Vroege herkenning en behandeling van
ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen

ACHTERGRONDINFORMATIE

December 2008

INLEIDING
Uit de LPZ meting van 2007 blijkt dat in verpleeg- en verzorgingshuizen ongeveer 25% bewoners
ondervoed is. Uit de LPZ gegevens blijkt verder dat de prevalentie van ondervoeding hoger is bij
ouderen. Eerder onderzoek bevestigd dit (Kruizenga 2003, Pirlich 2005, Stratton 2003).
Een slechte voedingstoestand heeft negatieve gevolgen voor de lichamelijke toestand van bewoners
van het verpleeghuis en hun kwaliteit van leven. De negatieve gevolgen van ondervoeding kunnen
leiden tot: verlies van spiermassa, decubitus, verminderde darmwerking (hogere kans op infecties),
daling van de weerstand (hoger kans op infecties) (Kruizenga 2003, 2005b, Kyle 2003, Stratton 2003).
Het vroegtijdig herkennen van ondervoeding in het verpleeg- en verzorgingshuis is dus erg belangrijk.

Uit het verbetertraject Eten en Drinken van Zorg voor Beter blijkt dat minder ondervoeding en eten in
een gezellige en rustige ambiance mogelijk is, maar dat vraagt wel inzet van alle betrokkenen.
Aandacht voor goede ambiance is de basis om ondervoeding in het verpleeg- en verzorgingshuis aan
te pakken. Daarnaast moet op vaste tijdstippen gescreend worden op ondervoeding.
In de ziekenhuizen is de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) een bruikbaar
instrument gebleken. Het toepassen ervan kost zeer weinig tijd en is gekoppeld aan een
behandelplan. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is ook behoefte aan een snel en eenvoudig
screeningsinstrument.
Dit was voor de Stuurgroep Ondervoeding en de VenVN (Verpleging en Verzorging Nederland) reden
om het projectvoorstel “Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse
Verpleeg- en Verzorgingshuizen” in te dienen bij ZonMw.
De doelstellingen van het project “Voege herkenning en behandeling van ondervoeding in Verpleegen Verzorgingshuizen 2008” waren:
1. Ontwikkeling van een snel en eenvoudig screeningsinstrument voor routinematige screening
en kruisvalidatie van dit instrument in een nieuwe groep verpleeg- en
verzorgingshuisbewoners.
2. Het ontwikkelen van een screenings- en behandelplan voor ondervoeding
3. Het ontwikkelen en uittesten van een toolkit

SCREENING,DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
De SNAQ

RC

Voor de verpleeg- en verzorgingshuizen is de SNAQ

RC

(Short Nutritional Assessment Questionnaire

for Residential Care) ontwikkeld. Door middel van de SNAQ

RC

kan op eenvoudige wijze gescreend

worden op ondervoeding.
De SNAQ

RC

is ontwikkeld door in een grote groep van verpleeg- en verzorgingshuisbewoners te kijken

welke vragen het meest voorspellend zijn voor ondervoeding. De combinatie van 4 vragen met de BMI
bleek voldoende voorspellend.
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Het SNAQ

RC

behandelplan

1. De verzorgende weegt de cliënt voor elk MDO en bij opname
2. De lichaamslengte wordt bij opname gemeten door de onderbeenlengte te meten en de
lichaamslengte te berekenen (zie toolkit op www.stuurgroepondervoeding.nl)
3. De verzorgende neemt bij opname en voor ieder MDO de SNAQ
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af bij de cliënt, bepaald de BMI

met de draaischijf en vermeld de score rood, oranje of groen

4. De stoplichtscore wordt vermeld in het zorgplan van de bewoner en wordt besproken in het MDO
5. Het behandelplan wordt gevolgd zoals beschreven op de achterzijde van de SNAQ

RC

Multidisciplinaire taakverdeling
De verzorgende screent elke (nieuwe) cliënt bij opname of voor het MDO op ondervoeding.
De verzorgende zorgt bij een oranje score dat de cliënt dagelijks 2-3 extra verstrekkingen krijgt, naast
de 3 hoofdmaaltijden.
De verzorgende geeft een rode score door aan de arts weten, zodat de arts kan bepalen of de inzet
van dietetiek binnen het afgesproken behandelbeleid past.
De verzorgende stimuleert en motiveert de bewoners met een oranje of rode score en monitort globaal
de voedingsintake door middel van de methode “Meet en Weet wat de cliënt eet” (zie
www.stuurgroepondervoeding.nl in toolkit VenV) en monitort het gewicht 1 x per maand.
De verzorgende rapporteert in het zorgdossier als de inname van vocht en voeding verandert.
De arts schakelt de diëtist in bij de behandeling van bewoners die rood scoren, indien dit past binnen
het afgesproken behandelbeleid.
De diëtist objectiveert (het verloop van) de voedingstoestand (diagnose ondervoeding) en
optimaliseert de intake van vocht en voeding door middel van adviezen aan de bewoner en de
verzorging.

SNAQRC screening & behandeling

Screenen (incl. wegen*) bij opname en vóór ieder MDO
Noteren in zorg(leef)plan

Geen actie

2 - 3 x per dag
tussentijdse
verstrekking
Motiveren, evt.
brochure
Globale monitoring
van de inname

* Wegen
1 x per 1-3 maanden
1 x per maand
1 x per maand

2 - 3 x per dag tussentijdse
verstrekking + verrijken
hoofdmaaltijden + globale
monitoring van de inname
Melden bij arts voor
inschakelen diëtetiek
- ≤ 3 werkdagen na screening
diëtist in consult
- ≤ 8 werkdagen na screening
start behandeling
- 5 werkdagen na start van de
behandeling evaluatie
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Diagnostiek
Bij bewoners met een score rood wordt de diëtist ingeschakeld bij de behandeling. De arts en de
diëtist hebben elk hun rol in de diagnostiek van de voedingstoestand. In het zorgdossier en/of
zorgplan zijn gegevens over percentage onbedoeld gewichtsverlies in de afgelopen maanden en de
BMI terug te vinden. Verder is met gegevens uit biochemische parameters en de uitgezette
(medische) behandeling een inschatting te maken van de huidige gezondheidstoestand en de te
verwachten (voedings)problemen.
Behandelplan en evaluatie
De diëtist berekend de voedingsbehoefte en in hoeverre de voedingsintake hiermee in
overeenstemming is. De energiebehoefte wordt berekend met de Harris & Benedict formule of de
FAO/WHO formule. In het algemeen is een toeslag van 30% voor activiteit voldoende. In de formules
kan ook bij ondergewicht en overgewicht gebruik worden gemaakt van het actuele gewicht.
Voor de meeste ondervoede bewoners geldt dat 1,2 – 1,5 gram eiwit per kg lichaamsgewicht
voldoende is. Voor bewoners met een BMI>27 moet het gewicht bij BMI 27 gebruikt worden in deze
formule.
Start behandelplan
De diëtist wordt binnen 3 dagen in consult geroepen en zet binnen 8 dagen het behandelplan in.
Binnen 5 dagen na de start van het behandelplan is het eerste evaluatiemoment.
Na deze eerste evaluatie verloopt de evaluatie van de behandeling volgens onderstaand schema.

Behandelplan ondervoede cliënten
(onder behandeling van diëtist)

Inname versus behoefte

Advies

Vervolg (incl termijnen)

100% van de behoefte

Energie- en eiwitrijke voeding

Globale monitoring inname door
voedingsassistent / verzorging

(verrijkte hoofdmaaltijden,
tussentijdse verstrekkingen en
evt. drinkvoeding)
75-100% van de behoefte

Energie- en eiwitrijke voeding
(verrijkte hoofdmaaltijden,
tussentijdse verstrekkingen en
evt. drinkvoeding)

≤ 10 werkdagen:evaluatie of de behoefte met
inname wordt gedekt

Continueren of aanvullen met drinkvoeding

50 - 75% van de behoefte

Drinkvoeding of sondevoeding,
mits passend binnen
behandelbeleid

≤ 5 werkdagen:evaluatie of de behoefte met
inname wordt gedekt

< 50% van de behoefte

Volledige of aanvullende
sondevoeding, indien mogelijk
drinkvoeding, mits passend
binnen behandelbeleid

≤ 2 werkdagen:evaluatie of de behoefte met
inname wordt gedekt

Continueren of overgaan op sondevoeding

Continueren of orale voeding (drinkvoeding)
indien mogelijk
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IMPLEMENTATIE

In dit project is gekozen voor een aanpak, waarbij de 9 deelnemende instellingen met verpleeg- en/of
verzorgingshuizen, via een instellingsbrede of locatiebrede interne projectgroep, samen optrekken
waar mogelijk en eigen keuzes maken als dat nodig is. In dit project werkten de deelnemende
instellingen toe naar een instellingsbrede implementatie van screening en behandeling van
ondervoeding.
Naast de projectgroep is per (verpleeg)afdeling een werkgroep opgesteld. Deze werkgroep is
verantwoordelijk voor de implementatie op de eigen afdeling.
In 3 landelijke bijeenkomsten hebben de projectleiders hun resultaten gepresenteerd en ervaringen
uitgewisseld.
Instellingsbrede of locatiebrede projectgroep
Het uiteindelijke doel is te komen tot een zorggroepbrede implementatie van screening en
behandeling van cliënten die zijn opgenomen in het verpleeg- of verzorgingshuis. Het is dan ook van
belang een zorggroepbrede en locatiebrede projectgroep in te stellen. Zij zijn verantwoordelijk voor de
instellingsbrede en locatiebrede implementatie en kunnen knelpunten oplossen en/of aankaarten waar
afdelingswerkgroepen tegen aan lopen.
De voorgestelde samenstelling van de projectgroep is:
-

Verpleegkundig manager (vertegenwoordiger met invloed namens het management)

-

Verpleeghuisarts

-

Hoofd Facilitaire Dienst/ Hoofd keuken

-

Kwaliteitsfunctionaris

-

(Praktijk) Verpleegkundige of Nurse Practitioner

-

Voedingsassistent

-

Diëtist

De taak van de instellingsbrede of locatiebrede projectgroep is:
-

agenderen en uitdragen van ondervoeding in de locaties

-

informeren en zo nodig mobiliseren van de achterban

-

faciliteren van de uitvoering en waar nodig belemmeringen wegnemen

-

bewaken van de voortgang

-

contact met de landelijke projectleiders

Werkgroepen op de afdelingen
Elke deelnemende (verpleeg)afdeling formuleert een werkgroep (verbeterteam). Zij kennen de
collega’s goed en kunnen aansluiten bij de werkwijze en de doelgroep van de (verpleeg)afdeling.
Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk om het verbeterproject op de eigen (verpleeg)afdeling uit te
voeren.
Samenstelling van een afdelingswerkgroep:
-

manager of hoofd van de afdeling

-

2 verzorgenden
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-

voedingsassistenten

-

(verpleeghuis)arts van de afdeling

-

diëtist van de afdeling

Website en toolkit
Ten behoeve van het project is op de website, www.stuurgroepondervoeding.nl, relevante informatie
voor de verpleeg- en verzorgingshuizen beschikbaar en is de toolkit te vinden.
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