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Inleiding

Bij ondervoeding is er sprake van tekort aan 

energie, eiwit en andere nutriënten. Dit kan 

meetbare effecten hebben op het lichaam (voor 

wat betreft lichaamsvolume, -samenstelling 

en -functie).1 In westerse landen is ondervoe-

ding, in vergelijking met overgewicht, een 

beperkt probleem. Toch wordt slechts 50% van 

de ondervoede patiënten als zodanig herkend 

door de medische en verpleegkundige staf.9 

De body mass index (BMI)2-4 en onbedoeld 

gewichtsverlies5-8 zijn veelgebruikte maten 

voor het bepalen van de voedingstoestand. In 

een ideale situatie wordt dit door een arts of 

een verpleegkundige bij opname berekend en 

indien noodzakelijk wordt er doorverwezen 

naar een diëtist. In de praktijk blijkt dat het 

medisch en verpleegkundig personeel vaak 
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geen tijd heeft om de BMI en/of het percenta-

ge gewichtsverlies te bepalen, met het gevolg 

dat ondervoede patiënten niet of te laat wor-

den herkend en behandeld. Om deze reden is 

er een korte voedingsvragenlijst ontwikkeld 

die door de verpleegkundige in minder dan 5 

minuten tijde=ns het opnamegesprek kan 

worden afgenomen, zodat snel de juiste 

behandeling gestart kan worden.

Patiënten en methode 

Ontwikkeling van het screeningsinstrument (populatie A)

Patiënten 

In de periode van april tot oktober 2002 wer-

den 291 patiënten in de studie geïncludeerd. 

De patiënten werden opgenomen op een 

gemengde interne afdeling (inwendige genees-

kunde, maag-, darm- en leverziekten, reumato-
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Samenvatting

Achtergrond en doel : Van de ondervoede ziekenhuispatiënten wordt ongeveer de 

helft als zodanig herkend en verwezen naar een diëtist. Idealiter screenen verpleeg-

kundigen alle nieuw opgenomen patiënten op voedingstoestand door middel van 

berekening van het percentage gewichtsverlies en/of de body mass index (BMI). In de 

praktijk blijkt dit echter niet realiseerbaar in verband met de hoge werkdruk van de 

verpleegkundigen. Daarom is een korte vragenlijst ontwikkeld die ingepast kan wor-

den in de verpleegkundige anamnese: de SNAQ© (Short Nutritional Assessment 

Questionnaire). Met dit screeningsinstrument kunnen patiënten in een slechte voe-

dingstoestand bij opname herkend worden, waarna de voedingsbehandeling direct 

kan worden gestart. 

Patiënten en methoden: Bij 291 patiënten van een interne en een chirurgische afdeling 

is de voedingstoestand bij opname in het ziekenhuis bepaald aan de hand van recent 

ongewenst gewichtsverlies (<5%, 5-10% en >10%) en/of de BMI (<18,5 en >18,5 kg/m2). 

Er werden 26 voedingsgerelateerde vragen gesteld aan de patiënten. Met behulp van 

binaire en multinomiale logistische regressie zijn de vragen geselecteerd die het meest 

voorspellend waren voor een slechte voedingstoestand. De kruisvaliditeit en de tussen-

persoonsovereenstemming (verpleegkundige-verpleegkundige en diëtist-verpleegkun-

dige) werd getoetst in een andere, maar vergelijkbare populatie van 297 patiënten. 

Resultaten: De vragen ‘Bent u onbedoeld afgevallen?’, 

‘Had u afgelopen maand een verminderde eetlust?’ 

en ‘Hebt u de afgelopen maand drinkvoeding of son-

devoeding gebruikt?’ bleken het best overeen te 

komen me  t de vooraf gestelde definitie van een 

slechte voedingstoestand. Deze vragen werden 

opgenomen in de SNAQ©, waarbij door middel van 

een statistische methode, aan de verschillende vra-

gen een verschillende score werd toegekend. De 

SNAQ© bleek valide en reproduceerbaar. 

Conclusie: SNAQ© is een snel, eenvoudig, valide en 

reproduceerbaar instrument voor vroege herkenning 

en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis. 

De originele Engelstalige versie van dit artikel wordt binnenkort in Clinical 
Nutrition gepubliceerd. 
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logie, dermatologie en 

nefrologie) en een 

gemengde chirurgische 

afdeling (algemene chi-

rurgie en oncologische 

chirurgie) van het VU 

medisch centrum 

(VUmc) in Amsterdam. 

Patiënten die niet in 

staat waren tot het geven 

van ‘informed consent’ 

(toestemming), niet 

gewogen konden worden 

of jonger dan 18 jaar 

waren, werden uitgesloten van deelname aan 

de studie. Deze studie is goedgekeurd door de 

medisch ethische commissie van het VU 

medisch centrum.

Voedingstoestand

Alle patiënten werden op de dag van opname 

in het ziekenhuis gewogen op een gekalibreerde 

weegschaal (SECA 880) en hun lengte werd 

nagevraagd. Als patiënten hun lengte niet 

wisten, werd dit gemeten (SECA 220). Er werd 

nagevraagd of de patiënt onbedoeld gewicht 

had verloren in de laatste maand en gedurende 

de laatste 6 maanden. Vóór aanvang van de 

studie werden de definities van een slechte 

voedingstoestand vastgesteld: een slechte voe-

dingstoestand was gedefinieerd als BMI <18,5 

en/of onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 

5% in de laatste maand en/of meer dan 10% in 

de laatste zes maanden. Een matige voedings-

toestand was gedefinieerd als onbedoeld 

gewichtsverlies van 5-10% in de laatste zes 

maanden.1,3,5,6-8

Uitgebreide screeningslijst

Alle patiënten beantwoordden op de dag van 

opname in het ziekenhuis een uitgebreide vra-

genlijst van 26 vragen over gewichtsverlies, eet-

problemen, smaakveranderingen, sociale omstan-

digheden en andere mogelijke determinanten 

van voedingstoestand. Deze vragen zijn overge-

nomen uit de kwaliteit van leven vragenlijsten 

EORTC-C30 en EORTC H&N 3510, en van uitge-

breide screeningsinstrumenten die te uitgebreid 

en complex zijn voor de dagelijkse klinische 

praktijk (Nutricia Voedingsscreeningslijst, Mini 

Nutritional Assessment11, Subjective Global 

Assessment12). De vragenlijst werd aangevuld met 

vragen van experts (diëtisten, voedingskundigen) 

die de vragenlijst unaniem goedkeurden. 

Selectie vragen

De selectie van de vragen die het meest voorspellend 

zijn voor een slechte voedingstoestand is uitgevoerd 

in drie fasen (een meer uitgebreide beschrijving van 

de uitgevoerde statistische handelingen is te lezen in 

het originele artikel in Clinical Nutrition). 

In de eerste fase is er met behulp van de odds ratio (en 

het 95% betrouwbaarheidsinterval) bepaald welke 

vragen uit de uitgebreide lijst een significant verband 

met een slechte voedingstoestand lieten zien.

Met de overgebleven vragen is er in de tweede en 

derde fase logistische regressieanalyse uitgevoerd, 

om een rangorde aan te brengen in de vragen. Elke 

vraag was immers niet even bepalend voor de voe-

dingstoestand. De voorspellende waarde van de 

aparte vragen voor voedingstoestand is uitgedrukt 

in een score die gebaseerd is op de regressiecoëffi-

ciënten van de laatste fase van logistische regres-

sieanalyse. De overgebleven vragen vormden 

samen het nieuwe screeningsinstrument. 

De afkappunten in de score werden bepaald door 

het aflezen van het optimale afkappunt in de 

ROC-curve. Alle analyses zijn uitgevoerd met 

behulp van het SPSS-softwarepakket, versie 9.0.

Validatiestudie (populatie B)

Voor de validatie van het ontwikkelde screeningsin-

strument is een nieuwe groep van 297 vergelijkbare 

patiënten van de eerder genoemde afdelingen van 

het VUmc geïncludeerd in de periode van februari 

tot juni 2003. De exclusiecriteria, methoden van 

het meten van de voedingstoestand en de definities 

van matige en slechte voedingstoestand waren in 

deze fase van de studie gelijk aan de eerste fase van 

de studie.

Bij opname werd van alle deelnemende patiënten 

in het ziekenhuis het nieuwe screeningsinstrument, 

de SNAQ©, ingevuld door de verpleegkundige.

De validiteit van de SNAQ© in populatie A is uit-

gedrukt in de sensitiviteit, specificiteit en de 

negatieve en positieve voorspellende waarde. 

Verder werd een receiver-operator characteristic 

(ROC)-curve gemaakt om de relatie tussen de 

SNAQ©-score en de objectief vastgestelde voe-

dingstoestand te laten zien. 

Om de tussenpersoonovereenstemming van de 

SNAQ© te meten, hebben twee verpleegkundigen 

bij 47 patiënten de SNAQ© afgenomen, en hebben 

een diëtist en een verpleegkundige bij een andere, 

maar vergelijkbare groep van 47 patiënten de 

SNAQ© afgenomen. De tussenpersoonovereen-

stemming is getoetst met kappa (κ) en een 95% 

betrouwbaarheidsinterval (κ ±1,96 SE).13

I) Voor de ontwikkeling van de SNAQ© is 

gebruik gemaakt van een groep van 291 

patiënten (populatie A). Dit onderzoek 

bestond uit drie fasen:

1) bepalen ‘objectieve’ voedingstoestand 

2) ontwikkeling uitgebreide screeningslijst

3) selectie drie meest voorspellende vragen

II) Vervolgens werd de (kruis)validiteit en 

reproduceerbaarheid van de SNAQ© getest 

in een vergelijkbare groep van 297 

patiënten (populatie B). 

1018694_NTVD8_2004.indd   1981018694_NTVD8_2004.indd   198 16-12-2004   10:59:0416-12-2004   10:59:04



Resultaten

Ontwikkeling van het screeningsinstrument

Van de 291 geïncludeerde patiënten was 26%  

(76 patiënten) in een slechte voedingstoestand 

en was 6% (17 patiënten) in een matige voe-

dingstoestand volgens de eerder beschreven 

definities. De patiëntkenmerken en de gegevens 

van de voedingstoestand van populatie A en B 

staan beschreven in het originele artikel in 

Clinical Nutrition.

Selectie van de vragen van de SNAQ© 

De selectie van de vragen waaruit de SNAQ© 

bestaat staat beschreven in tabel I. In de eerste 

fase van de data-analyse bleken 17 vragen een 

statistisch significante odds ratio te hebben. 

Zeven van deze vragen bleven over na de binaire 

logistische regressie van de tweede fase. In de 

laatste fase van de analyse resulteerde een multi-

nomiale logistische regressie analyse, gebaseerd 

op een statistisch significante Wald-toets, in de 

selectie van de uiteindelijke vragen van de 

SNAQ© (originele artikel, red). 

Patiënten met minder dan twee punten wer-

den geclassificeerd als ‘goed gevoed’. Patiënten 

met twee punten werden geclassificeerd als 

‘matig gevoed’ en patiënten met drie of meer 

punten werden geclassificeerd als ‘slecht 

gevoed’. 
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Tabel I. Selectie van de SNAQ©-vragen.

In de afgelopen maand
OR fase 1

(95% BI)

    fase 2

(p-waarde)

    fase 3 

(p-waarde)

1. Heeft u moeite gehad met eten of drinken? 4,50 (2,50-8,07) * 0,05 *
2. Heeft u minder gegeten dan normaal? 7,36 (3,85-14,07) * 0,33 

3. Heeft u gebrek aan eetlust gehad? 5,12 (2,86-9,17) * 0,02 * 0,005 *
4. Heeft u problemen met uw smaakvermo-

gen?
1,17 (0,61-2,22)

5. Heeft u zich misselijk gevoeld? 2,48 (1,44-4,28) * 0,38

6. Heeft u overgegeven? 1,96 (1,07-3,56) * 0,85

7. Heeft u pijn bij het eten gehad? 2,42 (1,27-4,62) 0,92

8. Heeft u regelmatig hulp nodig gehad bij het 

           eten en/of drinken?
4,60 (1,96-10,77) * 0,81

9. Slaat u wel eens een maaltijd over? 2,45 (1,41-4,27) * 0,99

10. Eet u vaak alleen? 1,48 (0,86-2,54)

11. Heeft u een kunstgebit? 2,13 (1,23-3,68) * 0,56

12. Heeft u moeite met kauwen gehad? 3,47 (1,67-7,18) * 0,14

13. Heeft u moeite met slikken gehad? 2,36 (1,25-4,43) * 0,15

14. Heeft u diarree gehad? 1,93 (1,12-3,33) * 0,34

15. Heeft u last van verstopping gehad? 1,74 (1,00-3,05)

16. Heeft u bloedverlies gehad? 1,36 (0,67-2,75)

17. Heeft u last van oprispingen/boeren gehad? 1,18 (0,67-2,09)

18. Heeft u een allergie of intolerantie voor 

bepaalde voedingsmiddelen?
0,44 (0,12-1,54)

19. Volgt u een speciaal dieet? 1,18 (0,56-2,47)

20. Heeft u aanvullende drinkvoeding gebruikt? 

(bijvoorbeeld Nutridrink of Ensure Plus)
5,38 (2,62-11,07) * 0,03 * 0,01 *

21. Heeft u zich moe/zwak gevoeld? 4,60 (2,00-10,6) * 0,04 *
22. Hoe vaak verbleef u de afgelopen 12

maanden in een ziekenhuis?
0,98 (0,57-1,68)

23. Bent u ongewild/onbedoeld afgevallen? 24,73 (10,67-57,33) <0,001 *
24. Meer dan 3 kg in de afgelopen maand? 379 (50 – 2859) * <0,001 * <0,001 *
25. Meer dan 6 kg in de afgelopen 6 maanden? 43 (19-97) * <0,001 * <0,001 *
26. Oncologische aandoening 0,13 (0,88 – 2,79)

* = significant (p<0,05)
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Validatiestudie (populatie B)

Van de 297 patiënten van populatie B was 26% 

(78 patiënten) in een slechte voedingstoestand 

en was 6% (19 patiënten) in een matige voe-

dingstoestand. De demografische gegevens waren 

in beide populaties gelijk (originele artikel, red.).

Validiteit en kruisvaliditeit van de SNAQ©

De gegevens van de validiteit en de kruisvaliditeit 

van de SNAQ© voor de beide afkappunten staan 

beschreven in tabel II. De sensitiviteit en speci-

ficiteit van de SNAQ© in populatie B was meer 

dan 75% voor beide afkappunten. De ROC-curve 

(figuur 1)  van de matig en slecht gevoede patiën-

ten (afkappunt >2) laat een AUC van 0,85 (95% CI 

0,79-0,90; p<0,001) zien. De AUC van de slecht 

gevoede patiënten (afkappunt >3 punten) had dezelf-

de uitslag (AUC= 0,85; 95% CI 0,79-0,90; p<0,001). 

Reproduceerbaarheid van de SNAQ©

De kappa (κ), een indicator van de verpleegkun-

dige/verpleegkundige-reproduceerbaarheid bij 47 

patiënten, was 0,69 (95% BI: 0,45-0,94). De κ van 

de SNAQ©-score bij 47 patiënten door een ver-

pleegkundige en een diëtist was 0,91 (95% 

BI:0,80–1,03). Dat wil zeggen dat van de 47 

patiënten waarbij de verpleegkundige/verpleegkun-

dige-reproduceerbaarheid getest was, 7 patiënten 

(15%) in verschillende categorieën werden geclas-

sificeerd. In de groep waarbij de verpleegkundige/

diëtist-reproduceerbaarheid werd getest, werden 3 

patiënten (6%) verschillend geclassificeerd.

Beschouwing

Betrouwbaarheid

In augustus 2003 publiceerden Kondrup e.a. de 

ESPEN-richtlijn voor screening op voedingstoe-

stand14. Eén van de conclusies was dat van de 

bestaande screeningsinstrumenten onvoldoende 

details beschikbaar zijn over de methode van 

ontwikkeling, doelgroep, validiteit en effectivi-

teit. De SNAQ© voldoet aan alle eisen van de 

ESPEN-richtlijn: de ontwikkeling en validatie 

zijn in dit artikel besproken en de gegevens over 

effectiviteit en kosteneffectiviteit van het 

SNAQ©-behandelplan zullen in een volgend arti-

kel aan de orde komen. 

De vragen over gewichtsverlies, verlies van eetlust 

en recent gebruik van drinkvoeding of sondevoe-

ding bleken de beste voorspellers voor het 

bestaan van ondervoeding. Deze vragen worden 

bij opname van de patiënt in het ziekenhuis door 

de verpleegkundige aan de patiënt gesteld. Dit kost 

weinig tijd en energie. De score van de SNAQ© 

geeft de voedingstoestand aan en is gebaseerd op de 

waarde van de regressiecoëfficiënt.

Door twee populaties te gebruiken voor de ontwikke-

ling van de SNAQ© (populatie A) en voor de kruisva-

lidatie (populatie B) van de SNAQ©, is er informatie 

verkregen over de kwaliteit van het screeningsinstru-

ment bij gebruik in de klinische praktijk. Populatie A 

en B kwamen overeen wat betreft omvang, patiën-

tengroep en het percentage patiënten in een matige 

en slechte voedingstoestand.

Validiteit: ‘meet je wat je wilt meten?’

ROC-curve laat de relatie zien tussen de terecht 

positieve (sensitiviteit) en de fout-positieven  

(1-specificiteit) van de SNAQ©-score tegen de 

objectieve criteria van ondervoeding (recent 

gewichtsverlies en BMI). 

*   De specificiteit is de kans (0-100%) dat de 

SNAQ©-score kleiner dan twee punten is voor 

goed gevoede patiënten. Deze patiënten worden 

dus terecht als ‘goed gevoed’ geclassificeerd. 

*   De sensitiviteit is de kans (0-100%) dat de 

SNAQ© groter of gelijk is aan twee punten voor 

patiënten in een matige voedingstoestand en groter of gelijk aan drie punten voor patiënten in een 

slechte voedingstoestand. De test is gevoelig genoeg om de patiënten in de juiste categorie te plaat-

sen en patiënten dus terecht als matig of slecht gevoed te classificeren. Het gebied onder de curve 

(area under the curve (AUC)) in de ROC-curve is een maat voor de validiteit van de SNAQ©: hoe groter 

het gebied onder de curve, hoe beter de validiteit van de SNAQ©. De AUC kan variëren tussen 0,5 en 

1,0. Het is 0,5 wanneer de SNAQ© niet beter is dan het correct categoriseren op basis van toeval, en 1,0 

wanneer de sensitiviteit en specificiteit perfect zijn.

Figuur 1.
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De validiteit en de kruisvali-

diteit van de SNAQ© zijn 

goed. Omdat het logistische 

regressiemodel gebouwd is 

met de gegevens van popu-

latie A, is de validiteit van 

de SNAQ© in populatie A 

beter dan de kruisvaliditeit 

in populatie B. Daarom zijn 

de resultaten van de kruisva-

liditeit in populatie B waarde-

voller, omdat ze iets zeggen 

over de waarde van de 

SNAQ© in de klinische prak-

tijk. De AUC in populatie B 

is voor beide afkappunten 

0,85. De positief-voorspel-

lende waarde van de slecht 

gevoede patiënten (>3 punten) 

was 62%. Dit betekent dat 

38% van de patiënten die 

verwezen waren naar de 

diëtist op basis van de 

SNAQ©-score niet in een 

slechte voedingstoestand 

was. Toch vond de diëtist 

89% van de consultaanvragen 

op basis van de SNAQ©-

score zeer nuttig. Dit wordt 

mogelijk verklaard doordat 

de diëtist de kans op ondervoeding bij een 

patiënt niet alleen inschat op basis van de 

objectieve kenmerken (BMI, onbedoeld gewichts-

verlies), maar ook op basis van vaak subjectieve 

kenmerken zoals huidige voedingsinname,   

eetlust en motivatie van de patiënt. 

De sensitiviteit van de SNAQ© in de slecht gevoe-

de groep was 76%. Zes van de 19 patiënten die 

gemist waren in de screening, hadden twee punten 

gescoord en kregen dus ten onterechte geen 

behandeling van de diëtist maar wel de verrijkte 

hoofdmaaltijden, tussendoortjes en extra aandacht 

van de voedingsassistent van de verpleegafdeling. 

Hoewel de sensitiviteit en de positieve voorspellen-

de waarde in populatie B niet zo hoog is als in 

populatie A, zijn deze resultaten een enorme verbe-

tering van de huidige klinische situatie. Slechts de 

helft van de ondervoede patiënten wordt immers 

herkend en bovendien niet bij opname in het zie-

kenhuis, maar pas in een later stadium. 

De reproduceerbaarheid van de SNAQ© is goed. 

De verpleegkundige/verpleegkundige-reprodu-

ceerbaarheid kan nog verbeterd worden door 

onderwijs en training.

Om een beter inzicht te krijgen in de voedingstoe-

stand van de onderzoekspopulatie, is bij opname 

in het ziekenhuis de lichaamsamenstelling geme-

ten met behulp van bioelektrische impedantieana-

lyse en het meten van de bovenarmspieromtrek. 

Ook is de handknijpkracht gemeten. Omdat deze 

variabelen geen deel uitmaakten van de definitie 

van de voedingstoestand die gebruikt is om de 

SNAQ© te valideren, zijn de resultaten van deze 

metingen niet in dit artikel gerapporteerd. 

De praktijk

De SNAQ© is gevalideerd in een gemengde 

populatie van interne, oncologische en chirurgi-

sche patiënten, die een goede weergave is van de 

patiëntenpopulatie van een algemeen ziekenhuis. 

De SNAQ© is daarom geschikt voor toepassing in 

Nederlandse ziekenhuizen maar is nog niet geva-

lideerd voor patiënten in de thuissituatie. Dit zal 

in een vervolgstudie worden gedaan.

De werkelijke meerwaarde van een screenings-

instrument voor de klinische praktijk komt tot 

uiting in verbetering van de conditie van de 

ondervoede patiënt, een verkorting van de 

opnameduur en een verbeterde patiënttevre-

denheid. De lengte van het ziekenhuisverblijf, 

de complexiteit van zorg gedurende de opna-

me, het gewichtsbeloop en de gemaakte kosten 

zijn geregistreerd om te bepalen of het gebruik 

van de SNAQ© met het daarbij behorende 

behandelplan de doelmatigheid van de zorg 

verbetert. Hiervan zal in een later stadium verslag 

gedaan worden.
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Diëtetische interventie 

Patiënten die geclassificeerd werden als 

slecht gevoed (≥3 punten) kregen, naast de 

energie- en eiwitverrijkte maaltijden en tus-

sendoortjes, een verwijzing naar een diëtist 

(die niet betrokken was bij de studie). Deze 

diëtist werd gevraagd de doorverwijzingen 

op basis van de SNAQ©-score te beoordelen 

als ‘zeer nuttig’, ‘nuttig’ of  ‘niet nuttig’. 

111 Patiënten hadden een SNAQ©-score ≥2 

punten en kregen energie- en eiwitverrijkte 

hoofdmaaltijden en twee keer per dag een 

energie- en eiwitrijk tussendoortje. 95 

Patiënten hadden een SNAQ©-score ≥3 

punten en werden naar een onafhankelijke 

diëtist verwezen. Zes van deze patiënten 

kreeg geen behandeling van de diëtist, 

omdat ze te ziek waren of zo kort in het zie-

kenhuis opgenomen waren dat het de diëtist 

niet lukte ze in deze korte tijd te bezoeken. 

De overige 89 patiënten met een SNAQ©-

score ≥3 werden wel door een diëtist gezien. 

Bij 89% (79 patiënten) scoorde de diëtist het 

consult als erg nuttig, bij 7% (6 patiënten) als 

redelijk nuttig en bij 4% (4 patiënten) als niet 

nuttig. De patiënten waarbij de diëtist het 

consult als niet nuttig scoorden waren allen 

goed gevoed volgens de objectieve criteria.

SNAQ©
Short Nutritional Assessment Questionnaire

Vragenlijst

1. Bent u onbedoeld afgevallen; meer dan 6 kg in de afgelopen  6 maanden? 3 0

                                                meer dan 3 kg in de afgelopen maand? 2 0

2. Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust? 1 0

3. Hebt u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding gebruikt? 1 0

Ja      

Totaal:...............

Nee     

0 of 1 punt: •  Geen actie

2 punten: •  

3 of meer punten: •  

•   De diëtist komt in consult

Uitslag

De patiënt krijgt twee keer per dag een tussen-

doortje aangeboden uit de SNAQ-kar

De patiënt krijgt twee keer per dag een tussen-                              

doortje aangeboden uit de SNAQ-kar en
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 Tabel II. Validiteit van de SNAQ© in populatie A en de kruisvaliditeit van de SNAQ© in populatie B.

≥2 punten (matig en slecht 

gevoede patiënten)

≥3 punten (slecht 

gevoede patiënten)

Populatie A Populatie B Populatie A Populatie B

Sensitiviteit 86% 79% 88% 76%

Specificiteit 89% 83% 91% 83%

Positief-voorspellende waarde 79% 70% 78% 62%

Negatief-voorspellende waarde 93% 89% 96% 91%

De SNAQ© en andere korte screeningsinstrumenten

De NRS-200215, de MUST16, de MST17 en de 

NNSF18 zijn andere korte screeningsinstrumenten 

die bruikbaar zijn in de klinische situatie. Deze 

instrumenten zijn valide. Alleen de MST is in 

overeenstemming met onze kenmerken van een 

bruikbaar screeningsinstrument (kost minder dan 

5 minuten tijd bij invullen, geen berekeningen, 

heeft een behandelplan). De NNSF is te uitge-

breid en kost te veel tijd bij het invullen, de 

MUST bestaat uit berekeningen van de BMI en 

het percentage onbedoeld gewichtsverlies en bij 

de NRS-2002 moet de BMI worden berekend.

Volgens onze criteria zijn de MST en de SNAQ© 

goed bruikbaar voor screening op ondervoeding 

bij opname in het ziekenhuis. Beide instrumen-

ten zorgen ervoor dat ondervoede patiënten wor-

den behandeld door een diëtist. 

Conclusie

De SNAQ© is een valide en reproduceerbaar 

instrument gebleken om ondervoede patiënten in 

een vroeg stadium van de ziekenhuisopname te 

herkennen en behandelen zonder berekeningen 

uit te moeten voeren. De SNAQ© en het bijbeho-

rende behandelplan is een praktisch toepasbaar 

instrument en kan in alle Nederlandse ziekenhui-

zen bij volwassen patiënten gebruikt worden.
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