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Achtergrond Evaluatie van de effectiviteit van de behandeling
door een diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen.
Methode Ondervoede thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) namen
deel aan een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek in de
eerstelijnszorg. We randomiseerden de deelnemers naar een interventiegroep (n = 72) en een controlegroep (n = 74). De interventiegroep kreeg een verwijzing naar en behandeling door een
getrainde eerstelijnsdiëtist. De controlegroep kreeg geen verwijzing en ontving de gebruikelijke zorg. Uitkomstmaten waren lichaamsgewicht, lichamelijk functioneren, handknijpkracht, energie- en eiwitinname, en vetvrije massa. Deze hebben we op
baseline, en na drie en zes maanden gemeten.
Resultaten Na zes maanden zagen we geen signiﬁcant effect van
de behandeling op de primaire uitkomstmaten lichaamsgewicht,

Daarnaast besteden de meeste onderzoeken aandacht aan de
effecten van drinkvoeding.11 In onderzoek kijkt men amper
naar het bevorderen van energie-inname met gewone voedingsmiddelen door individuele begeleiding van een diëtist.
Een dergelijke behandeling heeft het voordeel dat de variëteit
van de voeding groter is en dat men de samenstelling ervan
kan aanpassen aan individuele behoeften.12 Voordelige effecten van een behandeling door een diëtist zijn gevonden op
voedingsinname en lichaamsgewicht bij oudere COPD-patienten in de polikliniek,13 op voedingsinname bij oudere colorectale kankerpatiënten na radiotherapie14 en op mortaliteit
bij oudere ziekenhuispatiënten.15 Er zijn geen gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van de
behandeling door een diëtist bij ondervoede thuiswonende
ouderen in de eerstelijnszorg. Daarom onderzochten wij de
zesmaandseffecten van een behandeling door een diëtist bij
ondervoede, thuiswonende ouderen in de eerstelijnszorg.

lichamelijk functioneren en handknijpkracht. Ook was er geen effect op de secundaire uitkomstmaten.
Conclusie Na zes maanden leidt een behandeling door een diëtist
bij ondervoede thuiswonende ouderen niet tot een toename van
lichaamsgewicht en verbetering van lichamelijk functioneren.

Methode
Onderzoeksontwerp
Op verschillende locaties in de eerstelijnszorg in en rond Amsterdam hebben we 3591 ouderen (≥ 65 jaar) gescreend op ondervoeding met behulp van een recent ontwikkeld eenvoudig
screeningsinstrument: de SNAQ65+.16 Ondervoeding deﬁnieer-

Inleiding

den we als een bovenarmomtrek (MUAC) < 25 cm en/of ≥ 4 kg

uderen zijn kwetsbaar voor ondervoeding. Ondervoeding

O

onbedoeld gewichtsverlies in de afgelopen 6 maanden. We slo-

bij ouderen is geassocieerd met verschillende ongunstige

ten ouderen uit van de selectie als ze niet zelfstandig woon-

klinische uitkomsten, zoals een verminderde functionele sta-

den, al onder behandeling waren van een diëtist, extreem

tus,1,2 een slechtere kwaliteit van leven,3 een hoger opnameri-

overgewicht hadden (MUAC > 32 cm), een te slechte cognitie

sico4 en meer sterfte.5-7 Ondervoeding komt het meest voor in

hadden, niet in de buurt van Amsterdam woonden, de Neder-

het ziekenhuis of verpleeghuis, maar onderzoeken onder

landse taal niet spraken of niet zelfstandig op een weegschaal

thuiswonende ouderen laten ook gewichtige prevalenties zien

konden staan.

tussen 11 en 35%.8,9 Doordat in Nederland 95% van de ouderen (≥

Na de baselinemeting randomiseerden we de deelnemers

65 jaar) onafhankelijk thuis woont,10 is het absolute aantal on-

naar de interventiegroep of controlegroep. Drie maanden en

dervoede ouderen het hoogst in de eerstelijnszorg.

zes maanden na de baselinemeting vonden vervolgmetingen

Vooralsnog is er geen internationaal geaccepteerd proto-

plaats.

col beschikbaar voor de behandeling van ondervoede ouderen
in de eerstelijnszorg. De meeste voedingsinterventieonderzoeken richten zich op ziekenhuis- of verpleeghuispatiënten.

Wat is bekend?
▪ Ondervoeding is een probleem bij thuiswonende ouderen: 11
tot 35% is ondervoed.
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▪ Er is nog geen onderzoek gedaan naar de behandeling van
ondervoede thuiswonende ouderen door een diëtist.
Wat is nieuw?
▪ Behandeling door een diëtist leidt na zes maanden niet tot
een toename in lichaamsgewicht of verbetering van lichamelijk
functioneren bij ondervoede thuiswonende ouderen.
▪ Toekomstig onderzoek is nodig om te achterhalen welke oudere baat heeft bij welke speciﬁeke behandeling van ondervoeding.
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Onderzoeksprotocol

de baselinewaarden en voerden we uit volgens het intention-

We verwezen deelnemers in de interventiegroep naar een dië-

to-treatprincipe. Het effect van tijd onderzochten we door een

tist. Alle achttien deelnemende diëtisten hadden een training

interactieterm van tijd met de behandeling toe te voegen.

gevolgd over de behandeling van ondervoede ouderen. Deze
training was gebaseerd op de PRISMA-methode, die men eer-

Resultaten

der had ontwikkeld voor diabetespatiënten. De behandeling

Van de 520 ondervoede ouderen die aan de inclusiecriteria

was een combinatie van zowel huis-/praktijkbezoeken als tele-

voldeden, includeerden we er 146 in het onderzoek, die we

fonische consulten, en de hoeveelheid consulten was afhanke-

willekeurig over de interventie (n = 72) en controlegroep (n =

17

lijk van de voedingssituatie, behoeften en verwachtingen van

74) verdeelden [ﬁguur]. Behalve opleidingsniveau waren er

de deelnemer. We gebruikten een werkboek met daarin een

geen verschillen in karakteristieken op baseline. De gemid-

vragenlijst over de aanwezigheid van vooraf bepaalde risico-

delde leeftijd was 80,5 jaar (sd 7,5) en de meerderheid (64%) was

factoren voor ondervoeding (bijvoorbeeld gewichtsverlies, hulp

vrouw. Vier op de vijf deelnemers had ten minste één chro-

nodig bij boodschappen/koken, vermoeidheid), een individu-

nische ziekte. Dertig tot 40% had een verminderde eetlust en

eel actieplan en speciﬁeke informatie over ondervoeding.18

depressieve symptomen.

Het doel van de behandeling was om een adequate eiwit- en

Deelnemers in de interventiegroep waren gemiddeld 2,4

energie-inname te bereiken, bij voorkeur via normale voe-

(sd 1,4) uur in behandeling bij een diëtist en deelnemers in de

dingsmiddelen. Indien de inname van normale voedingsmid-

controlegroep 0,2 (sd 0,9) uur (p < 0,001). De interventiegroep

delen niet toereikend genoeg was, kon de diëtist drinkvoeding

gebruikte na 6 maanden meer drinkvoeding dan de controle-

voorschrijven. Na aﬂoop van het onderzoek stuurde de diëtist

groep (37% versus 12%, p = 0,001).

een evaluatieformulier over het aantal en de duur van consulten, en de behandeldoelen die hij of zij had gesteld.

Op geen van de primaire uitkomstmaten vonden we een
effect van de behandeling. Het effect van de behandeling

De diëtisten planden het eerste consult binnen vijf dagen

gedurende 6 maanden was 0,49 kg op lichaamsgewicht, 0,15

na de randomisatie en voorafgaand hieraan kreeg de deelne-

punten op de test voor lichamelijke functioneren (schaal 0-12)

mer het werkboek thuisgestuurd, zodat deze het kon invullen.

en 0,49 kg op handknijpkracht [tabel]. We vonden ook geen ef-

De diëtist vulde het actieplan gedurende het eerste consult

fecten van de behandeling op de secundaire uitkomstmaten

samen met de deelnemer in en besprak dit tijdens elk volgend

vetvrije massa, energie-inname en eiwitinname.

consult. De basisverzekering vergoedde de behandeling van

Beschouwing

de deelnemers.
De controlegroep ontving gebruikelijke zorg en kreeg geen

Uit dit onderzoek blijkt dat een behandeling door een diëtist

verwijzing naar een diëtist. We stuurden de deelnemers in

bij ondervoede thuiswonende ouderen na 6 maanden geen

de controlegroep een standaardfolder van het Voedingscen-

statistisch signiﬁcant effect heeft op lichaamsgewicht, licha-

trum, die algemene informatie bevatte over gezonde voe-

melijk functioneren en handknijpkracht.

dingsgewoonten. Alle deelnemers aan het onderzoek kregen

Dit is het eerste gerandomiseerde gecontroleerde onder-

gedurende het onderzoek via hun huisarts een recept voor een

zoek onder ondervoede thuiswonende ouderen dat zich uit-

supplementcombinatie van calcium (1000 mg) en vitamine D

sluitend richt op de effecten van de behandeling door een

(800 IU).

diëtist. Een soortelijke behandeling heeft men eerder onderzocht, maar dan onder ziekenhuispatiënten.15 Dit onder-

Uitkomstmaten

zoek vergeleek een individuele behandeling door een diëtist,

De primaire uitkomstmaten waren lichaamsgewicht in kg

waarbij de deelnemers als dat nodig was drinkvoeding kre-

(met eventuele correctie voor kleding en schoenen), lichame-

gen voorgeschreven, met standaardziekenhuiszorg. Men vond

lijk functioneren gemeten met de Short Physical Performance
Battery19 (score 0 tot 12) en handknijpkracht in kg (gemiddelde
van de maximumkracht van beide handen).
Secundaire uitkomstmaten waren energie-inname in

Tabel Primaire uitkomstmaten (gemiddelde (sd)) op de drie meetmomenten en het gemiddelde verschil tussen de baseline en controlegroep over zes maanden
Primaire uitkomstmaten

Baseline

3 maanden 6 maanden

kcal en eiwitinname in gram op de dag voor de meting, be-

Lichaamsgewicht, kg

paald met een voedingsdagboekje of 24-uurs recall, en vetvrije

▪ Interventie

58,0 (11,2)

58,2 (11,4)

58,3 (10,9)

massa bepaald door weerstand van het lichaam te meten met

▪ Controle

57,5 (9,9)

57,4 (9,9)

57,0 (9,7)

een Bodystat 1500 MDD, waarbij we een formule voor vetvrije

Test lichamelijk functioneren (spreiding 0 tot 12)

massa toepasten.

▪ Interventie

7,4 (3,2)

7,5 (3,1)

7,2 (3,3)

▪ Controle

7,2 (3,4)

7,1 (3,2)

7,1 (3,6)

20

Statistische analyse
Het effect van de behandeling hebben we gemeten met een lineaire generalized estimating equations (GEE)-analyse, met de
uitkomstmaten als afhankelijke variabelen en de behandeling
als onafhankelijke variabele. De analyses corrigeerden we voor
5 6 ( 1 0) o k t o b e r 2 0 1 3

β (95%-BI)*

p

0,49 (-0,15-1,12)

0,13

0,15 (-0,33-0,64)

0,53

0,49 (-0,62-1,60)

0,39

Handknijpkracht, kg
▪ Interventie

21,1 (9,6)

21,1 (8,9)

21,6 (9,1)

▪ Controle

21,3 (8,5)

21,2 (8,9)

21,4 (8,7)

* De β-coëfficiënten (en p-waarden) hebben we verkregen uit een generalized estimating equation
(GEE)-model (coëfficiënt op behandelgroep) en deze presenteren het totale effect van de interventie op de
uitkomstmaten over tijd (gecorrigeerd voor de baselinewaarden).
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een positief effect op de Mini Nutritional Assessment-score

tidisciplinaire benadering voor succesvolle behandeling van

en sterfte na zes maanden, maar niet op lichaamsgewicht en

ondervoeding in de eerstelijnszorg, waarbij men tevens moet

voedingsinname. Deze resultaten komen overeen met die van

bepalen welke oudere bij welke behandeling baat kan hebben. ▪

ons onderzoek.
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