteit 
de voedingstoestand wordt beoordeeld (zie tabel in bijlage).

Screening naar ondervoeding lijkt ook in de rusthuizen en de thuiszorg een belangrijke eerste stap in de Screening naar ondervoeding lijkt ook in de rusthuizen en de thuiszorg een belangrijke eerste stap in de 
aanpak van ondervoeding. De MNA-SF en SNAQaanpak van ondervoeding. De MNA-SF en SNAQRCRC zijn eenvoudige tools hiervoor. Voor een verdere evaluatie  zijn eenvoudige tools hiervoor. Voor een verdere evaluatie 
van de graad en ernst van ondervoeding worden de volledige MNA en de SGA voorgesteld.van de graad en ernst van ondervoeding worden de volledige MNA en de SGA voorgesteld.

3. Aanvullend onderzoek

Aanvullende onderzoeken gebeuren op basis van anamnese en fysisch onderzoek. Alhoewel gewichtsverlies bij ouderen 
verschillende oorzaken kan hebben, levert een niet-gerichte aanvraag van labo-onderzoeken en ander paraklinisch onder-
zoek weinig bruikbaar resultaat op12. Een redelijke initiële testenreeks zou kunnen bestaan uit opsporen van fecaal occult 
bloedverlies, een bloedonderzoek voor opsporen van infectie, anemie of lymfoproliferatieve aandoening, diabetes, nierfunc-
tiestoornis of dehydratie, hypo- of hyperthyreoïdie en urineonderzoek voor infectie of nieraandoening. 
Alhoewel een laag serumalbumine- en cholesterolgehalte, evenals een laag aantal lymfocyten de diagnose van ondervoe-
ding helpen bevestigen, dragen ze niet bij tot het vinden van de etiologie en vindt men ook verlaagde waarden bij andere 
aandoeningen zonder ondervoeding12.
In tweede instantie kan een endoscopie of echografie aangevraagd worden bij abdominale klachten en/of blijvende verma-
gering12.

Enkele gerichte aanvullende onderzoeken kunnen volstaan om een eventuele onderliggende aandoening op Enkele gerichte aanvullende onderzoeken kunnen volstaan om een eventuele onderliggende aandoening op 
te sporen.te sporen.
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4. Maatregelen bij patiënten met (risico op) ondervoeding

4.1. Basis voedingszorg

Bij de aanpak van ondervoeding is de basiszorg voor alle oudere patiënten uitermate belangrijk. De eetgewoonten en voor-
keuren van de ouderen worden hierbij zoveel mogelijk gerespecteerd2. 
Om te voldoen aan de noden van de patiënt op voedingsgebied, is het noodzakelijk dat deze zorg gecoördineerd wordt. Uit 
een beperkt aantal studies in ziekenhuismilieu blijkt dat opnameduur en complicaties kunnen verminderd worden mits het 
inschakelen van een multidisciplinair voedingsteam2,13. Aanstellen van een dergelijk multidisciplinair voedingsbeleidsteam, 
met bevoegdheden tot advies, ontwikkeling, onderzoek en kwaliteitsbewaking is dan ook aan te bevelen21. Dit voedings-
team zorgt voor de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, bepaalt welke screeningstesten gebruikt worden, 
het weegbeleid, hoe de voeding van de resident opgevolgd wordt, wanneer en welke deskundigheid wordt ingeschakeld 
(diëtist, logopedist, ergotherapeut, tandarts, …), bepaalt de omstandigheden en modaliteiten waarmee de maaltijden door-
gaan, … De haalbaarheid van een multidisciplinaire benadering en onderstaande maatregelen zal uiteraard afhangen van 
de praktische en materiële mogelijkheden van de individuele instellingen. 

Basis voedingszorg voor alle ouderen is een vereiste voor de preventie en aanpak van ondervoeding. Dit Basis voedingszorg voor alle ouderen is een vereiste voor de preventie en aanpak van ondervoeding. Dit 
gebeurt best multidisciplinair.gebeurt best multidisciplinair.

4.1.1. Aangepast kader

Aanpassen van de ruimte waarin gegeten wordt en de sfeer in deze ruimte kan de voedingstoestand gunstig beïnvloeden2,13. 
Een beleid om residenten aan te moedigen om te eten in een gemeenschappelijke ruimte (‘zien eten doet eten’) en niet al-
leen op de kamer, kan hier ook bij passen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met plaatsing aan tafel (voorkomen 
dat residenten met beperkte eetlust bij residenten met een onsmakelijk eetgedrag geplaatst worden). Er dienen voldoende 
personeel en noodzakelijke hulpmiddelen om de ouderen te helpen bij eten en drinken aanwezig te zijn bij elke maaltijd.
In een Nederlands cluster gerandomiseerd onderzoek in rusthuizen blijkt het aanbieden van maaltijden in familiale sfeer een 
gunstige invloed te hebben op de levenskwaliteit en het behoud van lichaamsgewicht22. Componenten van maaltijden in 
familiale sfeer in dit onderzoek waren:

n aangenaam gedekte tafel: tafelkleed, geen plastieken borden of bekers, eventueel aanwezigheid van bloemen, …
n eigen keuze van positie aan tafel (6 personen per tafel); personeel zit mee aan tafel (minimum 1 per tafel)
n manier van opdienen van maaltijden: voedsel in een schotel op tafel, menukeuze tussen 2 gerechten, meeste resi-

denten bedienen zichzelf, maaltijd begint wanneer iedereen is gezeten, …
n geen andere activiteiten die de maaltijd kunnen verstoren zoals reinigen, dokters- of familiebezoek.

Het scheppen van een aangepast (familiaal) kader en het eten in groep, kunnen gunstige effecten hebben op Het scheppen van een aangepast (familiaal) kader en het eten in groep, kunnen gunstige effecten hebben op 
de voedingstoestand van ouderen.de voedingstoestand van ouderen.

4.1.2. Aangepaste voeding

Best wordt een dieet hoogwaardig in energie en proteïnes aangeboden. Beoordeling door een diëtist(e) is aanbevolen2. 
Eiwitten kunnen toegevoegd worden door middel van eigeel, geraspte kaas of poedermelk; calorieën kunnen toegevoegd 
worden d.m.v. bv. boter of room (en calcium door toevoegen van melk aan de maaltijden)23. Een studie in rusthuizen waarbij 
bij het ontbijt fruitsap en granen aangeboden werden en bij middagmaal de soep en aardappelen verrijkt werden, toonde 
aan dat vooral kleine eters hiervan profiteerden24.
De voeding moet op de eerste plaats smakelijk zijn voor de resident. Het gebruik van kruiden en smaakversterkers wordt 
aangeraden om het smaakverlies bij het verouderen te compenseren2. In dit verband vermelden we ook een interessant 
project met steun van de Vlaamse regering met als doel ondervoeding en malnutritie aan te pakken via smaaksturing en 
gerichte omkadering25. Enige soepelheid met dieetvoeding is in dit kader te verdedigen26.
Porties kunnen worden aangepast aan de smaak en voorkeur van de ouderen, met aandacht voor textuur van de voeding, 
en aanpassing aan kauw- en slikmogelijkheden van de bewoner2.

Verrijken van voeding met calorieën en eiwitten en het gebruik van kruiden en smaakversterkers beïnvloeVerrijken van voeding met calorieën en eiwitten en het gebruik van kruiden en smaakversterkers beïnvloe--
den de voedingstoestand van ouderen gunstig.den de voedingstoestand van ouderen gunstig.
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4.1.3. Aangepaste voedingsmomenten

Er wordt gepleit om de frequentie van de maaltijden te verhogen: minimum drie hoofdmaaltijden per dag, met snacks tus-
sendoor2. Lange periodes zonder voeding (langer dan 12 uur) moeten vermeden worden. Dit kan door de avondmaaltijd 
uit te stellen en het ontbijt eventueel vroeger te organiseren, of door een avondsnack te geven2,23. In een Franse studie 
in rusthuizen was de gemiddelde nachtelijke vastperiode 11,77 uur en bedroeg de maximale nachtelijke vastperiode 
13,75 uur27. 

Frequentere voedingsmomenten (snacks) en het vermijden van lange periodes zonder voeding worden aanFrequentere voedingsmomenten (snacks) en het vermijden van lange periodes zonder voeding worden aan--
geraden.geraden.

4.1.4. Opvolging

Men kan trachten systematisch te melden en te registreren wanneer onvoldoende van de maaltijd wordt opgegeten (bv. 
wanneer meer dan een vierde wordt overgelaten).

4.2. Aanpak bij resident met (risico op) ondervoeding

4.2.1. Opsporen en zo mogelijk aanpakken van oorzakelijke factoren

Patiënten die niet zelfstandig kunnen eten, dienen voldoende hulp te krijgen tijdens de maaltijd. Dit vergt wel veel tijd en 
inzet van het personeel, die niet altijd voorzien zijn in een WZC. In een studie hierover bedroeg in de interventiegroep de 
assistentie bij de maaltijd gemiddeld 42 min per persoon, voor het toedienen van tussendoortjes 13 min per persoon, terwijl 
dit voor de controle groep respectievelijk 5 min voor de maaltijd en 1 min voor een tussendoortje bedroeg28. Voldoende 
assistentie verlenen bij het toedienen van snacks is misschien het meest kosteneffectief, en kan eventueel gebeuren tijdens 
sociale activiteiten. 
Specifieke aandacht moet besteed worden aan residenten die ‘voeding weigeren’. Dit kan bewust, onbewust of aan ziekte 
gerelateerd zijn. Er kan sprake zijn van een existentieel probleem, van reflexmatige weigering (afweerreactie bij dementie), 
van afkeer van voedsel, van het niet willen eten in een bepaalde omgeving, van het simpelweg niet kunnen eten of van 
problemen met het uiten van voedingswensen (bij residenten met taal- en spraakstoornissen)21.
Daarnaast dienen aandoeningen die een gedaalde eetlust of verminderde voedingsinname of –opname kunnen veroorzaken 
opgespoord en aangepakt te worden. Speciale aandacht dient hierbij gegeven te worden aan de mondhygiëne (nazicht 
door een tandarts waar nodig). Bij slikproblemen kan men eventueel de consistentie van de voeding aanpassen. Sommige 
patiënten ondervinden minder problemen met viskeus vocht (bv. tomatensap) dan met dun vloeistof (bv water of appelsap). 
Andere patiënten met zwakke faryngale contracties hebben meer faryngale retentie met ingedikt vocht en vast voedsel 
dan met meer vloeibaar vocht29. De hulp van een logopedist kan ingeroepen worden om het slikken te verbeteren, bv. via 
bepaalde manoeuvres zoals flexie van de kin of het ophouden van de adem voor het slikken. Dit kan aspiratie voorkomen. 
Draaien van het hoofd naar de zwakke zijde kan het faryngale deel van het slikproces (pharyngeal clearance) bevorderen 
door het duwen van de voedselbolus naar de sterke zijde bij patiënten met unilaterale faryngale zwakte29. De logopedist 
beoordeelt de verwerking van de voeding bij diverse consistenties21. Eventueel gebeurt aanvullend medisch specialistisch 
onderzoek in de vorm van transnasale endoscopie of videofluoroscopie. 
Ook zou men de noodzaak van geneesmiddelen die interfereren met de voedingsinname of –opname moeten evalueren.

Oorzakelijke factoren moeten opgespoord en aangepakt worden. Voor personen die omwille van fysieke Oorzakelijke factoren moeten opgespoord en aangepakt worden. Voor personen die omwille van fysieke 
beperkingen moeilijk of niet zelfstandig kunnen eten moeten voldoende begeleiding en hulpmiddelen voorbeperkingen moeilijk of niet zelfstandig kunnen eten moeten voldoende begeleiding en hulpmiddelen voor--
zien worden. Bijzondere aandacht voor mondhygiëne en slikstoornissen is vereist.zien worden. Bijzondere aandacht voor mondhygiëne en slikstoornissen is vereist.

4.2.2. Monitoren van voedingsinname

In Nederland stelt men voor de globale voedingsinname te monitoren d.m.v. de methode ‘Meet & Weet wat je cliënt eet’30. 
Dit is een zeer eenvoudige en snel uit te voeren test die aan de voedingsinname een score toekent, waaruit de noodzaak om 
actie te ondernemen kan worden afgeleid. 
Het gewicht maandelijks controleren wordt eveneens aanbevolen.

Systematisch registreren van voedingsinname en lichaamsgewicht is aangewezen bij personen met (risico Systematisch registreren van voedingsinname en lichaamsgewicht is aangewezen bij personen met (risico 
op) ondervoeding.op) ondervoeding.
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Bijlagen

1. 1. Mini Nutritional Assessment (MNA)Mini Nutritional Assessment (MNA)

http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_dutch.pdf

2. 2. Subjective Global Assessment (SGA)Subjective Global Assessment (SGA)

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Healthylife/Food/FoodandHealthPlan/ 
Informationforprofessionals/index.htm

3. 3. Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care (SNAQShort Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care (SNAQRCRC))

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/fileadmin/inhoud/verpleeg_verzorging/documenten/ 
SNAQ-RC.pdf
Kruizenga HM, De Vet HCW, Van Marissing CME. The SNAQRC, an easy traffic light system as first step 
in the recognition of undernutrition in residential care. J Nutr Health Aging 2010;14:83-89.

1079144 GB nr4 nl.indd   1 9/11/10   16:11



Bijlage bij: Geneesmiddelenbrief ■ jaargang 17 ■ nr. 4 ■ november 20102

1. Mini Nutritional Assessment (MNA)1. Mini Nutritional Assessment (MNA)

1079144 GB nr4 nl.indd   2 9/11/10   16:11



Bijlage bij: Geneesmiddelenbrief ■ jaargang 17 ■ nr. 4 ■ november 2010 3

2. Subjective Global Assessment (SGA)2. Subjective Global Assessment (SGA)

1079144 GB nr4 nl.indd   3 9/11/10   16:11



Bijlage bij: Geneesmiddelenbrief ■ jaargang 17 ■ nr. 4 ■ november 20104

4. Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care (SNAQ4. Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care (SNAQRCRC))
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4.2.3. Voedingsondersteuning

Een patiënt die een risico op ondervoeding heeft of ondervoed is, moet voedingsondersteuning aangeboden worden. Hierbij 
heeft men keuze tussen orale, enterale en parenterale weg2. De orale weg verdient, indien mogelijk, de voorkeur. De andere 
mogelijkheden vallen buiten het bestek van deze tekst, aangezien ze meestal opgestart worden in hospitaalmilieu.
Wat betreft de orale weg zijn er verschillende mogelijkheden: een aanpassing van het menu, het voedsel verrijken (bv. snacks 
toevoegen aan dieet, toevoegen van kaas, room, melk, boter, … (zie hoger)) of het geven van orale bijvoeding2,31-33. Uit een 
prospectieve studie bij rusthuisbewoners blijkt dat orale bijvoeding dikwijls gegeven worden zonder dat eerst gezocht wordt 
naar onderliggende factoren, zoals onvoldoende personeel en supervisie bij de maaltijd, niet gediagnosticeerde dysfagie en 
slechte mondhygiëne34. Dit dient uiteraard vermeden te worden.
Een Cochrane review (62 studies met in totaal 10187 patiënten) besluit dat het geven van verrijkte voeding of orale bijvoe-
ding een gunstig effect hebben op het gewicht en het risico op complicaties (bv. na heupfractuur). Het ging hier vooral over 
gehospitaliseerde patiënten met acute aandoeningen. Ondervoeding was vaak niet gedocumenteerd. Het risico op mortali-
teit was enkel significant gedaald bij patiënten met ondervoeding die supplementen kregen. Wat betreft ongewenste effec-
ten waren nausea en diarree het meest frequent1. Een meta-analyse van NICE vindt een gunstig effect van orale bijvoeding 
op gewicht, morbiditeit en mortaliteit bij ondervoede patiënten2. Hoewel het hier grotendeels ging om studies van minder 
goede kwaliteit in hospitaalmilieu, lijkt het nuttig orale bijvoeding bij ondervoede patiënten te geven.
Aangezien inadequate of excessieve toevoeging van micro- en macronutriënten schadelijk kan zijn, zouden de aanbeve-
lingen hierover idealiter moeten gebaseerd zijn op gerandomiseerde studies. Helaas is hieromtrent weinig gepubliceerd. 
Aanbevelingen zijn dan ook gebaseerd op “expert opinion”2. Het is de taak van een diëtist(e) om dit concreet uit te werken, 
wat overigens ook geldt voor het uitvoeren van een betrouwbare voedingsanamnese. NICE adviseert om de individuele 
behoeften voor energie, proteïnen, vocht, elektrolyten, mineralen, micronutriënten en vezels individueel te berekenen. Dit 
kan op basis van een correcte dieetanamnese. Voor mensen die niet ernstig ziek zijn, of geen risico lopen op een “refeeding 
syndrome” (zie verder), doet NICE de volgende aanbevelingen wat betreft het totale voedingspakket: 

n 25-35 kcal/kg/d totale energie
n 0.8-1,5 gram proteïne (0,13-0,24 g stikstof) /kg/d
n 30-35 ml vocht /kg

Uit een Nederlandse RCT blijkt dat het geven van geconcentreerde voedingsdranken bij rusthuispatiënten niet ten koste 
gaat van de energieopname uit de gewone voeding35. Dieetadvies plus bijvoeding is mogelijks meer effectief dan alleen 
dieetadvies36. 
De mate waarmee deze bijvoeding wordt geaccepteerd varieert in verschillende studies1. Bijvoeding wordt niet altijd met 
evenveel enthousiasme ontvangen bij de patiënten en de compliance is dus niet steeds optimaal. Bij de toediening moet dus 
aandacht besteed worden aan o.a. de smaak (volgens smaak patiënt, voldoende variëren), de samenstelling en de timing 
t.o.v. de gewone maaltijd. Blijvende aandacht voor de normale maaltijd en snacks tussendoor is aangewezen36. De compli-
ance van de toediening van een oraal eiwitrijk supplement met vezels in Spaanse rusthuizen bleek goed, met een verbetering 
van de voedingstoestand en de stoelgang voor gevolg37. Een Nederlandse studie (RCT) toont eveneens een goede compli-
ance voor orale bijvoeding in de vorm van drank38.

Het geven van orale bijvoeding, kan pas nadat oorzakelijke factoren opgespoord en aangepakt zijn. Het lijkt Het geven van orale bijvoeding, kan pas nadat oorzakelijke factoren opgespoord en aangepakt zijn. Het lijkt 
niet alleen nuttig in hospitaalmilieu, maar ook in de ambulante situatie. Er bestaat geen evidentie over de niet alleen nuttig in hospitaalmilieu, maar ook in de ambulante situatie. Er bestaat geen evidentie over de 
ideale samenstelling van deze preparaten. Om de compliance te verhogen moet voldoende aandacht beideale samenstelling van deze preparaten. Om de compliance te verhogen moet voldoende aandacht be--
steed worden aan samenstelling, variatie van smaken en timing t.o.v. de gewone maaltijden.steed worden aan samenstelling, variatie van smaken en timing t.o.v. de gewone maaltijden.

N.B. Refeeding syndrome
Een belangrijk probleem, maar dan vooral bij ouderen gehospitaliseerd wegens ernstige ondervoeding, is het “refeeding 
syndrome”. Dit is een levensbedreigende situatie die kan optreden na te snelle of ongebalanceerde voedingsondersteuning 
bij een ondervoede patiënt. Hierbij treden t.g.v. hormonale en metabolische veranderingen “shifts” in vocht en elektrolyten 
op die ernstige klinische complicaties zoals ritmestoornissen, hartfalen en longoedeem kunnen veroorzaken. Iedere patiënt 
die gedurende meer dan 5 dagen zeer weinig voedsel inneemt loopt dit risico. Daarom moet bij voedingsondersteuning 
de eerste 2 dagen gestart worden met maximum 50% van de geschatte behoeften. Bij sommige personen moet men nog 
voorzichtiger zijn, bv. indien de BMI kleiner is dan 16, bij ongewild gewichtsverlies van > 15% de vorige 3 tot 6 maanden of 
bij zeer geringe voedingsinname die langer dan 10 dagen duurt. Een uitgebreide beschrijving van risicofactoren en aanpak 
zijn te vinden in de NICE richtlijn over voedingsondersteuning2,39. 
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4.2.4. Specifieke situaties

Wanneer ondanks alle mogelijke interventies het gewichtsverlies blijft toenemen, kan met de patiënt en/of de familie het 
plaatsen van een PEG-sonde worden besproken. Bij het afwegen van voor- en nadelen hiervan dient rekening gehouden te 
worden met de context (levensverwachting, palliatieve zorgen, dementie). Het plaatsen van een PEG-sonde vermindert bij 
demente personen de mortaliteit niet, noch verbetert het de levenskwaliteit40. Het voorkomt evenmin regurgitatie en het 
optreden van aspiratiepneumonie41 of het ontstaan van drukulcera42,43. In het kader van palliatieve zorgen, zijn er weinig 
argumenten te vinden voor medisch geassisteerde toediening van voeding en vocht44.

Het plaatsen van een PEG-sonde kan overwogen worden wanneer bovenstaande maatregelen onvoldoende Het plaatsen van een PEG-sonde kan overwogen worden wanneer bovenstaande maatregelen onvoldoende 
blijken. Bij het afwegen van voor- en nadelen, dient rekening gehouden te worden met de context. Er zijn blijken. Bij het afwegen van voor- en nadelen, dient rekening gehouden te worden met de context. Er zijn 
geen aanwijzingen dat bij dementie en in de palliatieve setting een voeding via PEG-sonde de levenskwaligeen aanwijzingen dat bij dementie en in de palliatieve setting een voeding via PEG-sonde de levenskwali--
teit verbetert.teit verbetert.

4.3. Medicamenteuze opties

Alhoewel verschillende geneesmiddelen uitgeprobeerd worden bij ongewild gewichtsverlies, worden ze niet aangeraden in 
de klinische praktijk, daar hun balans tussen mogelijke risico’s en voordelen onvoldoende gekend is bij ouderen, evenals hun 
effect op langere termijn.
Depressie is een frequente oorzaak van anorexie, terwijl selectieve serotonine-heropnameremmers eveneens anorexie kun-
nen veroorzaken. Mirtazapine zou de eetlust stimuleren, maar wordt niet als eerste keuze antidepressivum aangeraden, daar 
de andere SSRI’s in de meeste gevallen geen gewichtsverlies veroorzaken45. De ongewenste effecten gemeld in enkele trials 
en casussen bleken niet onschuldig46.
Dronabinol is een cannabinoid, geïndiceerd voor de behandeling van anorexie met gewichtsverlies bij AIDS. Het werd 
ook bestudeerd bij Alzheimerpatiënten. Omwille van ongewenste effecten zoals slaperigheid, duizeligheid en verwardheid, 
wordt het gebruik ervan niet aangeraden. Het is niet beschikbaar op de Belgische markt.
Megestrol, een progestageen, werd gebruikt in geval van cachexie bij kanker en AIDS, en heeft een gunstig effect op de 
eetlust en gewichtstoename, maar er is onvoldoende evidentie dat dit gepaard gaat met een verbeterde levenskwaliteit47. 
Omwille van de ongewenste effecten (oedeem, trombo-embolische complicaties) wordt het gebruik afgeraden.
Cyproheptadine is een antihistaminicum met antiserotonerge eigenschappen, dat de eetlust stimuleert. Cyproheptadine 
was niet effectief voor gewichtstoename in een RCT bij kankerpatiënten van gemiddelde leeftijd 65 jaar48. Omwille van de 
nevenwerkingen van slaperigheid en duizeligheid is het gebruik ervan bij ouderen problematisch. Er werden geen studies 
gevonden welke cyproheptadine evalueren als eetlust stimulerend middel bij bejaarden.
Metoclopramide, dat kan gebruikt worden bij nausea-geïnduceerde anorexia, kan op langere termijn parkinsonisme in de 
hand werken.
Anabolica werden gebruikt bij cachexie veroorzaakt door kanker of AIDS. Ze werden niet getest bij ouderen. Mogelijke ne-
venwerkingen zijn masculinisatie bij vrouwen, vochtretentie en levertoxiciteit. 
Androgenen kunnen eveneens prostaatkanker stimuleren en het cardiovasculair risico verhogen.
Groeihormoon is zeer duur en heeft als nevenwerkingen: carpaal tunnel syndroom, hoofdpijn, artralgie, myalgie en gyneco-
mastie. Ook dit wordt niet aanbevolen.

Heel wat geneesmiddelen worden voorgesteld om de eetlust te bevorderen. Voor geen enkel middel is Heel wat geneesmiddelen worden voorgesteld om de eetlust te bevorderen. Voor geen enkel middel is 
voldoende evidentie van werkzaamheid beschikbaar. Geneesmiddelen hebben dan ook geen plaats in de voldoende evidentie van werkzaamheid beschikbaar. Geneesmiddelen hebben dan ook geen plaats in de 
aanpak van ondervoeding.aanpak van ondervoeding.

5. De praktijk

De haalbaarheid van heel wat in deze Geneesmiddelenbrief besproken interventies binnen het huidige kader van de oude-
renzorg is beperkt. Het ontbreekt de woon-zorgcentra aan middelen en mankracht om dergelijke interventies te implemen-
teren. 
De in de praktijk meest toegepaste interventies bij een multidisciplinaire benadering zijn: toevoegen van boter, eiwitpoeder 
aan het voedsel, verstrekken van eiwitrijke dranken, eten in kleine groep (“zoals thuis”), het geven van antidepressiva en 
herstellen van gebitsprothese10.
Uit een onderzoek van 2006 bleek dat er een grote discrepantie is tussen de huidige situatie in de instellingen en dat wat 
wenselijk is i.v.m. de zorg voor voeding. Dit is het geval op het vlak van algemeen voedingsbeleid, beoordeling van de voe-
dingstoestand van de bewoners en screening naar ondervoeding in de zorginstelling, strategieën voor patiënten met risico 
op ondervoeding en begeleiden van de transfer van de zorginstelling naar thuis. De zorg voor voeding blijkt beleidsmatig 
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eerder een lage prioriteit te hebben. De beperkte aanwezigheid van diëtisten en multidisciplinaire voedingsteams en het zeer 
beperkt vrijstellen van medewerkers om te werken rond voeding, zijn daar voorbeelden van13. 

Heel wat besproken interventies lijken praktisch onhaalbaar binnen het huidige kader van de ouderenzorg. Heel wat besproken interventies lijken praktisch onhaalbaar binnen het huidige kader van de ouderenzorg. 
Voedingszorg zou beleidsmatig een hogere prioriteit moeten krijgen. De aanwezigheid van een diëtist in de Voedingszorg zou beleidsmatig een hogere prioriteit moeten krijgen. De aanwezigheid van een diëtist in de 
woon-zorgcentra is zeker te verantwoorden.woon-zorgcentra is zeker te verantwoorden.

De referentielijst kan geraadpleegd worden op de website: www.formularium.be
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De ACCOMPLISH-studie: aanleiding voor een gewijzigde hypertensiebehandeling?

Bespreking van:
- Jamerson K, Weber MA, Bakris GL et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk 

patients. N Engl J Med 2008;359:2417-2428.
- Bakris GL, Sarafidis PA, Weir MR. Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with hyper-

tension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomized controlled 
trial. Lancet 2010;375:1173-1181.

- Weber MA, Bakris GL, Jamerson K et al. Cardiovascular events dring differing hypertension therapies in patients with dia-
betes. J Am Coll Cardiol 2010;56:77-85.

De ACCOMPLISH-trial, die bij hypertensie een combinatie van een ACE-inhibitor met een calciumantagonist vergeleek met 
een combinatie van een ACE-inhibitor en een diureticum, werd reeds in december 2008 gepubliceerd. Recente publicaties 
van vooraf gespecifieerde secundaire analyses op renale eindpunten en bij personen met diabetes, brengen deze studie weer 
onder de aandacht.

De combinatie met de calciumantagonist toonde zich significant meer werkzaam dan die met het diureticum, zowel op het 
primaire eindpunt (gecombineerd eindpunt van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit: RR: 0,80; 95%BI: 0,72 tot 0,90) 
als in de vooraf gespecifieerde secundaire analyse voor renale eindpunten (progressie van chronisch nierfalen: RR: 0,52; 
95%BI: 0,41 tot 0,65). In de geprespecifieerde subgroepanalyse werden voor het primaire eindpunt vergelijkbare resultaten 
gevonden bij diabetici (HR: 0,79; 95%BI: 0,68-0,92), bij diabetici met een zeer hoog cardiovasculair risico (HR 0,77; 95%BI: 
0,64-0,73) en bij niet-diabetici (HR 0,82; 95%BI: 0,69-0,97). 
De auteurs raden op basis van deze bevindingen een combinatiebehandeling met een ACE-inhibitor en een calciumantago-
nist aan voor de eerstelijnsbehandeling van hypertensie. Verandert deze studie iets aan de aanbevelingen i.v.m. hypertensie-
behandeling uit het WZC-formularium?

De populatie in de ACCOMPLISH-studie was een geselecteerde populatie. De geïncludeerde patiënten hadden naast hyper-
tensie eveneens een hoog cardiovasculair risico (een kwart maakte reeds eerder een myocardinfarct of CVA door, 60% had 
diabetes). Meer dan 95% werd reeds behandeld voor hypertensie en meer dan 60% nam hiervoor reeds een combinatie 
van verschillende geneesmiddelen2,3. Ongeveer een zesde van de patiënten had bij inclusie een creatinineklaring van minder 
dan 60 mL/min. Bij een creatinineklaring van minder dan 40 mL/min zijn de thiaziden niet meer werkzaam. Mogelijks werd 
een niet onbelangrijk deel van de personen dus van bij aanvang of in de loop van deze studie behandeld met een thiazide-
diureticum dat bij hen niet meer werkzaam was gezien hun graad van nierinsufficiëntie.
Verder was er een klein, maar significant verschil in bloeddrukdaling tussen beide groepen in het voordeel van de combinatie 
met de calciumantagonist, maar of dit een grote invloed heeft gehad op de resultaten, is niet zeker4. 
Het gebruikte diureticum in de studie was hydrochloorthiazide, in een dosis van 12,5 tot 25 mg. Enkele commentatoren 
wijzen erop dat de effectiviteit van hydrochloorthiazide in deze dosis onvoldoende is bewezen. Kleine studies hebben aan-
getoond dat het bloeddrukverlagend effect van chloortalidon in eenzelfde dosis langer aanhoudt dan dat van hydrochloort-
hiazide en dat het ook groter is2,3,5. Hoewel er slechts een klein verschil in bloeddruk werd vastgesteld tussen beide groepen, 
zou de bloeddruk over 24 uur meer kunnen variëren in de hydrochloorthiazidegroep. Dit zou een verklaring kunnen bieden 
voor de verschillen op het primaire eindpunt tussen beide groepen. Deze commentatoren pleiten er dan ook voor om chloor-
talidon te verkiezen boven hydrochloorthiazide in de behandeling van hypertensie5. Het is onwaarschijnlijk dat er ooit een 
studie zal worden opgezet die de werkzaamheid van beide thiazidediuretica onderling vergelijkt op harde eindpunten en 
duidelijkheid schept in deze discussie.
Er is ook discussie over de keuze van de renale eindpunten. Het primaire eindpunt in deze vooraf gespecifieerde secundaire 
analyse was progressie van chronisch nierfalen, gedefinieerd als verdubbeling van de creatinineconcentratie in het serum of 
het optreden van terminaal nierfalen (creatinineklaring van minder dan 15 mL/min of dialysenood). Het significante verschil 
tussen beide groepen op het samengestelde primaire eindpunt werd vooral veroorzaakt wordt door een significant verschil 
tussen beide groepen voor het eindpunt verdubbeling van het serumcreatinine6. Voor wat betreft dialysenood of een crea-
tinineklaring van minder dan 15 mL/min waren er geen significante verschillen tussen beide groepen. Verdubbeling van het 
serumcreatinine is echter een onvoldoende betrouwbare parameter voor de nierfunctie. Het kan inderdaad een uiting zijn 
van structurele vermindering van de nierfunctie, maar het kan eveneens het gevolg zijn van een tijdelijke, reversiebele hemo-
dynamische verandering van de GFR, bijvoorbeeld door geneesmiddelen7. Uit een in het bijgaand editoriaal gepubliceerde 
grafiek (die door de auteurs van de ACCOMPLISH-studie wel getoond werd op een congres, maar niet in de publicatie werd 
opgenomen) kan afgeleid worden dat de verschillen in geschatte GFR (op basis van het serumcreatinine) verklaard kunnen 
worden door de initiële hemodynamische wijzigingen veroorzaakt door het opstarten van de therapie met thiaziden (initiële 
sterkere daling gedurende 12 weken) en calciumantagonisten (initiële lichte stijging van de geschatte GFR). Uit diezelfde 

Kort nieuwsKort nieuws ✍✍
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grafiek blijkt dat na de eerste twaalf weken van de studie het verval in geschatte GFR vergelijkbaar was in beide groepen. 
De auteur van dit editoriaal concludeert hieruit dat de verschillen in het primaire eindpunt volledig te verklaren zijn door de 
reversiebele hemodynamische wijzigingen in geschatte GFR tijdens de eerste 12 weken van de behandeling7.
Tenslotte wijzen we erop dat de studie vroegtijdig afgebroken werd (gemiddelde follow up: 36 maanden in plaats van de 
geplande 5 jaar) omdat uit tussentijdse analyses een significant voordeel op het primaire eindpunt was gebleken voor de 
combinatie met de calciumantagonist. Hierdoor is mogelijk informatie over werkzaamheid en veiligheid op langere termijn 
verloren gegaan. De studie werd gesponsord door een firma die een vaste associatie van benazepril en amlodipine op de 
markt brengt (niet in België); de sponsor was nauw betrokken bij het design van de studie en de analyse van de resultaten.

Commentaar van de redactie:

Aangezien deze studie combinatiebehandeling onderzocht bij reeds behandelde hypertensieve patiënten met belangrijke 
comorbiditeit, kan op basis van deze resultaten geen uitspraak gedaan worden over de startbehandeling van hypertensie. 
Ook over de werkzaamheid van monotherapie t.o.v. combinatietherapie kan geen uitspraak gedaan worden. Het advies 
van de redactie om bij ongecompliceerde hypertensie te kiezen voor een thiazide (chloortalidon) in monotherapie als start-
behandeling blijft uiteraard overeind4,6. Aangezien de verschillende antihypertensiva een vergelijkbaar effect hebben, is elk 
antihypertensivum een goede eerste keus en kan in functie van comorbiditeit of te verwachten ongewenste effecten steeds 
geopteerd worden voor een ander antihypertensivum2,3. Wanneer overgeschakeld dient te worden op een combinatiebe-
handeling, blijft onduidelijk. Ook over welke geneesmiddelen in combinatie verkozen dienen te worden, schept deze studie 
onvoldoende duidelijkheid gezien de twijfels over de keuze van het thiazidediureticum en de gebruikte (secundaire) eind-
punten. Ook bij het instellen van een combinatiebehandeling kan men zich beter laten leiden door de comorbiditeit en te 
verwachten ongewenste effecten. Een combinatie van een ACE-inhibitor en een diureticum blijft een verdedigbare keuze2. 
Bij patiënten met comorbiditeit en beginnend of gevorderd nierfalen (zoals heel wat patiënten in deze studie) kan een cal-
ciumantagonist verkozen worden boven een diureticum4.
In de kantlijn kunnen we nog opmerken dat er aanwijzingen zijn om chloortalidon als diureticum te verkiezen boven hy-
drochloorthiazide5. Aangezien chloortalidon in België het enige in monopreparaat verkrijgbare thiazide is en de redactie 
monopreparaten verkiest boven vaste associaties, droeg chloortalidon hoe dan ook reeds de voorkeur weg van de redactie, 
zowel in mono- als in combinatietherapie.

1. Jamerson K, Weber MA, Bakris GL et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk 
patients. N Engl J Med 2008;359:2417-2428.

2. Chobanian AV. Does it matter how hypertension is controlled? N Engl J Med 2008;359:2485-2488.
3. Schut NH, Kerst AJFA. ACE-remmer: combineren met een thiazide-diureticum of met een calciumantagonist bij patiënten 

met een hoog cardiovasculair risico? GeBu 2009;43:62-63.
4. Anonymous. ACCOMPLISH-Studie: Erste Endpunktstudie zur Hochdrucktherapie mit initialen Wirkstoffkombinationen. 

Arznei-telegramm 2009;40:13-15.
5. Kooter AJ, Smulders YM. Bij hypertensie liever chloortalidon dan hydrochloorthiazide. Ned Tijdschr Geneeskd 

2010;154:A1608.
6. Anonymous. De ACCOMPLISH-studie: resultaten voor de renale eindpunten. Folia Pharmacotherapeutica 2010;37:

75-76.
7. Heerspink HL, de Zeeuw D. Composite renal endpoints: was ACCOMPLISH accomplished? Lancet 2010;375:1140-1142.

Niet-medicamenteuze maatregelen bij probleemgedrag bij personen met dementie.

Bespreking van: 
- Cohen-Mansfield J, Marx MS, Dakheel-Ali M et al. Can agitated behavior of nursing home residents with dementia be 

prevented with the use of standardized stimuli? JAGS 2010;58:1459-64.
- Gitlin LN, Winter L, Dennis MP et al. Targeting and managing behavioural symptoms in individuals with dementia: A ran-

domized trial of a nonpharmacological intervention. JAGS 2010;58:1465-74.

Probleemgedrag bij personen met dementie (“Behavioural and psychiatric symptoms in dementia” of BPSD) wordt in eerste 
instantie niet-medicamenteus aangepakt. Twee recente artikels uit hetzelfde nummer van “The Journal of the American 
Geriatrics Society” evalueren verschillende van deze niet-medicamenteuze interventies.

In het eerste artikel wordt de hypothese geformuleerd dat een deel van de agitatie bij demente personen ontstaat doordat zij 
te weinig stimuli krijgen, met als gevolg verveling en verwardheid. Bij 111 demente personen (met een gemiddelde MMSE-
score van 5) met agitatie werd de invloed nagegaan van 25 verschillende vooraf bepaalde stimuli. 
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Reële sociale stimuli (aanwezigheid van een echte baby, een echte hond, het voeren van een gesprek), taken (bloemen rang-
schikken, kleuren) en lezen (tijdschrift met grote druk) hadden het meeste effect op agitatie. Gesimuleerde sociale contacten 
(baby-pop, pluche dier, robot-dier, video van familieleden) en manipulatieve stimuli (stressbal, bouwblokken, gereedschaps- 
of boodschappentas, puzzel) hadden het minste effect, terwijl muziek en stimuli op basis van de identiteit van de demente 
persoon (vroeger werk, hobby’s of interesses) een intermediaire positie innamen. 
De stimuli waren het meest effectief voor fysische vormen van agitatie (motorische onrust, doelloos wandelen) dan voor 
verbale vormen (zinnen of vragen herhalen). Fysische agitatie komt mogelijks vooral voort uit verveling, welke kan verholpen 
worden door het aanbieden van stimuli, terwijl verbale agitatie mogelijks een andere etiologie heeft (zoals eenzaamheid en 
pijn).

De tweede studie onderzocht het effedt van ondersteuning van de mantelzorgers van demente bejaarden in de thuissituatie. 
In deze studie wordt probleem gedrag gezien als een gevolg van interagerende factoren uit 3 domeinen: patiëntgebonden 
factoren (onvervulde behoeften, discomfort of pijn, medische problemen), factoren gebonden aan de verzorgende (stress, 
communicatiestijl) en omgevingsgebonden factoren (onoverzichtelijke situatie, risico’s). In de loop van 16 weken volgde de 
mantelzorger een programma van “Advancing Caregiver Training”; 9 sessies van een ergotherapeut en 2 sessies van een 
verpleegkundige. De controle groep kreeg de gebruikelijke zorg.
Er werd gefocust op één, door de mantelzorger aangebracht, probleemgedrag. De ergotherapeut observeerde de thuis-
situatie en de interactie verzorgende-patiënt (o.a. communicatiestijl). De ergotherapeut gebruikte een probleemoplossende 
benadering om de verzorgende te helpen uitlokkende factoren en consequenties van het probleemgedrag en potentieel 
veranderbare triggers te identificeren. Op basis hiervan stelde hij een behandelplan op. De verpleegkundige gaf educatie 
rond medische condities die het probleemgedrag kunnen verergeren (o.a. pijn, dehydratie, constipatie). Er werd een bloed- 
en urinestaal genomen om medische problemen op te sporen en de medicatie werd beoordeeld. 
De meeste problemen die door de mantelzorgers werden aangebracht (bv weigering van verzorging) waren geen indica-
tie voor medicamenteuze behandeling. Slechts weinig mantelzorgers (< 5%) gaven psychiatrische problemen op, waarbij 
eventueel een medicamenteuze behandeling in aanmerking kon komen (bv hallucinaties). De ondersteuning van de man-
telzorgers had een gunstig resultaat op probleemgedrag en het welbevinden van de mantelzorgers zowel op korte termijn 
(16 weken) als op langere termijn (24 weken). Negatieve communicatie was duidelijk minder op 16 weken, maar niet meer 
statistisch significant op 24 weken ten opzichte van de controlegroep. Depressieve symptomen kwamen minder vaak voor 
in de ondersteunde groep zowel op 16 en 24 weken, maar was enkel statistisch significant verschillend op 16 weken. Dit 
wijst erop dat een blijvende ondersteuning noodzakelijk is. 
Opmerkelijk was dat bij meer dan een derde van de onderzochte patiënten (34,1%) niet-gekende medische problemen 
werden ontdekt. De meest frekwente problemen waren bacteriurie (14,5%), hyperglycemie (5,9%) en anemie (5,1%).

Commentaar van de redactie:

Niet-medicamenteuze maatregelen hebben een effect op probleemgedrag bij personen met dementie. Aangezien antipsy-
chotica weinig werkzaam zijn en gepaard gaan met verschillende ongewenste effecten waaronder een verhoogde morta-
liteit, komen deze niet-medicamenteuze maatregelen op de eerste plaats in de aanpak van probleemgedrag bij demente 
personen. De tweede studie bewijst het nut van ondersteuning voor de mantelzorgers en maakt duidelijk dat deze onder-
steuning blijvend noodzakelijk is.
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