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Inleiding
Ondervoeding in het ziekenhuis is een 
veelvoorkomend probleem; gemiddeld 
1 op de 3 patiënten is ondervoed (1,2). 
Ondanks de toegenomen aandacht voor 
het screenen en behandelen van ondervoe-
ding in het ziekenhuis, blijven de prevalen-
tiecijfers hoog. Ondervoeding is geasso-
cieerd met een toename van complicaties, 
langere opnameduur en hogere zorgkos-
ten (3,4). Behandeling van ondervoeding 
is erop gericht de voedingsinname en voe-
dingstoestand te verbeteren. Het is echter 
moeilijk om tijdens ziekenhuisopname 
de patiënt adequaat te voeden. Belemme-
rende factoren zijn onder andere: klachten 
die de patiënt ervaart, voedings- en vocht-
beleid rondom onderzoeken en ingrepen, 
versnipperde verantwoordelijkheden op 
de afdelingen en het niet herkennen van 
de risico’s en signalen (5).  De verpleeg-
kundige kan een sleutelrol spelen in het 
optimaliseren van de voedingszorg door 
onvoldoende voedingsinname tijdig te her-
kennen en goede voedingszorg te realise-
ren. Voedingszorg is een onderdeel van de 
verpleegkundige basiszorg, maar wordt 
niet altijd als prioriteit ervaren, mede 
doordat ook veel andere disciplines zich 
bezig houden met voeding en de werkdruk 
hoog is als gevolg van complexe zorgtaken 
en hoge administratielast (6). 

De Nurses For Food (NFF)-studie richt 
zich op de verpleegkundige voedingszorg 
en is een samenwerkingsverband tussen 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
en het Radboudumc. De NFF-studie sluit 
aan bij het vijfjarig ZonMw-project Basic 
Care Revisited (BCR). In het BCR-pro-

ject wordt de verpleegkundige basiszorg 
met betrekking tot voeding, communica-
tie, wassen & kleden en mobiliteit in zie-
kenhuis, verpleeghuis of thuiszorg onder-
zocht (www.basiccarerevisited.nl). BCR is 
een samenwerking van het Radboudumc 
Nijmegen, met de Universiteit Maastricht/
MUMC+ en het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht. 
In de NFF-studie gaan we op zoek hoe 
verpleegkundige voedingszorg beter in de 
klinische zorg kan worden verankerd door 
de rol van de verpleegkundige, als case-
manager, in samenwerking met patiënt en 
andere zorgprofessionals te versterken en 
door de eigen regie van de patiënt te ver-
groten. Om de voedingsinname en de voe-
dingstoestand van de opgenomen patiënt 
te verbeteren, wordt een effectieve ver-
pleegkundige voedingsinterventie in de 
dagelijkse ziekenhuispraktijk geïmple-
menteerd die mede gericht is op het ver-
groten van het zelfmanagement van de 
patiënt.  
In deze studie wordt het raamwerk van het 
Medical Research Council (MRC Raam-
werk) (7) gebruikt om een verpleegkun-
dige voedingsinterventie te ontwikke-
len op basis van evidentie uit de literatuur 
(systematisch literatuuronderzoek), kwa-
litatief onderzoek naar perspectieven van 
de patiënt, verpleegkundige en overige 
zorgverleners en kwantitatief onderzoek 
naar effectieve interventies die kunnen 
worden ingezet om de voedingszorg te 
verbeteren. 

In het ziekenhuis is ondervoeding vrijwel 
altijd geassocieerd met acute of chroni-
sche ziekte. Risicogroepen voor ondervoe-

ding zijn kwetsbare ouderen en patiënten 
met een chronische ziekte zoals een malig-
niteit of een maag-/darmziekte, patiënten 
met een acute opname-indicatie zoals een 
trauma en patiënten die een grote operatie 
ondergaan (1). 
Bij ondervoeding is er een disbalans tussen 
inname (opname) en verbruik van voe-
dingsstoffen. Hieraan kunnen verschil-
lende oorzaken ten grondslag liggen: 
smaakverandering, verminderde eetlust, 
misselijkheid en braken, bijwerkingen van 
behandelingen en medicatie, slikproble-
men, malabsorptie en verhoogde verlie-
zen aan voedingsstoffen door bijvoorbeeld 
wonden of fistels. Daarnaast kunnen fac-
toren als cognitieve stoornissen, eenzaam-
heid, angst en depressie ervoor zorgen dat 
voedingsinname is verminderd (8,9). Bij 
ondervoeding is veelal ook sprake van ver-
hoogde eiwitafbraak onder invloed van 
bedlegerigheid en ontstekingsfactoren, ook 
wel katabolisme genoemd. Dit eiwitverlies 
bestaat voornamelijk uit spiereiwit en heeft 
tot gevolg dat er meer spierafbraak dan 
opbouw is. Deze verliezen van lichaamsei-
wit veroorzaken meetbare nadelige effec-
ten op de lichaamssamenstelling en het 
functioneren van de patiënt. Het verlies 
aan spiermassa en spierkracht tijdens zie-
kenhuisopname is groot (>10%) en het 
duurt jaren voordat dit verlies wordt inge-
haald (10). 

Een van de belangrijkste stappen in de 
behandeling van ondervoeding is het her-
kennen van ondervoeding (11). Dankzij 
de prestatie-indicator ondervoeding is de 
afgelopen jaren de herkenning van onder-
voeding in Nederland sterk verbeterd (12-
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14). De brede inzet van de screeningsin-
strumenten Short Nutritional Assessment 
Questionnaire (SNAQ) of Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST) zorgt 
ervoor dat op dit moment tijdens het opna-
megesprek bij 81% van de patiënten het 
risico op ondervoeding wordt herkend en 
voedingsbehandeling wordt ingezet (14). 

Ondanks deze ontwikkelingen blijft de 
behandeling van ondervoeding gedurende 
ziekenhuisopname complex. Doel van 
de voedingsbehandeling tijdens opname 
is het behalen van de energie- en eiwit-
doelen teneinde spiereiwitafbraak zoveel 
mogelijk te voorkomen. Desalniettemin 
staat de voedingsinname tijdens zieken-
huisopname onder druk; slechts de helft 
(48%) van de opgenomen patiënten in het 
ziekenhuis wordt adequaat gevoed op de 
vierde dag van ziekenhuisopname (15). 
Factoren die hier een rol in spelen zijn 
onder andere nuchter beleid en het niet 
signaleren van onvoldoende inname. Ook 
missen patiënten regelmatig maaltijden 
wanneer medische onderzoeken op maal-
tijdmomenten zijn gepland. Daarnaast 
ontbreekt er vaak hulp bij het eten; het 
vinden van de juiste zithouding in bed of 
het aan tafel eten en hulp bij het snijden of 
openen van verpakkingen zijn onontbeer-
lijk voor een goede en smakelijke maaltijd 
(16). Ook een onduidelijke taakverdeling 
kan een rol spelen; veel disciplines zijn 
betrokken bij het leveren van goede voe-
dingszorg. De verpleegkundige is als case-
manager 24 uur per dag in contact met 
de patiënt en verantwoordelijk om goede 
voedingszorg te coördineren. Het monito-
ren van de voedingstoestand en voedings-
beleid en het stimuleren van de voedings-

inname zijn eerste stappen in goede voe-
dingszorg. Door het intensieve contact 
met de patiënt heeft de verpleegkundige 
een belangrijke rol in de multidiscipli-
naire samenwerking om gezamenlijk de 
benodigde aanpassingen in de voeding te 
bepalen. Daarbij is het belangrijk dat de 
verpleegkundige de patiënt goed infor-
meert over het belang van goede voeding 
en de patiënt stimuleert zelf de regie te 
nemen in de aanpak van ondervoeding 
(9,17). 
Een onduidelijke rolverdeling tussen dis-
ciplines, het onvoldoende betrekken van 
de patiënt, een hoge werkdruk en onvol-
doende kennis over preventieve maatrege-
len ter voorkoming van ondervoeding en/
of interventies die ingezet kunnen worden 
bij ondervoeding zorgen ervoor dat ade-
quate voedingzorg in het ziekenhuis veelal 
ontbreekt of te laat wordt ingezet (18-20). 

Het doel van dit promotie-onderzoek is 
om vanuit de verpleegkundige basiszorg 
de voedingsinname en -toestand van de 
patiënt tijdens ziekenhuisopname te ver-
groten en de patiënt zelf meer regie te laten 
nemen in het voorkomen of verbeteren van 
(risico op) ondervoeding. Hiervoor wordt 
een verpleegkundige voedingsinterventie 
ontwikkeld, geïmplementeerd en op effec-
tiviteit en haalbaarheid getoetst. Een der-
gelijke onderbouwde voedingsinterventie 
voor de verpleegkundige basiszorg in het 
ziekenhuis is nog niet beschikbaar.

Methode 
In deze studie zal op systematische wijze 
een interventie worden ontwikkeld met 
als doel om tijdens ziekenhuisopname bij 
iedere patiënt de voedingsinname te moni-

toren, (het risico op) ondervoeding op 
tijd te signaleren en de eigen regie van de 
patiënt te versterken. De studie bestaat uit 
vijf deelstudies die stapsgewijs worden uit-
gevoerd om een nieuwe voedingsinterven-
tie te ontwikkelen, te testen en te evalue-
ren. De interventie die ontwikkeld wordt, is 
complex omdat veel disciplines betrokken 
zijn bij het verbeteren van voedingszorg en 
deze op verschillende niveaus in de organi-
satie plaatsvindt. De ontwikkeling, imple-
mentatie en evaluatie vinden plaats volgens 
de stappen van Intervention Mapping 
(IM) (21). Hiermee worden de eerste twee 
stappen van het MRC-raamwerk (stap 1: 
Ontwikkelen van een complexe interventie 
en stap 2: Toetsen op haalbaarheid) doorlo-
pen om een evidence-based verpleegkun-
dige voedingsinterventie te ontwikkelen op 
basis van een combinatie van literatuur-, 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. 
De volgende deelstudies worden uitgevoerd 
om tot de verpleegkundige voedingsinter-
ventie te komen:
1. Interviews naar de ervaringen van de 

patiënt, gecombineerd met een dossier-
onderzoek naar het risicoprofiel van deze 
patiënten (mixed-methodstudie);

2. Systematisch literatuuronderzoek naar 
bewezen effectieve voedingsinterventies 
voor verpleegkundigen;

3. Focusgroeponderzoek naar de ervarin-
gen van de professionals, gecombineerd 
met een vragenlijstonderzoek (mixed-
methodstudie);

4. Interviews naar de barrières en mogelijk-
heden vanuit het management van het 
ziekenhuis;

5. Pilot randomized controlled trial naar de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een 
nieuwe verpleegkundige voedingsinter-
ventie. 

In figuur 1 is het overzicht gegeven hoe 
deze deelstudies zich verhouden tot de twee 
stappen van het MRC raamwerk als basis in 
dit project. 

Deelstudie 1 – mixed-methodstudie – 
de patiënt
Op drie vaste momenten worden er 
diepte-interviews gehouden met onge-
veer 20 patiënten, zowel voor, tijdens 
als na de ziekenhuisopname. De pati-
enten wordt gevraagd wat hun ervarin-
gen zijn met betrekking tot de voedings-
zorg en welke mogelijkheden zij zien om 
meer regie te nemen in de voedingszorg. 
Daarnaast wordt een beschrijving gemaakt 
van het risicoprofiel van een ondervoede 
patiënt op basis van dossieronderzoek van 
een cohort patiënten (n=60) die positief 
scoren op ondervoeding tijdens de pre-
operatieve screening door de verpleegkun-
dige (MUST score 1+). Doel is een beeld 
te krijgen welke risicofactoren beïnvloed-
baar zijn door de verpleegkundige en wat 
de patiënt hier zelf in kan betekenen. 

Figuur 1. De vijf opeenvolgende deelstudies in het MRC-raamwerk (stap 1 en 2). 
 

1. patiënt

2. literatuur

3. professionals

4. management 
organisatie

5. ontwikkeling,  
implementatie, 
procesevaluatie en 
bijstellen

Stap 1. 
Ontwikkeling van een 
complexe interventie

Stap 2. 
Toetsing op haalbaarheid

Figuur 1. De vijf opeenvolgende deelstudies in het MRC-raamwerk (stap 1 en 2).
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Deelstudie 2 – systematische review
Op basis van een zoekstrategie wordt in vijf 
databases gezocht naar bewezen effectieve 
verpleegkundige interventies voor voe-
dingszorg in het ziekenhuis. De uitvoer-
baarheid en effectiviteit van beschreven 
interventies in vergelijking met een con-
trolebehandeling wordt vastgesteld in deze 
systematische literatuurstudie.

Deelstudie 3 – mixed-methodstudie – 
de professional
Focusgroepinterviews worden gehouden 
met alle bij de voedingszorg betrokken pro-
fessionals; de verpleegkundigen en verzor-
genden, de voedingsassistent, de afdelings-
arts en de diëtist. De professionals wordt 
gevraagd hoe de voedingszorg in de prak-

tijk verloopt en welke rol zij voor zichzelf 
en voor de patiënt en/of mantelzorger zien. 
De uitkomsten van de focusgroepbijeen-
komsten leveren input voor een vragenlijst 
die breder wordt ingezet en die de barriè-
res en kansen voor de verpleegkundige voe-
dingszorg exploreert. 

Deelstudie 4 – kwalitatief onderzoek - 
organisatie
De afdelingsbesturen, het management van 
de voedingsdienst en logistiek en de ver-
pleegkundige adviesraad worden geïn-
formeerd over de uitkomsten van voor-
gaande studies, gevraagd om reflecties op 
de analyse, en bevraagd op barrières en 
mogelijkheden voor verbeteringen in de 
voedingszorg. Dit vindt plaats door middel 

van focusgroeponderzoek, aangevuld met 
diepte-interviews.

Deelstudie 5 – Pilot randomized 
controlled trial
De actuele situatie en een theoretisch 
begrip welke aanpassingen er nodig zijn 
om de voedingsinname voor de klinische 
patiënt te verbeteren zijn in de vier deelstu-
dies verhelderd. Op basis van deze kennis 
wordt een verpleegkundige voedingsinter-
ventie ontwikkeld die de verpleegkundige 
voedingszorg verbetert en de eigen regie 
van de patiënt versterkt. De effectiviteit 
van verbeterde voedingszorg en de haal-
baarheid van deze interventie in de praktijk 
worden getoetst door middel van een step-
ped-wedge clusterdesign. 
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