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Algemeen
Literatuurbespreking:
Aanleiding
In 2001 heeft de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC, thans IKNL locatie Utrecht) negentien
Landelijke Verpleegkundige Oncologische richtlijnen uitgegeven. De richtlijnen zijn beschikbaar via
http://www.oncoline.nl. Eén van de richtlijnen is de richtlijn Voedingstekort. In 2006 is besloten om de
richtlijnen volgens prioritering in het verpleegkundig veld te herzien. De Landelijke Werkgroep Diëtisten
Oncologie (LWDO) en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN
oncologie) hebben in 2007 het initiatief genomen om de verpleegkundige richtlijn Voedingstekort te herzien
tot een multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding bij patiënten met kanker volgens evidence based
richtlijnmethodiek. Herziening van de richtlijn is nodig omdat de afgelopen jaren de inzichten op
verschillende onderdelen veranderd zijn. Door middel van een enquête onder medisch specialisten,
verpleegkundigen, diëtisten en patiënten is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste knelpunten in
de dagelijkse praktijk.
Doelstelling
Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de belangrijkste knelpunten uit de
dagelijkse praktijk. De aanbevelingen berusten op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met
daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Deze richtlijn beoogt een leidraad te zijn
voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor
patiënten met kanker waarbij sprake is van ondervoeding of waarbij het risico op het ontstaan van
ondervoeding speelt.
Deze richtlijn geeft aanbevelingen over preventie, diagnose, behandeling en vormen van ondersteuning
van patiënten met kanker met (het risico op) ondervoeding. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven
van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale
afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie van deze richtlijn.
Doelgroep
Zorg voor de voeding en voedingstoestand van de patiënt met kanker behoort tot het professioneel
handelen van een groot aantal zorgverleners. Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die
betrokken zijn bij de preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met (het risico op)
ondervoeding, zoals diëtisten, chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en paramedici zoals
fysiotherapeuten, logopedisten en mondhygiënisten. Tevens kan de richtlijn houvast bieden aan patiënten
en hun naasten. De NFK en het CBO maken aan de hand van deze richtlijn in samenwerking met de
richtlijnwerkgroep patiënteninformatiemateriaal.
Samenstelling werkgroep
Voor de ontwikkeling van de richtlijn is in september 2008 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld.
Alle werkgroepleden zijn afgevaardigd namens wetenschappelijke verenigingen en hebben daarmee het
mandaat voor hun inbreng. Bij de samenstelling van de werkgroep is rekening gehouden met landelijke
spreiding, inbreng van betrokkenen uit zowel academische als algemene ziekenhuizen/instellingen en
vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen/disciplines. De patiëntenvereniging was eveneens
vertegenwoordigd. Een adviseur van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO heeft de
werkgroep geadviseerd en ondersteund ten aanzien van het formuleren van de uitgangsvragen volgens
PICO-methodiek en het zoeken van de literatuur. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie
Leiden was verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en secretariële ondersteuning.
Werkwijze werkgroep
In totaal hebben 85 personen uit verschillende disciplines een elektronische knelpuntinventarisatie
compleet ingevuld (bijlage 1: knelpuntinventarisatie). Aangezien slechts door twee patiënten een complete
knelpunten inventarisatie is ingevuld, is besloten om binnen een patiëntenfocusgroep een extra schriftelijke
knelpunteninventarisatie te doen. In totaal hebben 15 patiënten deze tweede inventarisatie compleet
ingevuld. Op basis van deze brede knelpunteninventarisatie zijn door de werkgroep zeven uitgangsvragen
(bijlage 2: uitgangsvragen) geformuleerd. Elke uitgangsvraag werd toebedeeld aan twee of meer
werkgroepleden. Het CBO heeft samen met de werkgroepleden uitgangsvragen geformuleerd volgens
PICO-methodiek en vervolgens een literatuurzoekactie gedaan. De werkgroepleden maakten een eerste
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selectie van de literatuur op basis van abstracts. Daarna is op basis van geselecteerde artikelen in fulltext
een tweede selectie gedaan. Als extra controle op de volledigheid van de literatuur is gebruik gemaakt van
kruisreferenties. De resultaten van de literatuur zijn samengevat in evidence tabellen. De conceptteksten
zijn geschreven volgens het Oncoline format. De antwoorden op de uitgangsvragen zijn volgens de
evidence based medicine methodiek uitgewerkt naar aanbevelingen. De teksten zijn op plenaire
werkgroepvergaderingen besproken ter becommentariëring. Na verwerking van de commentaren door de
aan de uitgangsvraag gekoppelde werkgroepleden zijn de teksten door de werkgroepleden geaccordeerd.
De afzonderlijke teksten zijn samengevoegd en op elkaar afgestemd tot één document, de conceptrichtlijn.
In de bijlagen wordt meer informatie gegeven over:
• Leden van de werkgroep (bijlage 3)
• Onafhankelijkheid werkgroepleden (bijlage 4)
• Betrokken verenigingen (bijlage 5)
• Wetenschappelijke onderbouwing (bijlage 6)
• Literatuursearches (bijlage 7 en bijlage 8 evidence-tabellen)
• Actualisatie (bijlage 9)
• Houderschap richtlijn (bijlage 10)
• Juridische betekenis (bijlage 11)
• Verantwoording (bijlage 12)
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Wat is ondervoeding
Literatuurbespreking:
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken en/of paragrafen. Om de inhoud te kunnen bekijken klikt
u in de linkerkolom op de subhoofdstuktitel.

Begripsbepaling
Literatuurbespreking:
Van oudsher wordt het beeld herkend van de patiënt met kanker, die slecht eet, ernstig vermagert en
gedurende het ziektebeloop in korte of langere tijd ondervoed en in een slechte conditie raakt.
Voor een adequate behandeling moet gedefinieerd worden wat onder ondervoeding bij patiënten met
kanker wordt verstaan en hoe de ernst ervan kan worden vastgesteld. Vervolgens is het van belang inzicht
te krijgen bij welke vormen van kanker, kankerbehandeling of stadia van de ziekte kankergerelateerde
ondervoeding voorkomt.
Ondanks dat ondervoeding een veelvoorkomend fenomeen is blijkt het lastig een goede definitie voor
ondervoeding bij kanker te vinden. Als algemene definitie voor ondervoeding wordt gehanteerd:
Ondervoeding kan worden beschouwd als een voedingstoestand waarbij sprake is van een tekort of
disbalans van energie, eiwit en/of andere nutriënten, die leidt tot meetbare nadelige effecten op de
lichaamsomvang en lichaamssamenstelling, op het functioneren en op klinische resultaten [Stratton,
2003411].
Voor een goed begrip en mogelijke adequate behandeling van ondervoeding bij kanker is het van belang
onderscheid te maken tussen verschillende vormen van ondervoeding. Een aantal expertgroepen [Evans
et al, 2008124; Jensen et al, 2010197; Muscaritoli et al, 2010306; Fearon et al, 2011; Blum et al, 201035)
hebben zich over dit aspect van de definiëring gebogen en bevelen aan de volgende vormen van
ondervoeding te onderscheiden:
1. Ondervoeding onafhankelijk van inflammatie door onvoldoende inname (ook hongeren dan wel
starvation genoemd) zoals bij obstruerende tumoren, onvoldoende inname bij verhoogde behoefte
of grote verliezen en onvoldoende inname door onvoldoende zelfzorg of tekortschietende hulp bij
eten. Hierbij kan sprake zijn van een tekort aan macro- en micronutrienten dan wel van een
partiële deficiëntie waarbij bij voldoende inname aan energie de inname aan eiwit, vitamines,
mineralen en spoorelementen onvoldoende is.
2. Ondervoeding op basis van inflammatie (ontstekingsprocessen als reactie op prikkels zoals
trauma, micro-organismen, tumorgroei, prikkels van chemische aard):
♦ met aanwezigheid van metabole afwijkingen (anorexie-cachexie syndroom) zoals bij
progressieve kankerprocessen.
♦ met aanwezigheid van acute heftige inflammatie zoals bij grote infecties, trauma door
operatie of belastende chemoradiatie.
Door de expertgroepen wordt het anorexie-cachexie syndroom gedefinieerd als een multifactorieel
syndroom als gevolg van onderliggende ziekte dat wordt gekenmerkt door voortschrijdend verlies van
skeletspiermassa (met of zonder verlies van vetmassa) welke niet volledig kan worden behandeld door
conventionele voedingsinterventie en leidt tot progressieve functionele beperkingen [Blum et al, 201035;
Fearon et al, 2011]. Het anorexie-cachexie syndroom wordt gekarakteriseerd door een negatieve eiwit- en
energiebalans door een complex samenspel van verminderde inname en ziektegerelateerde metabole
veranderingen met toegenomen inflammatie, toegenomen spierafbraak en gestoord koolhydraat-, vet- en
eiwitmetabolisme. De metabole ontregeling veroorzaakt tevens anorexie en snelle verzadiging waardoor de
voedingsinname verslechtert en de beschikbaarheid van nutriënten vermindert. Het anorexie-cachexie
syndroom kan leiden tot cachexie. Dit is een sterk verslechterde lichamelijke gesteldheid die zich kenmerkt
door extreme vermagering en spieratrofie.
Niet alle ondervoede patiënten zijn cachectisch, maar cachectische patiënten zijn wel altijd ondervoed.
Een patiënt met overgewicht die fors is afgevallen maar nog steeds een te hoog gewicht heeft kan toch
ondervoed zijn. Bij kanker (wanneer de tumor nog aanwezig is) kan zowel ondervoeding door onvoldoende
inname als ondervoeding op basis van inflammatie voorkomen. Doorgaans is sprake van een combinatie
van beide vormen van ondervoeding. Bij obstructies en functieverlies in het hoofdhalsgebied of
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maagdarmkanaal t.g.v. tumorvorming of behandeling staat een verminderde inname op de voorgrond. Bij
long- en pancreastumoren en bij alle tumoren in een vergevorderd stadium heeft de inflammatie en
metabole ontregeling de overhand.
Na succesvolle behandeling van de tumor (waarbij de oorzaak van de cachexie wordt weggenomen), maar
met blijvende stoornissen in de voedingsinname kan als gevolg van kanker ook ondervoeding zonder
metabole ontregeling voorkomen.

Epidemiologie
Literatuurbespreking:
In de literatuur wordt de prevalentie van ondervoeding bij kanker beschreven bij verschillende vormen van
kanker, in verschillende stadia en bij verschillende behandelingen. Bij de interpretatie van de gevonden
prevalentie moet altijd worden gekeken naar de criteria die zijn gebruikt om ondervoeding vast te stellen.
De hoogte van de prevalentie kan namelijk enorm variëren wanneer verschillende criteria zijn gebruikt of
verschillende afkappunten.
Dewys et al108 rapporteerden al in 1980 dat bij meer dan 50% van 3047 patiënten met verschillende
tumoren gewichtsverlies optrad.
De prevalentie van de volgende tumoren wordt door verschillende auteurs afzonderlijk beschreven:
• hoofdhalsgebied;
• slokdarm;
• maag;
• pancreas;
• colon/rectum;
• long;
• gynaecologische tumoren.
Een aantal auteurs keek naar de prevalentie in de verschillende stadia van kanker.
Voor de prevalentie en de gebruikte criteria om ondervoeding vast te stellen, zie Tabel 1: (Criteria voor
ondervoeding en prevalentie van ondervoeding).

Conclusies:
Niveau 3

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat onbedoeld gewichtsverlies vaak voorkomt bij
patiënten met een pancreas-, maag-, slokdarm-, ovarium-, long-, lever- of
hoofdhals tumor.
C: [Dewys et al, 1980108; Berg van den et al, 200630; Bozetti et al, 200944;
Bovio et al, 200842; Correia et al, 200785; Jager et al, 2007190; Segura et al,
2005384; Ravasco et al, 2003349; Laky et al, 2008237; Lees et al, 1999243;
Pacelli et al, 2008326; Sarhill et al, 2003373; Ross et al, 2004361]
Er zijn aanwijzingen dat naast onbedoeld gewichtsverlies een aantal criteria
van ondervoeding zoals een laag of dalend BMI, onvoldoende inname, een
laag serumalbumine dan wel een afwijkende huidplooi- of armomtrekmeting
voorkomt bij patiënten met een hoofdhals-, slokdarm-, maag-, ovarium-,
long- of levertumor.
C: [Wie et al, 2010443; Bovio et al, 200842; Correia et al, 200785; Gupta et
al, 2008157; Martin et al, 2007282; Pacelli et al, 2008326; Ravasco et al,
2003349]

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat onbedoeld gewichtsverlies in een gevorderd
stadium van kanker meer voorkomt dan in een vroeg stadium van kanker.
C: [Bozetti et al, 200944; Ravasco et al, 2003349; Wie et al, 2010443; Bovio et
al, 200842; Segura et al, 2005384; Sarhill et al, 2003373]
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Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat naast onbedoeld gewichtsverlies een aantal criteria
van ondervoeding zoals een laag of dalend BMI, onvoldoende inname, een
hoge PG-SGA, een laag serumalbumine dan wel een afwijkende huidplooiof armomtrekmeting voorkomt bij patiënten in een gevorderd stadium van
kanker.
C: [Wie et al, 2010443; Bovio et al, 200842; Ravasco et al, 2003349; Sarhill et
al, 2003373]

Criteria voor ondervoeding
Uitgangsvraag
Wat is ondervoeding bij patiënten met kanker en hoe kan de aard en ernst van ondervoeding bij patiënten
met kanker worden vastgesteld?

Aanbevelingen:
Er wordt geadviseerd voor het bepalen van de ernst van de ondervoeding bij kanker een combinatie van
criteria te gebruiken:
• Onbedoeld gewichtsverlies ≥ 5% in een maand en/of ≥10% in 6 maanden of/en;
• Een BMI ≤ 18.5 (65 jaar en ouder ≤20) of/en;
• Een BMI tussen de 18.5 en 20 (65 jaar en ouder tussen 21 en 23) in combinatie met een duidelijk
verminderde inname (drie dagen niet of nauwelijks eten of meer dan een week minder eten dan
normaal) of in combinatie met > 2% gewichtsverlies of/en;
• Verlies van spiermassa tot onder de 5e percentiel van de referentiewaarden in combinatie met >
2% gewichtsverlies.
Voor het screenen van ondervoeding bij patiënten met kanker wordt verwezen naar Screening van
ondervoeding.
Er wordt geadviseerd om bij patiënten met kanker te bepalen of de ondervoeding wordt veroorzaakt door
verminderde voedingsinname door obstructies of functieverliezen in het hoofdhalsgebied of
maagdarmkanaal zoals slik- en passageproblemen of vooral door inflammatie en metabole ontregeling.
Inflammatie en metabole ontregeling kan worden vastgesteld door het navragen van klachten die door
metabole ontregeling kunnen worden veroorzaakt (zoals aversie, snelle verzadiging, gebrek aan eetlust,
smaakveranderingen of gewichtsverlies zonder klachten), verlies van spiermassa en spierkracht en door
de interpretatie van biochemische bepalingen (bv. CRP en albumine).

Literatuurbespreking:
Uit de literatuur komt naar voren dat het moeilijk is eensgezind vast te stellen welke criteria moeten worden
gehanteerd om de aard en de ernst van ondervoeding vast te stellen. Als criteria worden gebruikt:
• Antropometrische gegevens (gewicht, gewichtsverlies, body mass index (BMI), percentage
ideaalgewicht((PIW), vet- en vetvrije massa);
• Voedingsinname (verminderde c.q. onvoldoende inname);
• Biochemische bepalingen.

Antropometrie
A. Onbedoeld gewichtsverlies
Onbedoeld gewichtsverlies wordt door veel onderzoekers als criterium gehanteerd. Er blijkt echter geen
consensus over de afkappunten, zie onderstaand tabel.
Tabel 2. Afkappunten onbedoeld gewichtsverlies
Blum [201035]
Bokhorst van [199737]
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Bosaeus [200141]
Evans [2008124]
Gudney [2008154]
Meijers [2010295]

Muscaritoli [2010306]
Nourissat [2008314]

5-10% van het gewicht voor ziekte à milde ondervoeding
>10% van het gewicht voor ziekte à ernstige ondervoeding
> 5% in 12 mnd
> 5% in voorafgaande maand
> 10% in voorafgaande 6 mnd
>10%
>10% in 6 mnd
5% in 1 mnd
5% in 3 mnd
10% in 3-12 mnd
5 kg of 10% in 4 weken
3 kg in voorafgaande maand
6 kg in 6 voorgaande maanden
ieder gewichtsverlies
≥ 5% in 6 mnd
- ieder gewichtsverlies laatste 2 weken
> 5% de laatste maand
>10% de laatste 6 mnd
>10% van het gewicht voor ziekte

B. Body Mass Index (BM), Percentage Ideaal Gewicht (PIW) en vetvrije massa
De BMI (gewicht gedeeld door lengte in kwadraat) als maat voor ondervoeding wordt met verschillende
afkappunten gehanteerd en varieert van <18.5 kg/m2 [Bosaeus et al, 200141; Nourissat et al, 2008314;
Pacelli et al, 2008326] tot <20 kg/m2 bij ziekte [Martin et al, 2007282; Evans et al, 2008124].
Anderen [van Bokhorst-de van der Schueren et al, 199737] hanteren als maat voor ondervoeding de PIW
(huidig gewicht gedeeld door ideaal gewicht x 100%). Het ideaalgewicht is het gewicht dat past bij de
lichaamsbouw. De lichaamsbouw kan worden bepaald aan de hand van de lichaamslengte en polsomtrek.
Een PIW van 80-90% geldt als licht ondervoed, 70-80% als matig ondervoed en < 70% als ernstig
ondervoed.
Als maat voor ondervoeding wordt ook wel het verlies van vetvrije massa omschreven [Evans et al,
2008124] een bovenarmspieromtrek < 10e percentiel voor leeftijd en geslacht of een appendicular skeletal
muscle index (ASMI) van <5.45 kg/m2 bij vrouwen en een ASMI <7.25 kg/m2 bij mannen gemeten met
behulp van dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). Met een DEXA-scan wordt door röntgenstraling de
botdichtheid en de vet- en vetvrije massa bepaald.
Voedingsinname
Veel onderzoekers beschrijven verminderde voedselinname als criterium voor ondervoeding, maar ook hier
worden verschillende afkappunten gehanteerd. Een verminderde inname wordt omschreven als < 20
kcal/kg lichaamsgewicht of < 70% van de gebruikelijke inname of een slechte eetlust [Evans et al, 2008124;
Blum et al, 201035]. Zij memoreren de studies van de North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) die
verminderde inname definiëren als < 75% van de gebruikelijke inname of < 20 kcal/kg lichaamgewicht of
anorexie met een VAS-score van groter dan drie op een schaal van 10, waarbij 0 geen klachten en 10
maximale klachten is (VAS = Visual Analogue Scale, een meetinstrument). In een review van Meijers et al
[2010] wordt de relatie van verminderde inname tot ondervoeding beschreven als: geen inname, minder
inname dan normaal, normale inname bij verhoogde behoefte en normale inname bij toegenomen
verliezen. Muscaritoli et al [2010306] hanteren een inname < 70% van de geschatte behoefte als
onvoldoende.
Biochemische bepalingen
De review van Meijers et al [2010295] omschrijft als belangrijk aspect voor ondervoeding het ziekte-effect
uitgedrukt in verhoogd C-reactief protein (CRP) (niet gedefinieerd; als inflammatie marker) en
hypoalbuminemie. Bokhorst van et al [199737] gebruikten zes parameters om ondervoeding vast te stellen
waaronder albumine. Zij concluderen echter dat een hoog percentage patiënten met ondervoeding normale
albumine niveaus hebben wat albumine tot een minder geschikte parameter voor ondervoeding maakt.
Evans et al [2008124] hanteren als parameters voor cachexie verhoogd CRP en IL-6 > 4.0 pg/ml, anemie en
verlaagt serum albumine.
Combinatie van criteria
Gezien de complexiteit van ondervoeding bij kanker bepleiten alle onderzoekers het uitgangspunt dat niet
kan worden volstaan met één enkele parameter. De expertgroep van Evans et al [2008124] beschouwen als
criterium voor cachexie bij onderliggende ziekte de combinatie van onbedoeld gewichtsverlies van
tenminste 5% in 12 maanden van het gewicht voor ziekte plus tenminste drie van de volgende criteria:
• verminderde spierkracht;
• verminderde spiermassa;
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• vermoeidheid;
• anorexie;
• biochemische veranderingen zoals anemie, verhoogde inflammatie markers en laag albumine.
In een review van Blum et al [201035] wordt een overzicht gegeven van combinatieparameters voor
ondervoeding van een aantal werkgroepen en richtlijnen. De North Central Cancer Treatment Group
(NCCTG) gebruikt een combinatie van onbedoeld gewichtsverlies, anorexie of verminderde inname.
Faeron et al [2006126] stellen kankercachexie vast op basis van het gelijktijdig voorkomen van drie criteria:
gewichtsverlies > 10%, voedingsinname < 1500 kcal/dag en CRP >10mg/l. Bozetti en de CRINIO Working
Group [200944] definiëren vier stadia van ondervoeding namelijk gewichtsverlies, anorexie, snelle
verzadiging en vermoeidheid. Deze stadia variëren van asymptomatisch risico op ondervoeding
(pre-cachexie) tot symptomatische ernstige ondervoeding. Laky et al [2008237] gebruiken de PG-SGA om
de mate van ondervoeding vast te stellen. De PG-SGA combineert de parameters gewichtsverloop,
voedingsinname, functionele status, voedingsklachten, lichaamssamenstelling, comorbiditeit, leeftijd,
tumorstadium, koorts en het gebruik van corticosteroïden. Muscaritoli et al [2010306] hanteren twee stadia
namelijk: cachexie en pre-cachexie, waarbij bij pre-cachexie al wel sprake is van onderliggende ziekte,
aantoonbare inflammatie en anorexie met verminderde inname tot 70% van de behoefte, maar het
gewichtsverlies nog gering is (≤ 5%). De expertgroep van Fearon et al [2011] beschrijft drie stadia:
pre-cachexie, cachexie en refractaire cachexie. De volgende criteria worden beschreven:
• Pre-cachexie: gewichtsverlies ≤ 5%, anorexie en metabole veranderingen;
• Cachexie: > 5% gewichtsverlies gedurende de laatste 6 maanden OF een BMI < 20 kg/m2 en
gewichtsverlies > 2% OF sarcopenie (appendicular skeletal muscle index (ASMI) van <5.45 kg/m2
bij vrouwen en een ASMI <7.26 kg/m2 bij mannen) en gewichtsverlies > 2%;
• Refractaire cachexie: cachexie met WHO score 3 of 4 en een levensverwachting minder dan drie
maanden.

Conclusies:

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat de oorzaak (ondervoeding door onvoldoende inname
en/of ondervoeding op basis van inflammatie) en de ernst van ondervoeding bij
kanker moet worden vastgesteld door een combinatie van verschillende
criteria.
Onbedoeld gewichtsverlies in een bepaalde tijd is het meest toegepaste
criterium gevolgd door een verlaagde BMI en verlies van vetvrije massa
(bovenarmspieromtrek of DEXA). Daarnaast geven criteria zoals, een
verminderde voedselinname en biochemische bepalingen, zoals een verhoogd
CRP en hypoalbuminemie, inzicht in de aard en ernst van de ondervoeding. Er
is onvoldoende consensus over de afkappunten van deze criteria.
C: [Gudney et al, 2008154; Nourissat et al, 2008314; Bokhorst van - de van der
Schueren et al, 199737; Bossaus et al, 200141; Pacelli et al, 2008326; Laky et al,
2007237]
D: [Evans et al, 2008124; Blum et al, 201035; Meijers et al, 2010295; Muscaratoli
et al, 2010306; Fearon et al, 2011]

Overwegingen:
Wereldwijd ontbreekt een eensluidende definitie van ondervoeding bij kanker. De discussie over hoe
ondervoeding dient te worden gediagnosticeerd is nog gaande.
De Landelijke Prevalentie Zorgproblemen (LPZ) definieert ondervoeding op basis van een combinatie van
gewichtsverlies, BMI en onvoldoende inname.
Hoewel over afkappunten verschillend wordt gedacht, is recent gewichtsverlies de belangrijkste parameter
van (acute) ondervoeding. Een patiënt met overgewicht die fors is afgevallen maar nog steeds een te hoog
gewicht heeft kan toch ondervoed zijn. In de dagelijkse praktijk is wegen en meten een eenvoudige, weinig
belastende bepaling, die geen grote professionele vaardigheden vergt. Naast recent gewichtsverlies (acute
ondervoeding) zijn een verlaagde BMI (chronische ondervoeding) en verlies van spiermassa belangrijke
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parameters van ondervoeding.
De BMI geeft naast recent gewichtsverlies aanvullende informatie. Patiënten met een BMI < 18.5 hebben
een grote kans (chronisch) ondervoed te zijn en patiënten met een normale of hoge BMI kunnen door
recent gewichtsverlies toch ondervoed zijn. Bij ouderen ≥ 65 jaar gelden vanwege een afnemende
lichaamslengte andere afkapwaarden en wordt een BMI ≤ 20 als risicovol beschouwd.
Om veranderingen in de vetvrije massa (spiermassa) vast te stellen zijn diverse metingen beschikbaar.
Veranderingen in de vetvrije massa (spiermassa) kan worden vastgesteld door:
• De bovenarmspieromtrek welke wordt berekend m.b.v. de dikte van de triceps huidplooi en de
bovenarmomtrek volgens de formule: bovenarmomtrek (mm) - (triceps huidplooi dikte (m)) * π;
• De handknijpkrachtmeting, die een indruk geeft van de perifere spierkracht en waarvan in de
literatuur is beschreven dat deze is gerelateerd aan de totale spiermassa in het lichaam;
• Vetvrije massa index gehele lichaam bepaald met de Bio-electrische Impedantie Analyse (BIA).
Deze analyse is gebaseerd op de elektrische geleiding of weerstand van het lichaam voor
wisselstroom. Weefsels met veel water en elektrolyten, zoals bloed en spieren, geleiden goed.
Vetmassa, lucht of bot daar en tegen geleiden nauwelijks stroom. De grootte van de vetvrije
massa, het geleidend compartiment, bepaalt hoe hoog de gemeten weerstand is. Deze weerstand
is omgekeerd evenredig met het volume van de vetvrije massa. Uit het gewicht en de vetvrije
massa wordt de vetmassa berekend. Bio-elektrische Impedantie Analyse kan worden uitgevoerd
met de "Single-frequency" BIA, de "Multi-frequency" BIA of de Bioelektrische impedantie
spectroscopie (BIS);
• De skeletspiermassa m.b.v. het appendicular skeletal muscle index (ASMI) bepaald d.m.v. DEXA
meting (dual energy X-ray absorptiometry), waarbij door röntgenstraling de vet- en vetvrije massa
wordt bepaald, gespecificeerd voor romp en ledematen;
• De lumbale skeletspier index bepaald door CT-scan/MRI.
Hoewel er gebrek is aan referentiewaarden en afkappunten is men het erover eens dat wanneer de
spiermassa en/of spierkracht onder de 5e percentiel voor gezonde personen daalt, er sprake is van
spiermassa depletie. De 5e percentiel wil zeggen dat in een normale gezonde niet ondervoede populatie,
95% van de populatie een hogere spiermassa heeft en 5% een lagere spiermassa. 5% van de gezonde
populatie heeft dus een lagere spiermassa zonder ondervoed te zijn. Voor de Nederlandse populatie zijn er
nog geen referentiewaarden beschikbaar. Zie Tabel Referentiewaarden voor spiermassa; 5e percentiel.
Deze metingen geven aanvullende informatie omtrent het behoud dan wel verlies van vet- en vetvrije
massa en spierkracht en zouden kunnen worden overwogen in de dagelijkse praktijk om de mate van
ondervoeding verder te specificeren. In plaats van het beoordelen van de absolute waarden is het beter om
naar het verloop van de gemeten waarden te kijken. Herhaalde metingen geven een goede indicatie over
veranderingen in de lichaamssamenstelling.
Nader onderzoek naar welke methode (waarschijnlijk een combinatie van methoden) de voorkeur verdiend
is wenselijk.
Biochemische bepalingen zoals een verhoogd CRP of verlaagd serumalbumine, wijzen op metabole
ontregeling, maar deze parameters zijn weinig specifiek voor ondervoeding bij kanker. Daarnaast is er veel
discussie over de te hanteren afkappunten. Biochemische parameters kunnen wel aanvullende informatie
geven of de ondervoeding vooral door metabole ontregeling wordt veroorzaakt.
Ondanks dat het moeilijk is vast te stellen of én in welke mate inflammatie en metabole ontregeling de
oorzaak is van ondervoeding en er meestal sprake is van een combinatie van oorzaken, is dat toch van
belang omdat bij een hoge mate van inflammatie ondervoeding, deze door voedingsinterventie alleen niet
effectief kan worden behandeld. Naast het CRP en albumine, kunnen klachten die door metabole
ontregeling ontstaan zoals aversie, snelle verzadiging, gebrek aan eetlust en smaakveranderingen een
indicatie zijn van metabole ontregeling. Ook het optreden van gewichtsverlies zonder klachten of
verminderde inname wijst op metabole ontregeling.
Signalering van ondervoeding bij patiënten met kanker dient een vast aandachtspunt in de begeleiding van
de patiënt met kanker tijdens alle behandelstadia te zijn en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de betrokken hulpverleners. In Screening van ondervoeding wordt het vroeg signaleren van (risico op)
ondervoeding middels screening uitgebreid beschreven. Indien de screeningsuitslag wijst op (risico op)
ondervoeding moet vervolgens de aard en de omvang van de ondervoeding in kaart worden gebracht.
Hierbij is aandacht voor de kwantiteit en kwaliteit van de voeding van belang om ook partiële
voedingsdeficienties (zoals een tekort aan een bepaald vitamine) aan het licht te brengen.
De PG-SGA (Patiënt Generated-Subjective Global Assessment) is een diagnostisch instrument welke
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gebruik maakt van een combinatie van parameters voor ondervoeding. De PG-SGA is specifiek voor het
vaststellen van ondervoeding bij kanker ontwikkeld. De PG-SGA geeft een oordeel over de mate van
ondervoeding op basis van een waardering van de parameters gewicht en gewichtsverloop,
voedingsinname, voedingsklachten, functionele status, kanker en/of comorbiditeit, metabole stressfactoren
zoals koorts, en de lichaamssamenstelling.
De PG-SGA is gevalideerd maar nog niet in het Nederlands vertaald. Het zou goed zijn als de PG-SGA
voor de Nederlandse markt beschikbaar kwam (vertaald en gevalideerd).
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Gevolgen van ondervoeding
Literatuurbespreking:
Het literatuur onderzoek werd beperkt tot de periode 1994-2009.In totaal werden 134 studies gevonden.
Echter, bij verschillende searches werden sterk wisselende referenties verkregen. Hierbij lukte het niet om
een aantal van tevoren geselecteerde sleutelartikelen consequent in de desbetreffende search opgenomen
te krijgen. Bovendien werden bij de search nauwelijks systematische reviews over dit onderwerp
gevonden.
Na discussie is in de werkgroep besloten om de abstracts van de verschillende searches te screenen,
daarvan een overzicht te maken en op basis daarvan conclusies te trekken. Bij de werkgroepleden bestaat
grote twijfel over de volledigheid van de referenties. Een beoordeling van de volledige artikelen was gezien
de grote aantallen niet haalbaar. Daarom wordt in dit hoofdstuk afgezien van gradering van de
afzonderlijke artikelen en onderbouwing van de conclusies volgens de gebruikelijke EBRO-methodiek.
Hoewel de gevolgde methodiek ter discussie kan worden gesteld, lijken de conclusies valide, mede gelet
op de consistentie van de resultaten en klinische bevindingen en ervaring.
Een overzicht van de gevonden studies staat weergegeven in Tabel 3.
Het grootste gedeelte (99/134) van de studies had betrekking op patiënten met:
• longkanker, vooral niet-kleincellig;
• kanker in het hoofdhalsgebied;
• kanker van de tractus digestivus, hoofdzakelijk oesofagus, maag en colon;
• kanker van de pancreas of de galwegen.
In de studies werden verschillende criteria voor ondervoeding gehanteerd. Meestal werd gewichtsverlies
(op diverse manieren of niet gedefinieerd) als variabele onderzocht, soms (ook) de body mass index (BMI),
de voedingstoestand (op verschillende manieren gemeten) en/of het serumalbumine. In de meeste
gevallen werd een multivariate analyse verricht van prognostische factoren in het algemeen waarbij
ondervoeding als één van de factoren in het model is bekeken naast diverse andere factoren, die voor de
desbetreffende patiëntengroep relevant werden geacht.
Slechts bij 35 studies werd ondervoeding (of aspecten daarvan) specifiek in de onderzoeksvraag genoemd.
Het grootste deel van de studies (114/134) onderzocht de invloed van ondervoeding op overleving
(meestal overall overleving, soms ziektespecifieke of ziektevrije overleving). Bij 12 studies werd onderzoek
gedaan naar de relatie tussen ondervoeding en kwaliteit van leven. Bij 14 studies was het onderzoek
gericht op de relatie tussen ondervoeding en response op chemotherapie of radiotherapie en bij 10 studies
naar de invloed van ondervoeding op bijwerkingen c.q. complicaties van behandeling.
Ondervoeding en overleving
In 108 studies (waarvan 43 bij patiënten met kanker in de curatieve fase) werd de relatie tussen
gewichtsverlies en/of de BMI en de overleving onderzocht. De resultaten van deze studies zijn kort
samengevat in Tabel 4 - Invloed van ondervoeding (gewichtsverlies en/of lage BMI) op overleving.
Bij patiënten in de curatieve fase was er een statistisch significant verband tussen gewichtsverlies en/of
een lage BMI en een kortere overleving bij 36 van de 43 studies. In circa één derde van deze 36 studies
was dit verband alleen bij univariate analyse aantoonbaar, bij tweederde ook bij multivariate analyse.
Bij patiënten in de palliatieve fase was er bij alle studies een statistisch significant verband tussen
gewichtsverlies en/of een lage BMI en een kortere overleving. Ook hier was dit verband bij circa één derde
van de studies alleen bij univariate analyse aantoonbaar en bij tweederde ook bij multivariate analyse.
Bij een deel van de studies, waarbij het verband tussen ondervoeding en overleving werd onderzocht, werd
ook of alleen gekeken naar de relatie tussen de score van de Patient-Generated Subjective Global
Assessment (PG-SGA) [Capuano, 201068] of de Subjective Global Assessment (SGA) [Gupta, 2006159 en
2008157],diverse voedingsparameters en -scores [Aviles, 199813; Dequanter, 2004102; Loprinzi, 1994259;
Tian, 2008422; Van Bokhorst, 1999] en het serumalbumine [Espnosa, 1995123; Hespanhol, 1995168; Kim,
2003209 en 2004210; Liu, 2006255; Michel, 2002297; Salas, 2008369; Songur, 2004402; Tamura, 1998416;Tas,
1999417] enerzijds en de overleving anderzijds. In bijna alle gevallen was er een significant verband bij
multivariate analyse, waarbij ondervoeding gecorreleerd was aan een kortere overleving.
De relatie tussen ondervoeding en een slechtere prognose komt bij de meeste tumortypes zowel in de
curatieve als in de palliatieve fase naar voren. De relatie lijkt in de palliatieve fase echter wel sterker. Dit is
in overeenstemming met een systematische review, waarbij gewichtsverlies een belangrijke negatieve
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prognostische factor ten aanzien van de overleving bij patiënten met kanker in de palliatieve fase bleek te
zijn [Vigano, 2000433].
Er zijn geen data die suggereren dat gewichtsverlies bij de vroege stadia van mamma- en
prostaatcarcinoom een ongunstige prognostische factor is. Voor het mammacarcinoom is een hoge BMI
zelfs een ongunstige prognostische factor [Rock, 2002359]. Bij het hormoonresistent prostaatcarcinoom
[Bamias, 200818; Oosterlinck, 1995319] en het gemetastaseerd mammacarcinoom [Li, 2005250] is
gewichtsverlies wel een prognostisch ongunstige factor.
Er zijn weinig data over de betekenis van gewichtsverlies bij patiënten met maligne lymfomen. De
ongunstige prognostische betekenis van de aanwezigheid van zogenaamde B-symptomen (waarvan
gewichtsverlies deel uitmaakt) staat echter vast.
Het gevonden verband tussen gewichtsverlies en een kortere overleving impliceert vanzelfsprekend niet
automatisch dat er een eenduidig oorzaakgevolg relatie is en dat voedingsinterventies en/of
medicamenteuze interventies van invloed zullen zijn op de overleving. Hiervoor is prospectief,
gerandomiseerd onderzoek vereist.
Ondervoeding en kwaliteit van leven
De studies naar de relatie tussen ondervoeding en kwaliteit van leven werden verricht bij patiënten met
longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, kanker van het maag-darmkanaal en ‘kanker algemeen'. De
kwaliteit van leven werd gemeten met de EORTC QLQ-C30, de EORTC QLQ-H&N35, de Lung Cancer
Symptom Scale, de Karnofsky Performance Status, de ECOG Performance Status of niet bij naam
genoemde meetinstrumenten. Het betrof meestal univariate analyses, waarbij in alle gevallen
gewichtsverlies of een slechtere score van de SGA of PG-SGA geassocieerd waren met een slechtere
kwaliteit van leven. Uit de studies kan niet worden opgemaakt in hoeverre de slechtere kwaliteit van leven
het directe gevolg is van de ondervoeding.
Ondervoeding en response
De invloed van ondervoeding op response op de behandeling met radio- of chemotherapie werd
onderzocht bij patiënten met longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, kanker van het maagdarmkanaal,
ovariumcarcinoom en endocriene tumoren van de pancreas. In bijna alle gevallen was gewichtsverlies
gerelateerd aan lagere responsepercentages.
Ondervoeding en kans op complicaties van behandeling
Bij studies bij patiënten met longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, kanker van het maagdarmkanaal,
pancreascarcinoom, gynaecologische maligniteiten en maligne lymfoom was gewichtsverlies en/of een
slechte voedingstoestand geassocieerd met een grotere kans op complicaties c.q. bijwerkingen van
operatie, radiotherapie of chemotherapie.

Conclusies:
Ondervoeding en overleving
Gewichtsverlies en/of een lage BMI is geassocieerd met een kortere levensverwachting bij
patiënten met longkanker, Mesothelioom, kanker in het hoofdhals gebied, kanker van het
maag-darmkanaal, kanker van pancreas of galwegen, endocriene tumoren, nier- en
uretercarcinoom, gevorderde stadia van prostaat- en mammacarcinoom, ovariumcarcinoom,
acute myeloïde leukemie, maligne lymfomen en de ziekte van Waldenström.
Kijk voor referenties: ( bijlage 13)
Ondervoeding (gemeten met behulp van de (PG-)SGA, voedingsparameters en -scores en/of
het serumalbumine) is geassocieerd met een kortere levensverwachting bij patiënten met
longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, kanker van het maag-darmkanaal, niercarcinoom,
ovariumcarcinoom en maligne lymfoom.
[Aviles, 199513; Dequanter, 2004102; Espinosa, 1995123; Gupta, 2006159 en 2008157; Hespanhol,
1995168; Kim, 2003209 en 2004210; Liu, 2006255; Loprinzi, 1994262; Michel, 2002297; Salas,
2008369; Songur, 2004402; Tamura, 1998416; Tas, 1999417; Tian, 2008422; Van Bokhorst, 199936]
Ondervoeding en kwaliteit van leven
Gewichtsverlies is geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven bij patiënten met
longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied en kanker van het maag-darmkanaal.
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19989;

200832;

[Andreyev,
van den Berg,
Capuano, 201068; Nourissat, 2008314; O'Gorman,
318
332
1999 ; Persson, 2002 ; Petruson, 2005335; Ravasco, 2004351; Scott, 2003381; Svobodnik,
2004413]
Ondervoeding vastgesteld met de (PG-)SGA bij patiënten met kanker in het hoofdhalsgebied
en kanker van het maag-darmkanaal is geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven.
[Gupta, 2006159; Isenring 2003186]
Ondervoeding en response
Gewichtsverlies gaat gepaard met een lagere kans op response op de behandeling met radioof chemotherapie bij patiënten met longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, kanker van het
maagdarmkanaal, ovariumcarcinoom en endocriene tumoren van de pancreas.
[Andreyev, 19989; Argiris, 200411; Borges, 199639; Butturini, 2009; Christodolou, 200279; Di,
2007109; Kogo, 2008216; Moore, 2009302; Persson, 2002332; Rosenfeld, 1997360; Ross, 2004361;
Salas, 2008369]
Ondervoeding en kans op complicaties van behandeling
Gewichtsverlies en/of een slechte voedingstoestand gaat gepaard met een grotere kans op
complicaties en bijwerkingen van operatie, radiotherapie en chemotherapie bij patiënten met
longkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, kanker van het maagdarmkanaal,
pancreascarcinoom, gynaecologische maligniteiten en maligne lymfoom.
[Andreyev, 19989; Argiris, 200411; Aviles, 2008; Bachman, 200814; Capuano, 200869;
Grossman, 2002152; Santoso, 2000372; Schiesser, 2008376; Socinski, 2004398; Tonouchi,
2008425]
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Screening van Ondervoeding
Literatuurbespreking:
Patiënten met kanker hebben een hoog risico om zowel tijdens het traject van diagnose tot primaire
behandeling, als in de periode tijdens en na primaire behandeling of in de palliatieve fase ondervoed te
raken. Gewichtsverlies en/of een lage BMI is geassocieerd met ondervoedinggerelateerde morbiditeit,
verminderde overlevingskansen, een slechtere kwaliteit van leven en met een lagere kans op respons op
radio- of chemotherapie bij patiënten met kanker (zie Begripsbepaling ondervoeding). Screening op (risico
op) ondervoeding heeft als doel het tijdig herkennen van (risico op) ondervoeding. De screening wordt
uitgevoerd door de verpleegkundige, arts, nurse practitioner of andere hulpverlener waarna al of niet
verwijzing naar een diëtist plaatsvindt. Idealiter volgt na de screeningsuitslag ondervoeding een nutritional
assessment, waarbij de voedingstoestand uitgebreid door de diëtist wordt beoordeeld en vervolgens wordt
bepaald of en welke voedingsinterventie is gewenst [Kondrup, 2003219; Huhmann, 2008176; Soeters,
2008400; Soeters, 2009401].
Vroegtijdige voedingsinterventie, dat wil zeggen zo vroeg mogelijk in het diagnose-behandeltraject, heeft
als doel het reduceren van ondervoedinggerelateerde morbiditeit om daarmee de mogelijkheid tot het
ondergaan van behandelingen te vergroten en verminderde overlevingkansen te reduceren.
Onderzoek bij patiënten met grotendeels benigne ziekten heeft laten zien dat screening op ondervoeding
inderdaad leidt tot een betere herkenning van ondervoeding en het eerder behandelen van ondervoeding
[Kruizenga, 2005232]. Onduidelijk is of ook bij patiënten met kanker screening op (risico op) ondervoeding
een positief effect heeft op de vroege herkenning en behandeling van ondervoeding.
Het routinematig screenen op (risico op) ondervoeding is echter alleen zinvol wanneer daardoor patiënten
als risicopatiënten geïdentificeerd worden die zonder screening niet herkend zouden worden [Elia,
2003121]. Omdat de prevalentie van ondervoeding bij patiënten met kanker sterk verschilt per
tumorlokalisatie, stadium en type behandeling, zal ook de meerwaarde van screening op (risico op)
ondervoeding per doelgroep verschillen. Per doelgroep zal beoordeeld moeten worden of
voedingsinterventie op basis van protocollaire verwijzing naar de diëtist plaatsvindt of op basis van
screening.
Binnen het programma "Zichtbare Zorg" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn er afspraken
over het herkennen en behandelen van ondervoeding. Vanaf 2007 is screening op (risico op) ondervoeding
opgenomen in de basisset van Kwaliteitsindicatoren (voorheen Prestatie-indicatoren genoemd). Hiertoe
worden in principe alle patiënten bij opname in het ziekenhuis gescreend op (risico op) ondervoeding.
Vanaf 2010 is ook voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) het screenen op (risico op)
ondervoeding een verplicht onderdeel geworden. Anno 2010 zijn er nog geen landelijke afspraken binnen
het programma "Zichtbare Zorg" voor poliklinische patiënten en patiënten die de huisarts bezoeken.
Daarentegen is in 2010 wel een Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) - Ondervoeding
ontwikkeld vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van
Diëtisten (NVD) en de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN). De LESA geeft richtlijnen
voor samenwerking tussen huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen bij het vroegtijdig signaleren,
diagnosticeren en verlenen van zorg aan volwassen patiënten met (risico op) ondervoeding in de eerste
lijn. Tabel 6 geeft een overzicht van gevalideerde (screenings)instrumenten voor (risico op) ondervoeding.

Meerwaarde van screening
Literatuurbespreking:
Er zijn geen studies beschikbaar waarin het effect van het vroegtijdig screenen op ondervoeding op de
voedingstoestand, complicaties, kwaliteit van leven en overleving van patiënten met kanker is beschreven.
De gevonden studies bij kankerpatiënten zijn voornamelijk studies waarin het screeninginstrument wordt
gevalideerd [Amaral et al, 20085; Bauer et al, 200219; Bauer et al, 200320; Ferguson et al,1999131; Isenring
et al, 2006185; Laky et al, 2008237; Read et al, 2005354; Santoso et al, 2004371]. Wel is in geringe mate
onderzoek gedaan naar het effect van screening op herkenning van ondervoeding en de opnameduur bij
ziekenhuispatiënten in het algemeen. Kruizenga et al verrichten hiertoe een niet-gerandomiseerde
gecontroleerde studie waarbij gescreend werd op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis met behulp
van de SNAQ [Kruizenga, 2005232]. Deze groep werd vergeleken met vergelijkbare patiënten (waarvan
19% met kanker) die in een eerdere periode waren opgenomen waarbij de SNAQ niet was afgenomen.
Naast de BMI en het gewicht werd de handknijpkracht in beide groepen gemeten.
Door de screening steeg het percentage ondervoede patiënten dat werd verwezen naar de diëtist tijdens
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opname van 46% in de controlegroep naar 76% in de interventiegroep. De opnameduur van de
ondervoede patiënten uit de interventiegroep verschilde niet ten opzichte van de ondervoede patiënten uit
de controlegroep. Uit een post-hoc analyse bleek dat ondervoede patiënten met een lage handknijpkracht
uit de interventiegroep wel een significant kortere opnameduur hadden dan ondervoede patiënten met een
lage handknijpkracht uit de controlegroep.
De herkenning van patiënten met risico op ondervoeding is de laatste jaren toegenomen. In de
Nederlandse ziekenhuizen is het aantal gescreende patiënten gestegen van 44,2% in 2008 naar 84% in
2010 (Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) 2010). Tegelijkertijd is de prevalentie van
ondervoeding in de ziekenhuizen gedaald van 29,1% in 2004 naar 25,2% in 2010. In verpleeg- en
verzorgingshuizen (woonvormen zorg en welzijn) en de thuiszorg is het percentage gescreende patiënten
fors lager dan in de ziekenhuizen: respectievelijk 50% en 16% in 2010. In deze sectoren is echter wel een
daling van de prevalentie van ondervoeding zichtbaar.
In verpleeg- en verzorgingshuizen daalde de prevalentie ondervoeding van 31,5% in 2004 naar 20,7% in
2010 en bij de thuiszorgpatiënten daalde de prevalentie ondervoeding van 26,9% naar 17,1% in dezelfde
periode. Het aantal patiënten dat met de screeningsuitslag ondervoeding in de ziekenhuizen wordt
verwezen naar de diëtist steeg van 45,6% in 2009 naar 68,8% in 2010. Ook in de verpleeg- en
verzorgingshuizen steeg dit percentage van 30,8% naar 47,2%. In de thuiszorg daalde dit percentage
echter van 35,2% in 2009 naar 22,5% in 2010. De relatie tussen de toename van het aantal gescreende
patiënten en de daling van de prevalentie ondervoeding is in de LPZ niet onderzocht.
Bij de screening op ondervoeding wordt in het ziekenhuis in 87% gebruik gemaakt van een
screeningsinstrument, tegenover 35% in verpleeg- en verzorgingshuizen en 5% bij de thuiszorg. In de
thuiszorg wordt vaak alleen gebruik gemaakt van de klinische blik en het gewicht.

Conclusies:
Niveau 4

De werkgroep is van mening dat het screenen op (risico op) ondervoeding een
positief effect heeft op de vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij
patiënten met kanker.
D: [mening van de wergroep]
Over de invloed van screening op (risico op) ondervoeding op de voedingstoestand,
complicaties, kwaliteit van leven en overleving bij patiënten met kanker kan geen
uitspraak worden gedaan.
D: [mening van de wergroep]

Overwegingen:
De laatste jaren wordt in de praktijk een daling van de prevalentie van ondervoeding gezien. Het is echter
onduidelijk in hoeverre de toegenomen aandacht als gevolg van het meedoen aan de LPZ-meting en/of
andere verbeterprogramma's zoals de ‘Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in
Nederlandse ziekenhuizen' heeft bijgedragen aan deze daling van prevalentie van ondervoeding.
In het algemeen kan screening op (risico op) ondervoeding leiden tot een betere herkenning van
ondervoeding en een gerichte verwijzing naar de diëtist voor een individueel dieetadvies, wat zou kunnen
leiden tot een positief effect op het gewichtsverloop en de kwaliteit van leven (zie Effect voorlichting en
voedingsadviezen).

Validiteit meetinstrumenten
Uitgangsvraag
Wat is de meerwaarde van screening op tijdige herkenning en behandeling van ondervoeding bij patiënten
met kanker op voedingstoestand, overleving, comorbiditeit, kwaliteit van leven en welke instrumenten
kunnen bij patiënten met kanker het beste worden gebruikt?

Aanbevelingen:
Er wordt geadviseerd patiënten met kanker tijdens het diagnose-behandeltraject herhaaldelijk te screenen
op (het risico op) ondervoeding:
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• In de periode voorafgaand aan de behandeling: bij bezoek aan de huisarts, zie Landelijke
Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Ondervoeding 2010 en/of bij het eerste poliklinische
bezoek aan de specialist;
• Tijdens de behandeling: bij opname in het ziekenhuis, bij dagbehandeling en bij bezoek aan een
radiotherapeutisch instituut;
• In de periode na behandeling: bij een consult op de polikliniek en bij de huisarts, bij
een intakegesprek met de thuiszorg/wijkverpleging en/of bij opname in een verpleegof verzorgingshuis.
Er wordt geadviseerd patiënten in het palliatieve fase alleen te screenen op ondervoeding wanneer de
ziekte min of meer stabiel is, de levensverwachting maanden tot jaren en/of als ondersteuning bij
ziektegerichte behandeling.
Bij gebrek aan een snel en eenvoudig screeningsinstrument om ondervoeding te herkennen dat specifiek is
ontwikkeld voor en is gevalideerd bij patiënten met kanker wordt aanbevolen een screeningsinstrument te
gebruiken met minimaal de indicator gewichtsverlies. Een screeningsinstrument met als tweede indicator
de BMI herkent tevens patiënten met chronische ondervoeding. Voor het herkennen van patiënten met een
risico op ondervoeding hebben diverse screeningsinstrumenten extra items toegevoegd over eetlust,
mobiliteit en fysieke stress. Zie hiertoe het overzicht van de screeningsinstrumenten. Bij de screening op
(risico op) ondervoeding bij patiënten met kanker kunnen de reeds geïmplementeerde
screeningsinstrumenten MUST, SNAQ (voor de diverse doelgroepen) worden gebruikt.Voor ouderen is een
screeningsinstrument met aangepaste afkapwaarden voor de BMI nodig. Op dit moment wordt de MNA-SF
bij oudere patiënten gebruikt.
Er wordt geadviseerd patiënten met een screeningsuitslag 'ondervoeding' of 'hoog risico op ondervoeding'
te verwijzen naar de diëtist. Bij patiënten met hoofd-halskanker of slokdarmkanker die radiotherapie of
chemoradiatie ondergaan wordt geadviseerd de patiënt te verwijzen naar de diëtist onafhankelijk van de
screeningsuitslag.
Kijk voor de aanbevelingen over verwijzing en voedingsadviezen bij Effect van voorlichting en
voedingsadviezen.

Literatuurbespreking:
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt gesproken over welk instrument gebruikt kan worden om te screenen op
ondervoeding. In Begripsbepaling ondervoeding is ingegaan op de definitie van ondervoeding, de aard van
de ondervoeding en cachexie. Screeningsinstrumenten hebben als screeningsuitslag ondervoeding of het
risico op ondervoeding. Een screeningsinstrument dient valide (het instrument identificeert patiënten die
daadwerkelijk ondervoed zijn/risico op ondervoeding hebben) en betrouwbaar (het instrument geeft bij
herhaaldelijke metingen eenzelfde uitkomst) te zijn. Omdat een aanwezig risico op ondervoeding bij
patiënten niet onopgemerkt mag blijven en een aanvullend nutritional assessment de patiënten met een
vals positieve uitslag in tweede instantie eruit filtert, heeft een screeningsinstrument bij voorkeur een hoge
sensitiviteit en een hoge negatief voorspellende waarde. Omdat in de valideringsstudies verschillende
referentiemethoden worden gebruikt is het echter moeilijk om de screeningsinstrumenten onderling te
vergelijken qua sensitiviteit, specificiteit en positief en negatief voorspellende waarde. Daarnaast dient een
screeningsinstrument makkelijk toepasbaar, niet-invasief en kosteneffectief te zijn.
In Criteria voor ondervoeding wordt een combinatie van indicatoren genoemd voor het vaststellen van de
aard en de ernst van ondervoeding zoals beschreven in de literatuur. Bij de screening wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten ondervoeding, zoals daar zijn ondervoeding op
basis van onvoldoende inname, ondervoeding op basis van inflammatie of een combinatie van beide.
Onbedoeld gewichtsverlies in een bepaalde tijd is daarbij het belangrijkste criterium voor ondervoeding.
Daarnaast geven criteria zoals de BMI, verlies van vetvrije massa (bovenarmspieromtrek of DEXA), een
verminderde voedselinname en biochemische bepalingen, zoals een verhoogd CRP en hypoalbuminemie,
inzicht in de aard en ernst van de ondervoeding.
Omdat biochemische bepalingen diagnostisch van aard zijn en bovendien niet altijd gemakkelijk
toepasbaar, worden screeningsinstrumenten waarin een enkele of meerdere biochemische bepalingen zijn
opgenomen buiten beschouwing gelaten.
Validiteit meetinstrumenten
01/27/15

Ondervoeding (1.0)

15

Richtlijn: Ondervoeding (1.0)

Het instrument is valide als het patienten identificeert die daadwerkelijk ondervoed zijn/risico op
ondervoeding hebben. In de literatuur worden de volgende gevalideerde (screenings) instrumenten
beschreven: Malnutrition Advisory Group (MAG), Nutritional Screening Tool (NST), Malnutrition Screening
Tool (MST), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Mini Nutritional Assessment (MNA), Mini
Nutritional Assessment short-form (MNA-SF), Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002),
Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), Short Nutritional Assessment (SNAQ) en
Subjective Global Assessment (SGA), zie Tabel 6. Overzicht van gevalideerde (screenings)instrumenten
voor (risico op) ondervoeding.
De beschikbare (screenings)instrumenten zijn gevalideerd in heterogene patiëntenpopulaties en slechts in
beperkte mate bij patiënten met kanker.
De kwaliteit van de valideringsstudies van de verschillende (screenings)instrumenten is naar de mening
van de werkgroep beperkt, omdat er geen algemeen geaccepteerde gouden standaard is voor het
diagnosticeren van ondervoeding. Bovendien worden screeningsinstrumenten vaak gevalideerd met een
referentiemethode waarbij een item ook deel uitmaakt van de screening (b.v. gewichtsverlies).
In een aantal valideringsstudies worden de SGA of de PG-SGA als referentiemethode gebruikt. Met de
SGA [Detsky et al, 1987105] wordt de voedingstoestand bepaald op basis van het gewichtsverloop, de
inname, de aanwezigheid van symptomen, de functionele capaciteit, de metabole stress en de
lichaamssamenstelling. De voedingstoestand kan worden beoordeeld als A=goede voedingstoestand,
B=matige (of risico op) ondervoeding of C=ernstige ondervoeding. De SGA is voor de oncologische
populatie bewerkt tot de PG-SGA [Ottery et al,1996322]. De PG-SGA bestaat uit een onderdeel dat door de
patiënt wordt ingevuld en een onderdeel dat door de clinicus/professional wordt ingevuld. In 2000 is een
numerieke score toegevoegd aan de categorische score [Ottery et al, 2000323]. De numerieke score geeft
de behoefte aan specifieke voedingsinterventie aan. Een score van ≥9 betekent een hoge behoefte aan
voedingsinterventie of behandeling van klachten. De PG-SGA is gevalideerd voor patiënten met kanker
[Bauer et al, 200219]. In de Zweedse versie van de PG-SGA [Persson et al,1999333] ontbreekt het
numerieke deel. Daarnaast verschilt de Zweedse versie van de originele versie ten aanzien van de
referentieperiode voor gewichtsverlies (zes maanden en één jaar in plaats van één maand en zes
maanden), de symptomen waarnaar wordt gevraagd en wordt de lichaamssamenstelling minder uitgebreid
beoordeeld.
De tijdsinvestering van de PG-SGA is relatief hoog. In de literatuur wordt een tijdsinvestering van ongeveer
15 minuten beschreven. Voor het gebruik van de SGA en PG-SGA zijn getrainde/ervaren diëtisten of
andere professionals nodig. De PG-SGA is nog niet gevalideerd voor de Nederlandse situatie en een
Nederlandstalige versie is nog niet beschikbaar.
De werkgroep is van mening dat de SGA en PG-SGA op dit moment als beste referentiemethode naar
voren komt, omdat deze vragenlijsten een groot aantal facetten van ondervoeding meenemen. Om deze
reden worden alleen studies meegenomen waarbij het screeningsinstrument is vergeleken met de SGA of
PG-SGA (construct validity).
De PG-SGA is geassocieerd met de kwaliteit van leven [Isenring et al, 2003183] en de opnameduur [Amaral
et al, 20085; Bauer et al, 200219] (predictive validity).
De volgende screeningsinstrumenten zijn gevalideerd met de SGA of PG-SGA als referentiemethode:
• MAG NST: de MAG NST is oorspronkelijk gevalideerd voor de eerste lijn. Dit instrument bestaat uit
de BMI en het percentage gewichtsverlies in de afgelopen 3-6 maanden. Voor gebruik in het
ziekenhuis is acuut ziekte-effect toegevoegd als indicator voor ondervoeding, hetgeen heeft
geresulteerd in de MUST. De sensitiviteit van de MAG NST ten opzichte van de SGA bij
kankerpatiënten in het ziekenhuis was laag (59%) [Bauer et al20, 2003].
• MST: de MST is oorspronkelijk gevalideerd voor acute ziekenhuispatiënten. Dit instrument bestaat
uit het percentage onbedoeld gewichtsverlies en verminderde inname ten gevolge van
verminderde eetlust. De BMI ontbreekt, waardoor patiënten met risico op chronische ondervoeding
kunnen worden gemist. Bij poliklinische radiotherapiepatiënten werd een goede sensitiviteit en
specificiteit van de MST ten opzichte van de SGA [Ferguson et al,1999131] en de PG-SGA [Isenring
et al, 2006185] gevonden. Ferguson et al vonden een sensitiviteit en Negative Predictive Value
(PV-) van de MST van 100% bij poliklinische patiënten en bij patiënten met chemotherapie. Bij
poliklinische patiënten met chemotherapie werd een Positive Predictive Value (PV+) van de MST
van 80% gevonden, maar bij poliklinische patiënten met radiotherapie een PV+ van slechts 40%.
De hoge sensitiviteit en PV- laten zien dat in een screeningsinstrument bij patiënten met kanker
alleen de indicator onbedoeld gewichtsverlies al onderscheidend is voor de herkenning van
ondervoeding. Het is niet bekend wat de bijdrage is van de indicator verminderde eetlust aan deze
hoge sensitiviteit en PV-.
• MNA: de MNA bevat naast gewichtsverlies en de BMI aanvullende vragen over o.a. inname, stress
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en ziekte. Read et al vonden voor de MNA bij poliklinische kankerpatiënten een sensitiviteit van
97% en een lage PV+ van 59%. De auteurs concludeerden dat de MNA ten opzichte van. de
PG-SGA geen geschikt screeningsinstrument is [Read et al, 2005354].
• MUST: de MUST is de opvolger van de MAG NST. Bij de ontwikkeling van de MUST is de vraag
over ziekte-ernst in combinatie met 5 dagen geen inname toegevoegd aan de BMI en het
percentage gewichtsverlies in de afgelopen 3-6 maanden. De MUST geeft alternatieven voor de
bepaling van de BMI in situaties wanneer wegen of meten niet mogelijk is. In plaats van de
sensitiviteit, specificiteit, PV+ en PV- is de overeenkomst tussen de MUST en de verschillende
referentiemethoden bepaald, met behulp van kappa. De overeenkomst was goed.

Conclusies:
Niveau 4

Niveau 4

De werkgroep is van mening dat de SGA en de PG-SGA diagnostische screenings
instrumenten zijn, die kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van
ondervoeding en als referentiemethode in valideringsstudies. De instrumenten zijn
minder geschikt voor het op snelle en eenvoudige wijze screenen van (risico op)
ondervoeding.
D: [mening van de wergroep]
Een snel en eenvoudig screeningsinstrument specifiek gevalideerd bij patiënten
met kanker ontbreekt. De werkgroep is van mening dat voor het herkennen van
(het risico op) ondervoeding een screeningsinstrument met de indicatoren
gewichtsverlies en BMI (of een alternatief voor situaties waarin het bepalen van de
BMI een probleem is) de voorkeur heeft.
D: [mening van de wergroep]

Overwegingen:
Indicatoren voor het herkennen van (het risico op) ondervoeding
De meest gebruikte indicator voor ondervoeding in de screeningsinstrumenten is gewichtsverlies (in
kilogram of percentage). Gewichtsverlies is een indicator voor acute ondervoeding.
De BMI is daarentegen een indicator voor chronische ondervoeding. De BMI is opgenomen in de
screeningsinstrumenten MUST, MST, NRS 2002, MNA, MNA-SF en SNAQrc. Bij ouderen wordt bij
voorkeur een hoger afkappunt gehanteerd dan voor volwassenen, om te corrigeren voor de veranderde
lichaamssamenstelling (relatief lagere spiermassa en hogere vetmassa). Bij de MNA is alleen een BMI van
19 kg/m2 al bepalend voor een positieve uitslag van het screeningsinstrument. Wanneer er tevens sprake
is van een andere risicofactor, wordt een BMI van 19-21 kg/m2 gehanteerd als afkappunt voor de
screeningsuitslag ondervoeding. Er is nog geen internationale consensus over de afkappunten voor de BMI
bij ouderen. In de Landelijke Samenwerkings Afspraak Ondervoeding (LESA ondervoeding, 2010) en bij de
Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ, 2010) wordt voor ouderen een BMI van 20 kg/m2
gehanteerd als afkappunt.
Het screeningsinstrument MST heeft geen BMI als indicator, maar wel een hoge sensitiviteit en PV- bij
patiënten met radiotherapie en chemotherapie. In deze twee settingen lijkt de acute vorm van
ondervoeding vooral voor te komen en in mindere mate de chronische vorm.
Als voorspellende indicator voor het risico op ondervoeding worden verschillende aanvullende vragen
gesteld. Zo wordt in de MUST een vraag gesteld over acute ziekte en geen inname van voeding gedurende
5 dagen, in de MNA worden vragen gesteld over o.a. neuropsychologische problemen, en in de SNAQrc
vragen over functionaliteit en benodigde hulp bij eten in verzorgings- of verpleeghuizen.
In Nederland heeft de Stuurgroep Ondervoeding in de richtlijn ‘Screening en behandeling van
ondervoeding' (2011), welke is geaccordeerd door de Stuurgroep en de werkgroep Diëtisten Ondervoeding
Nederland (DON), aanbevelingen gedaan voor de drie grootste settingen. In het algemeen wordt in
ziekenhuizen bij opname en op de polikliniek gebruik gemaakt van de SNAQ of de MUST. Voor verpleegen verzorgingshuizen is de SNAQrc ontwikkeld. Voor de eerste lijn zijn de SNAQ65+ en Gewicht &
Gewichtsverlies65- ontwikkeld. De SNAQ65+ bevat naast gewichtsverlies de bovenarmomtrek, als alternatief
voor de BMI. Daarnaast bevat de SNAQ65+ aanvullende vragen over functionaliteit en eetlust, als
voorspellende indicatoren voor het risico op ondervoeding. Door middel van een eenvoudige beslisboom
wordt snel tot een screeningsuitslag gekomen. Gewicht & Gewichtsverlies65- heeft dezelfde afkappunten
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voor BMI en gewichtsverlies als de MUST zonder aanvullende vragen en is daardoor vergelijkbaar met de
MAG NST. Omdat de validering van de SNAQ65+ en Gewicht & Gewichtsverlies65- nog niet is beschreven in
de literatuur, zijn deze twee instrumenten verder buiten beschouwing gelaten.
Internationale aanbevelingen
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) heeft in 2002 aanbevelingen gedaan voor
screening op ondervoeding in verschillende sectoren, nl. volwassen patiënten in de thuissituatie,
ziekenhuispatiënten en ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen en ouderen in de thuissituatie. In de
aanbevelingen is geen specifiek onderscheid gemaakt tussen patiënten met of zonder kanker. ESPEN
beveelt de MUST aan voor volwassen patiënten in de thuissituatie, de NRS-2002 voor ziekenhuispatiënten
en de MNA voor ouderen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ouderen in de thuissituatie. Ten tijde
van de ESPEN aanbeveling waren de SNAQ, SNAQrc en SNAQ65+ nog niet ontwikkeld.
Terwijl de SGA en PG-SGA door de American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) worden
gezien als screeningsinstrumenten, worden ze door ESPEN gezien als diagnostische instrumenten ter
bepaling van de voedingstoestand, in plaats van screeningsinstrumenten die op snelle en eenvoudige wijze
risicopatiënten identificeren.
Toepasbaarheid van de instrumenten
De MAG NST, MNA-SF, MUST, MST en SNAQ kunnen worden gezien als snelle en eenvoudige
screeningsinstrumenten. De MUST is de opvolger van de MAG NST. De NRS-2002 is niet snel en
eenvoudig, omdat in dit instrument de inname en voedingsbehoefte moeten worden beoordeeld, wat niet
op een snelle en eenvoudige wijze kan worden gedaan.
Meer dan tweederde van de patiënten met kanker is 60 jaar of ouder (Nederlandse Kankerregistratie,
2008). Ouderen lopen extra risico om ondervoed te raken. Bij ouderen kan eerder spiermassadepletie
ontstaan, als gevolg van de ouderdomsgerelateerde afname van de spiermassa (sarcopenie). Sarcopenie
gaat niet alleen gepaard met een afname van de spiermassa, maar ook van de spierkracht [Lang et al,
2010238], met als gevolg een verminderde functionaliteit.
Doordat de lichaamslengte bij ouderdom afneemt, neemt de BMI bij een gelijkblijvend gewicht in de loop
der jaren toe. Om te corrigeren voor de afgenomen lichaamslengte wordt aangenomen dat voor ouderen
aangepaste afkappunten voor de BMI dienen te worden gehanteerd dan voor volwassen patiënten.
Daarnaast gaat ouderdom gepaard met toegenomen comorbiditeit, wat een extra risicofactor is voor het
ontwikkelen van ondervoeding. Kruizenga et al lieten zien dat ondervoede patiënten niet alleen ouder
waren, maar tevens een hogere zorgcomplexiteit (gemeten m.b.v. de INTERMED-score hadden. Een
andere extra risicofactor voor ondervoeding bij ouderen is hulpbehoevendheid.
Screenings- en verwijsbeleid
Ondervoeding is multifactorieel. Niet alleen de ziekte kanker zelf, maar ook de bijwerkingen van de
behandeling en persoonlijke en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van ondervoeding.
Hierdoor kan in elke fase van het diagnose-behandeltraject (risico op) ondervoeding ontstaan. Het
screenen van (het risico op) ondervoeding in de verschillende settingen zorgt ervoor dat patiënten met
risico op ondervoeding in alle fasen van het diagnose-behandeltraject worden geïdentificeerd en tijdig naar
de diëtist kunnen worden verwezen. In de periode voorafgaand aan de behandeling wordt bij voorkeur
herhaaldelijk gescreend, omdat in de periode tussen het bezoek aan de huisarts en het bezoek aan de
specialist alsnog (risico op) ondervoeding kan ontstaan. Bovendien wordt in deze periode gestreefd naar
optimalisering van de voedingstoestand, om de kans op ondervoedingsgerelateerde morbiditeit tijdens de
behandeling te reduceren.
Er zijn geen studies beschikbaar waarin het effect van screening op (risico op) ondervoeding in de
palliatieve fase wordt beschreven. In de richtlijn Anorexie en gewichtsverlies, versie 2.0, van de Richtlijnen
Palliatieve zorg 2010, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) http://www.oncoline.nl / www.pallialine.nl
staat beschreven hoe bij het bepalen van het behandeldoel de levensverwachting een belangrijke rol
speelt: "Naarmate de ziekte voortschrijdt en de levensverwachting korter wordt moet zowel door de
behandelaar als door de patiënt en diens naasten worden geaccepteerd dat het verbeteren of handhaven
van de voedingstoestand niet meer haalbaar is. Gewichtsverlies in deze fase is ziektegerelateerd en
daardoor uiteindelijk onvermijdelijk". Op basis van dit uitgangspunt vindt de werkgroep screening op (risico
op) ondervoeding in de laatste levensfase bij een korte levensverwachting van dagen tot weken niet zinvol.
Voeding en een voedingsadvies zijn in deze levensfase gericht op het maximaal welbevinden, het
verlichten van klachten, op informatie over voeding in het veranderende perspectief en niet op het
verbeteren van de voedingstoestand. Hulpverleners moeten daartoe wel blijven informeren of de patiënt
voedingsgerelateerde klachten dan wel vragen over voeding heeft.
Het risico op ondervoeding zoals vastgesteld met een screeningsinstrument is een belangrijke factor voor
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het al dan niet verwijzen naar de diëtist. Bij patiënten met kanker dient de screeningsuitslag echter altijd in
de context van het hele diagnose-behandeltraject te worden geïnterpreteerd. In een aantal gevallen
verdient het de voorkeur om verwijzing naar de diëtist protocollair vast te leggen, onafhankelijk van de
screeningsuitslag. Zoals in de inleiding beschreven is het alleen zinvol wanneer door screening patiënten
als risicopatiënten worden geïdentificeerd die zonder screening niet herkend zouden worden. Per
doelgroep zal beoordeeld moeten worden of voedingsinterventie op basis van protocollaire verwijzing naar
de diëtist plaatsvindt, of op basis van screening. Een voorbeeld hiervan is de diëtistische begeleiding bij
patiënten met hoofdhalskanker die worden behandeld met radiotherapie of chemoradiatie, waarbij bekend
is dat de patiënt in de loop van het behandelingstraject dusdanige bijwerkingen van de behandeling
ondervindt dat het risico op ondervoeding erg groot is. Naast het risico op ondervoeding zijn vragen van de
patiënt over voeding belangrijke argumenten om de patiënt, onafhankelijk van de screeningsuitslag, te
verwijzen naar de diëtist.

01/27/15

Ondervoeding (1.0)

19

Effect kanker op ruststofwisseling (RSW)
Uitgangsvraag
Leidt kanker tot een normale, verhoogde of verlaagde ruststofwisseling en wat betekent dit voor het
voedingsadvies?

Aanbevelingen:
Er wordt geadviseerd, indien mogelijk, de ruststofwisseling te meten met indirecte calorimetrie omdat dit de
meest nauwkeurige methode is om de individuele energiebehoefte in rust te meten.
Voor het bepalen van de totale energiebehoefte als uitgangspunt voor het voedingsadvies wordt
geadviseerd uit te gaan van de gemeten ruststofwisseling van een patiënt met een toeslag voor het
energieverbruik voor beweging en activiteit en zonodig voor gewichtstoename.
Wanneer meten van de ruststofwisseling niet haalbaar is wordt geadviseerd de behoefte aan energie van
de individuele patiënt te schatten aan de hand van de Harris & Benedict formule, waarbij een toeslag wordt
berekend voor lichamelijke activiteit en metabole stress. Wanneer gewichtstoename wordt nagestreefd
wordt een extra toeslag berekend.
De werkgroep is van mening dat de energie inname niet los kan worden gezien van de eiwitinname. Er
wordt geadviseerd dat de voeding bij ziekte tenminste 1.2 - 1.5 g eiwit/kg/dag dient te bevatten conform de
richtlijn ‘Peri-operatief voedingsbeleid 2007'.
De werkgroep adviseert het gewicht te vervolgen en bij onbedoeld gewichtsverlies de energie-inname
geleidelijk te verhogen, met aandacht voor handhaving van de aanbeveling voor eiwit.
Literatuurbespreking:
De uitgangsvraag was bij aanvang geformuleerd als: ‘Leidt kanker tot een normale, verhoogde of
verlaagde voedingsbehoefte?' Onder voedingsbehoefte wordt verstaan de behoefte aan energie, aan
macronutriënten zoals eiwit, vet, koolhydraten en vocht en aan micronutriënten zoals vitamines, mineralen
en spoorelementen. Inzicht in de behoefte is het uitgangspunt dat nodig is voor een adequaat
voedingsadvies. Er is zeer weinig literatuur beschikbaar over de behoefte van patiënten met kanker aan
macro- en micronutriënten. Onderzoeken richten zich vrijwel alleen op de energiebehoefte. Hoewel het
totale energieverbruik een optelsom is van het energieverbruik van de ruststofwisseling, de energie die
nodig is voor spijsvertering en het energieverbruik door lichamelijke activiteit, beschrijft de literatuur over de
energiebehoefte van patiënten met kanker over het algemeen alleen de invloed van kanker op de
ruststofwisseling. In een beperkt aantal artikelen wordt de totale energiebehoefte gemeten of geschat op
basis van de activiteiten die de patiënt per dag rapporteert.
Een aantal buitenlandse organisaties hebben getracht tot een aanbeveling te komen zoals de Australische
Cancer Cachexia Steering Commitee, de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
en de American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). De ASPEN richtlijn doet geen
uitspraak over de energie- en/of eiwitbehoefte bij patiënten met kanker. De Australische richtlijn adviseert
voor gewichtstabilisering bij patiënten met cachexie gedurende ondersteunende therapie of chemotherapie
een inname van 120 kJ/kg/dag (28 Kcal/kg/dag) en 1,4g eiwit/kg/dag. De aanbevelingen van de
Australische richtlijn zijn gebaseerd op drie studies [Bauer et al, 200522; Davidson et al, 200492; Bruera et
al,1984]. De studie van Bauer is een ongecontroleerde studie bij zeven patiënten met pancreas of
niet-kleincellig longcarcinoom ter validering van de BIA (Bio-electrische Impedantie Analyse; meting ter
bepaling van de lichaamssamenstelling op basis van de elektrische geleiding of weerstand van het lichaam
voor wisselstroom). De studie van Davidson is een post-hoc analyse van patiënten met pancreascarcinoom
waarbij eveneens gedurende acht weken intensieve diëtistische counseling plaatsvond aangevuld met
EPA-verrijkte drinkvoeding. Er is een vergelijking gemaakt tussen de groep patiënten waarbij het
gewichtsverlies voortduurde en de groep patiënten waarbij het gewicht stabiliseerde. De patiënten, die
gewicht bleven verliezen, hadden een inname van 110 kJ/kg/dag (26 Kcal/kg/dag) terwijl patiënten waarbij
het gewicht stabiliseerde een inname hadden van 141 kJ/kg/dag ((33 Kcal/kg/dag). De studie van Bruera et
al [1984] vergeleek de inname van patiënten met vergevorderde solide tumoren gedurende chemotherapie,
die in een slechte voedingstoestand waren, met patiënten in een goede voedingstoestand. De groep met
een slechte voedingstoestand had een significant lagere energie-inname dan de groep met een normale
voedingstoestand (1214 Kcal vs. 2088 Kcal per dag).
De ESPEN richtlijn adviseert 20-25 Kcal/kg /dag voor bedlegerige patiënten en 25-30 Kcal/kg/dag voor
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ambulante patiënten. De ESPEN aanbeveling is op twee studies gebaseerd [Cereda et al, 2007 en Bensini
et al, 2008] waarbij het totale energieverbruik is gemeten m.b.v. de Sense-Wear armband. Deze literatuur
geeft echter geen onderbouwing voor de genoemde aanbevelingen.
Omdat er te weinig studies over het totale energiegebruik zijn gevonden is de uitgangsvraag later versmald
tot ‘Leidt kanker tot een normale, verhoogde of verlaagde ruststofwisseling en wat betekent dit voor het
voedingsadvies?'.
De 31 relevante artikelen kunnen worden onderverdeeld in de onderstaande vraagstellingen. De literatuur
beschrijving en de conclusies staan beschreven in de subhoofdstukken:
• Bestaat er verschil in ruststofwisseling tussen patiënten met diverse vormen van kanker en
gezonde controlepersonen;
• Bestaat er verschil in ruststofwisseling tussen de verschillende stadia van kanker;
• Bestaat er verschil in ruststofwisseling tussen patiënten met gewichtsverlies en patiënten zonder
gewichtsverlies;
• Hoe is het verloop van de ruststofwisseling gedurende verschillende vormen van behandeling;
• Hoe kan de ruststofwisseling worden bepaald en bestaat er verschil tussen de gemeten
ruststofwisseling en de geschatte ruststofwisseling;
• Bestaat er een relatie tussen de ruststofwisseling en inflammatie?
In de literatuur wordt de ruststofwisseling (REE= Resting Energy Expenditure) vaak gecorrigeerd voor de
vetvrije massa (FFM = Fat-Free Mass) omdat de vetvrije massa meer metabool actief is dan de vetmassa
(FM). De belangrijkste onderdelen van de vetvrije massa zijn organen en spieren. De hoeveelheid
spiermassa heeft hierdoor invloed op de hoogte van de ruststofwisseling.

Conclusies:
De conclusies van dit hoofdstuk zijn beschreven in de subhoofdstukken in de linker kolom.

Overwegingen:
Kanker en de behandeling ervan kunnen een effect op de ruststofwisseling hebben, maar dit effect is niet
consistent. De ruststofwisseling kan onveranderd, verhoogd of verlaagd zijn.
Op basis van de literatuur is het niet mogelijk een wetenschappelijk onderbouwde aanbeveling voor de
energie- en eiwitinname te geven voor de individuele patiënt met kanker.
Het totale energieverbruik, dat door de voeding zou moeten worden gedekt en moeten worden
geadviseerd, bestaat uit de ruststofwisseling samen met het energieverbruik door lichamelijke activiteit. Het
totale energieverbruik van patiënten met vergevorderde kanker is over het algemeen verlaagd in
vergelijking met gezonde individuen. Deze lagere behoefte hangt vooral samen met de verminderde
fysieke activiteit bij patiënten met kanker in een vergevorderd stadium. Voor het bepalen van de totale
energiebehoefte ten behoeve van een voedingsadvies zal naast de energiebehoefte voor de
ruststofwisseling en de energiebehoefte voor lichaamsbeweging en andere lichamelijke activiteit ook de
extra benodigde energie voor toename van het gewicht en vetvrije massa moeten worden geschat. Verder
is het onzeker of bij een hogere energiebehoefte, die door de tumor wordt veroorzaakt, een hogere
voedingsinname daadwerkelijk zal leiden tot behoud van gewicht en vetvrije massa. Wanneer de hogere
energiebehoefte samenhangt met een hoge mate van metabole ontregeling zijn de effecten van
voedingsinterventie vaak teleurstellend.
Naast de energiebehoefte is de behoefte aan eiwit van belang voor een adequaat voedingsadvies. De
eiwitinname kan niet los worden gezien van de energie-inname. Omdat in de literatuur geen aanbevelingen
bij kanker zijn te vinden, is een overweging om dezelfde aanbevelingen ten aanzien van eiwit aan te
houden, zoals bij andere ziekten. In de Richtlijn Perioperatief Voedingsbeleid [2007] wordt aangehouden
dat de aanbeveling voor de gezonde populatie van 0.8 g eiwit/kg/dag onvoldoende is om bij geopereerde
patiënten de vetvrije massa te handhaven. Er zijn aanwijzingen dat bij ernstig zieken voor behoud van
vetvrije massa 1.2 - 1.5 g eiwit/kg lichaamsgewicht nodig is waarbij wordt aangetekend dat bij zowel
gezonde als ernstig zieken een inname van >1.5 - 1.7 g eiwit/kg/dag het maximale is, dat gesynthetiseerd
kan worden [Richtlijn Perioperatief Voedingsbeleid, 2007]. Bij sepsis blijkt dit ook zo te zijn. Er zijn geen
onderzoeken beschikbaar gericht op de eiwitbehoefte van zieken, zonder of met geringe inflammatie. Bij
patiënten met overgewicht zou de eiwitinname te hoog worden geschat als het actuele gewicht als
uitgangsmaat wordt genomen, omdat het hierbij om een verhoogde vetmassa gaat en dit weefsel minder
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metabool actief is. Om deze reden wordt bij deze groep teruggerekend naar een gewicht behorend bij een
BMI van 27. Voor behoud dan wel opbouw van spiermassa is lichaamsbeweging essentieel om de
voedingseiwitten te benutten. Bij immobiliteit neemt de vetvrije massa altijd af, ook bij ruime inname van
eiwitten. Dit maakt het lastig om een precieze uitspraak te doen.
De ruststofwisseling kan worden gemeten d.m.v. indirecte calorimetrie of worden geschat m.b.v. bepaalde
formules. Op groepsniveau kan de ruststofwisseling met bepaalde formules redelijk worden geschat, echter
op individueel niveau zijn de verschillen tussen de gemeten ruststofwisseling en de geschatte
ruststofwisseling aanzienlijk. Of de ruststofwisseling hoger of lager is dan de geschatte ruststofwisseling en
de mate waarin de gemeten en de geschatte ruststofwisseling van elkaar verschillen, kan voor de
individuele patiënt niet worden voorspeld. Het meten van de ruststofwisseling is de meest nauwkeurige
methode om de individuele energiebehoefte in rust te bepalen. Het is echter in de dagelijkse ziekenhuis- of
1e lijnspraktijk nog niet haalbaar om bij iedere patiënt de ruststofwisseling te meten. Het meten van de
ruststofwisseling is een arbeidsintensieve handeling met evenredige kosten en niet ieder ziekenhuis- of 1e
lijnspraktijk beschikt over meetapparatuur om de ruststofwisseling te meten. De ontwikkeling van
handzame, betrekkelijk eenvoudige meetapparatuur is gaande, maar nog onvoldoende beschikbaar.
Na meting van de ruststofwisseling moet een toeslag voor beweging en activiteit worden geschat. De mate
van lichamelijke activiteit kan worden omschreven met de zogeheten PAL-waarde, waarbij PAL staat voor
‘Physical Activity Level'. De PAL-waarde is de factor waarmee de ruststofwisseling moet worden
vermenigvuldigd om het totale energieverbruik per dag te berekenen. De PAL-waarde varieert van 1,2 bij
zeer inactieve personen tot 2,4 bij zeer actieve personen.
Schatting van de individuele energiebehoefte met de Harris & Benedict-formule, die in Nederland veel
wordt gebruikt en bij ruim de helft van de patiënten binnen de aanvaardbare marges blijft, kan een
verdedigbaar uitgangspunt zijn bij de start van een voedingtherapie/voedingsinterventie. Vervolgens dient
op geleide van de gewichtsontwikkeling het voedingsadvies ten aanzien van de inname aan energie te
worden aangepast om zo goed mogelijk aan de behoefte aan energie te voldoen. De Kcal/kg ratio methode
wordt in Nederland soms ook gehanteerd om de energiebehoefte van patiënten te schatten. De Kcal/kg
ratio methode hanteert de formule 20 Kcal/kg lichaamsgewicht voor de ruststofwisseling en 25-35 Kcal/kg
lichaamsgewicht voor zieken. Deze methode is echter erg grof en houdt geen rekening met individuele
kenmerken zoals geslacht, lengte en leeftijd. Bovendien is deze methode bij overgewicht niet geschikt. De
Harris & Benedict-formule verdient de voorkeur boven de Kcal/kg ratio methode, omdat bij de Harris &
Benedict-formule wordt gecorrigeerd voor deze individuele kenmerken. Dit is niet onbelangrijk bij een
populatie waarvan 40% ouder dan 70 jaar is. Omdat de Harris & Benedict uit de literatuur goed naar voren
komt en deze formule in Nederland veelvuldig wordt gebruikt wordt deze formule verder uitgewerkt. Er zijn
twee vormen van de Harris & Benedict formule, de originele uit 1919 en de herziene Harris en
Benedict-formule van Roza en Shizgal uit 1984. Voor inflammatie wordt de synoniem metabole stress
gehanteerd. Tabel 5. Harris & Benedict-formule van Roza en Sizgal, 1984.

Ruststofwisseling vormen van kanker
Literatuurbespreking:
Longcarcinoom
Jatoi et al [2001192] vergeleken patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met
controlepersonen. De controlepersonen kwamen in de studie vanuit het Human Nutrition Research Center
on Ageing uit Boston waarbij voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek wezen op een goede gezondheid
zonder klinisch bewijs voor infectie, koorts, schildklierziekten of maligniteiten. De REE was niet significant
verschillend tussen de twee groepen. Echter na correctie voor FFM hadden NSCLC patiënten een
significant hogere REE dan de controlegroep. Staal-van den Brekel et al [1997405] lieten een significant
hogere REE/FFM zien bij patiënten met longkanker in vergelijking met gezonde controlepersonen met een
stabiel gewicht en zonder afwijkingen bij lichamelijk onderzoek. Patiënten met SCLC hadden een hogere
REE/kg FFM dan patiënten met NSCLC. Cao et al [201067] vergeleken patiënten met NSCLC (alle stadia)
met controlepersonen met een niet maligne ziekte (zonder koorts, orgaan falen, behandeling met
steroïden, diabetes, schildklierziekten of dialyse) en liet een hogere REE/kg FFM zien bij patiënten met
NSCLC. Er was geen verschil in REE te zien wanneer deze niet was gecorrigeerd voor FFM.
Fredrix et al [1997137] vergeleken patiënten met NSCLC voor en één jaar na een in opzet curatieve
operatie. Bij patiënten waar de tumor succesvol was verwijderd daalde de REE en steeg het gewicht, met
name door toename van de vetmassa. Bij patiënten, waarbij de tumor niet succesvol was verwijderd, bleef
de REE onveranderd en daalde het gewicht, met name door een daling van de vetvrije massa.
Pancreascarcinoom
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[1995445]

Wigmore et al
vergeleken patiënten met een niet operabel pancreascarcinoom in een gevorderd
stadium met voor leeftijd gematchte controle patiënten, die voor een kleine operatie voor een niet-maligne
aandoening kwamen. Deze studie liet een hogere REE, REE/kg lichaamsgewicht en REE/kg FFM zien bij
patiënten met een pancreascarcinoom. Cao et al [201067] vergeleken patiënten met een
pancreascarcinoom (alle stadia) met controlepersonen met een niet maligne ziekte (zonder koorts,
orgaanfalen, behandeling met steroïden, diabetes, schildklierziekten of dialyse) en liet een hogere
REE/FFM zien bij patiënten met pancreascarcinoom. Er was geen verschil in de ongecorrigeerde REE te
zien.
Overige tumoren
Reeves et al [2006356] lieten bij patiënten met een solide tumor (long, gastrointestinaal, blaas, cervix, testis;
stadium niet beschreven) een hogere REE en REE/kg FFM zien in vergelijking met gezonde
controlepersonen, echter dit verschil was niet significant. De controlegroep was afkomstig uit een groep
vrijwilligers van het betreffende ziekenhuis, die naar hun eigen zeggen in goede gezondheid waren en
geen voorgeschiedenis hadden van maligniteiten of ernstige endocriene ziekten. De voor vetvrije massa
gecorrigeerde REE verschilde significant per tumorlokalisatie. De voor vetvrije massa gecorrigeerde REE
was gelijk voor long- en gastrointestinale kanker en hoger in vergelijking met andere vormen van kanker.
Cao et al [201067] vergeleken patiënten met een oesophaguscarcinoom, een maagcarcinoom en
colorectaal kanker (alle stadia) met controlepersonen met een niet maligne ziekte (zonder koorts,
orgaanfalen, behandeling met steroïden, diabetes, schildklierziekten of dialyse). Patiënten met een
oesophagus- en maagcarcinoom hadden een hogere REE/FFM dan de controlepersonen. Patiënten met
colorectaal kanker hadden geen verhoogde REE/FFM. Bij alle drie de groepen was er geen verschil in de
ongecorrigeerde REE te zien.
Weimann et al [1996438] lieten bij patiënten met colorectaal kanker geen verschil in REE zien voor en na
chirurgie van de primaire tumor.

Conclusies:

Niveau 2

Het is aannemelijk dat patiënten met een longcarcinoom en patiënten met een
pancreascarcinoom een hogere ruststofwisseling gecorrigeerd voor FFM hebben
dan gezonde controlepersonen. Bij patiënten met een longcarcinoom wordt dit
bevestigd door een daling van de ruststofwisseling na curatieve resectie.
Long
B: [Jatoi et al, 2001192; Staal-van den Brekel et al, 1997405; Cao et al, 201067]
C: [Fredrix et al, 1997137]

Niveau 3

Pancreas
B: [Wigmore et al, 1995445; Cao et al, 201067]
Er zijn aanwijzingen dat patiënten met een oesophaguscarcinoom en patiënten
met een maagcarcinoom een hogere ruststofwisseling hebben dan gezonde
controlepersonen.

Niveau 3

B: [Cao et al, 201067]
Er zijn aanwijzingen dat patiënten met een colorectaalcarcinoom geen hogere
ruststofwisseling hebben dan gezonde controlepersonen.
B: [Cao et al, 201067]
C: [Weimann et al, 1996439]

Stadia van kanker en RSW
Literatuurbespreking:
Weimann et al [1996439] lieten bij patiënten met stadium IV colorectaal carcinoom geen verschil zien in
REE tussen patiënten met en zonder levermetastasen na chirurgie van de primaire tumor. Cao et al
[201067] vergeleken de REE bij diverse stadia van kanker van de oesophagus, maag, colon/rectum,
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pancreas en long (NSCLC). Patiënten met stadium IV tumoren hadden een significant hogere REE en
REE/FFM dan patiënten met stadium I, II en III. Er was geen verschil in REE en REE/FFM tussen patiënten
met stadium IV kanker met en zonder levermetastasen. De REE en REE/FFM waren voor stadium I, II en
III gelijk.

Conclusies:
Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat patiënten met stadium IV tumoren een hogere
ruststofwisseling hebben dan patiënten met stadium I, II of III tumoren.
B: [Cao et al, 201067]
Het is aannemelijk dat het al of niet aanwezig zijn van levermetastasen bij een
stadium IV kanker geen invloed heeft op de ruststofwisseling.

Niveau 2

B: [Cao et al, 201067; Weimann et al, 1996439]

RSW met/zonder gewichtsverlies
Literatuurbespreking:
In twee onderzoeken [Johnson et al, 2008202; Simons et al, 1999395] werden bij patiënten met kanker een
hoge mate van gewichtsverlies (>5% of >10% in de laatste 6 maanden) een hogere REE en REE/kg FFM
gezien t.o.v. een groep met een lager niveau van gewichtsverlies (<5% of <10%). Echter het verschil was
in beide studies niet significant.
Zowel bij patiënten met solide tumoren [Bosaeus et al, 200141] als bij patiënten met een slokdarm-, maag-,
colorectale- pancreas- of longtumor [Cao et al, 201068] met (ernstig) gewichtsverlies of ondergewicht werd
een hogere REE of REE/kg FFM gezien in vergelijking met gewichtsstabiele patiënten en patiënten met
een normaal gewicht. Patiënten met overgewicht hadden een lagere REE [Bosaeus et al, 200141].

Conclusies:
Niveau 2

Het is aannemelijk dat bij patiënten met kanker ernstig gewichtsverlies is
geassocieerd met een hogere REE.
B: [Bosaeus et al, 200141; Cao et al, 201067]

RSW bij verschillende behandelingen
Literatuurbespreking:
Adjuvante chemotherapie bij borstkanker
Campbell et al [200765] lieten bij vrouwen met borstkanker gedurende adjuvante chemotherapie geen
verandering in de REE zien. Hij vond een niet significante toename van het gewicht met een toename in
FM en gelijkblijvende FFM.
Diverse studies bij zowel menopauzale als pre-menopauzale vrouwen lieten een verlaging van de REE
zien gedurende chemotherapie. Del Rio et al [200298] vergeleken bij menopauzale vrouwen die adjuvante
chemotherapie kregen (6 kuren CMF) de REE vlak voor de 1e kuur met de REE vlak na de 1e kuur; de REE
daalde. Hetzelfde effect werd gezien vlak voor en vlak na de 6e kuur. Dit effect trad ook op bij zeven
vrouwen die vooraf aan de adjuvante chemotherapie één placebo-infuus kregen. Tussen baseline en zes
maanden werd gewichtstoename gezien met zowel toename van de FFM als toename van de FM. De REE
steeg evenredig met de gewichtstoename echter de REE/FFM veranderde niet. Harvie et al [2004163] lieten
bij patiënten met borstkanker (76% pre-menopauzaal) die adjuvante chemotherapie ondergingen, zien dat
de REE daalde gedurende de chemotherapie waarna deze na drie maanden postchemotherapie weer
steeg tot dezelfde waarde als voor de chemotherapie. In deze studie werd gedurende en na de
chemotherapie een gewichtstoename gezien met een stijging van de vetmassa en een daling van de
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vetvrije massa. Demark-Wahnefried et al [1997100] volgden pre-menopauzaal vrouwen met borstkanker
vanaf twee weken voorafgaand aan de chemotherapie tot direct na beëindiging van de chemotherapie. De
REE daalde van baseline tot halverwege de chemotherapie waarna deze weer steeg aan het eind van de
chemotherapie tot dezelfde waarde als bij baseline. Er werd geen verschil gezien in lichaamsgewicht,
lichaamssamenstelling, met uitzondering van een trend in vermindering van de vetvrije massa. Een jaar na
de chemotherapie werd een gewichtstoename van gemiddeld +3,8 kg gezien.
Demark-Wahnefried et al [2001101] onderzochten pre-menopauzaal vrouwen met borstkanker vanaf
maximaal drie weken na diagnose tot één jaar na diagnose. De behandeling bestond uit chirurgie met of
zonder radiotherapie en adjuvante chemotherapie of chirurgie met of zonder radiotherapie zonder
chemotherapie. De REE veranderde niet significant gedurende één jaar follow-up en was ook niet
verschillend tussen de chemotherapie en niet-chemotherapie groep. Resultaten van een studie van
Kutynec et al [1999233] vergeleken pre-menopauzaal vrouwen met borstkanker gedurende adjuvante
chemotherapie en vrouwen met borstkanker gedurende adjuvante radiotherapie. De REE/kg FFM steeg
significant gedurende beide behandelingen. Tussen de nulmeting en de meting na afronding van de
behandeling werd in beide groepen geen verandering van het lichaamsgewicht en de FM gezien, de FFM
verminderde.
Chemotherapie bij gemetastaseerde borstkanker
Harvie et al [2005165] lieten bij vrouwen met gemetastaseerde borstkanker, waarbij de menopauzale status
niet werd beschreven, geen verandering in de REE gedurende chemotherapie zien. Gedurende
chemotherapie werd echter wel een gewichtsverandering gezien, met een significante toename van de FM
en een trend in verlies van FFM.
Chemotherapie bij actieve longkanker
Staal-van den Brekel et al [1997405] onderzochten nieuw gediagnosticeerde SCLC patiënten gedurende
chemotherapie. Alle patiënten hadden een verhoogde REE voorafgaand aan de behandeling. De REE en
REE/kg FFM daalden significant gedurende de chemotherapie. Lichaamsgewicht en
lichaamssamenstelling bleven gelijk. Harvie et al [2003164] onderzochten patiënten met vergevorderde
NSCLC gedurende chemotherapie. Bij de mannen werd een significante daling in de REE gezien met een
minimale gewichtstoename, een significante toename van de FM en een trend in verlies van FFM. Bij de
vrouwen traden geen veranderingen op in de REE, de FM en de FFM.
Radiotherapie en chemoradiatie bij actieve hoofdhalskanker
Garcia-Peris et al [2005139] lieten bij patiënten met hoofdhalskanker gedurende chemoradiatie zien dat de
REE gemeten met indirecte calorimetrie een U-vorm volgde met een daling van de REE en REE/kg FFM
tijdens therapie en een stijging aan het einde en na de therapie. De REE/kgFFM was 2 weken na
beëindiging van de therapie hoger dan vooraf aan de behandeling.
Silver et al [2007393] vergeleken de REE (gemeten met indirecte calorimetrie) vooraf aan de chemoradiatie
met de REE 1 maand na chemoradiatie bij patiënten met hoofdhalscarcinoom. De REE was op deze
momenten niet veranderd, de REE/kg FFM was 1 maand na chemoradiatie hoger dan voor aanvang van
de therapie. Ng et al. (2004) bepaalden de REE bij patiënten met een nasopharynx carcinoom voorafgaand
aan de radiotherapie tot 6 maanden na het einde van de radiotherapie. Er werd een daling in de REE
gezien aan het eind van de radiotherapie en twee en zes maanden na radiotherapie, geen daling voor de
REE/kg lichaamsgewicht en een daling van de REE/kg FFM bij 2 en 6 maanden na radiotherapie. Van den
Berg et al [200630] lieten bij patiënten met hoofdhalskanker gedurende radiotherapie zien dat bij een
gemiddelde energie-inname van 30-35 kcal/ kg lichaamsgewicht patiënten toch nog afvallen tijdens de
bestralingsperiode. Ondanks een stijging van de inname na de bestraling daalde het gewicht gedurende
zes maanden na de bestraling alsnog. Jager-Wittenaar et al [2011189] onderzochten bij patiënten met
hoofdhalskanker veranderingen in de lichaamssamenstelling gedurende en na radiotherapie al of niet
gecombineerd met chemotherapie. Tevens werd vóór en na de radiotherapie de energie- en eiwitinname
bepaald. Resultaten lieten zien dat patiënten met een hogere energie- en eiwitinname minder gewicht en
vetvrije massa verloren dan patiënten met een lagere energie- en eiwitinname. Na de behandeling trad
alleen gewichtstoename en toename van de vetvrije massa op bij patiënten met een hogere energie- en
eiwitinname. De auteurs schreven het gunstig effect op toename van gewicht en vetvrije massa vooral toe
aan de hoge eiwitinname bij gelijktijdige hoge energieinname.
Radiotherapie voor gynaecologische maligniteiten
Pia de la Maza et al [2001336] onderzochten vrouwen voor en na bekkenbestraling voor actieve
gynaecologische maligniteiten. De REE was verhoogd aan het begin van de behandeling maar daalde
significant na vijf weken zonder verandering van de REE/kg FFM. Gedurende de bestraling daalde het
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lichaamsgewicht en de vetvrije massa significant waarbij de vetmassa stabiel bleef. Twee jaar na de
bekkenbestraling zijn deze vrouwen opnieuw gemeten [Pia de la Maza et al, 2004336]. De resultaten lieten
een toename van het lichaamsgewicht en de vetmassa zien en een daling van het percentage vetvrije
massa. De REE en REE/FFM waren gedaald t.o.v. de situatie vooraf aan de bestraling, mogelijk als gevolg
van verlaagde fysieke activiteiten. Fysieke (dagelijkse) activiteiten waren middels ‘recalls' nagevraagd.

Conclusies:
Chemotherapie bij gemetastaseerde borstkanker
Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat gedurende adjuvante chemotherapie bij borstkanker de
ruststofwisseling onveranderd blijft dan wel tijdelijk daalt en na beëindiging van de
chemotherapie weer op het niveau komt van voor de chemotherapie.
C: [Campbell et al 200765; Del Rio et al, 200298; Harvie et al, 2004163;
Demark-Wahnefried et al, 1997100; Demark-Wahnefried et al, 2001101; Harvie et al,
2005165]

Chemotherapie bij actieve longkanker
Niveau 3
Er zijn aanwijzingen dat gedurende chemotherapie voor actieve longkanker de
ruststofwisseling daalt.
C: [Staal-van den Brekel et al, 1997405; Harvie et al 2003164]
Radiotherapie en chemoradiatie bij actieve hoofdhalskanker
Niveau 3
Er zijn aanwijzingen dat de ruststofwisseling gecorrigeerd voor vetvrije massa
(REE/FFM) na beeindiging van de chemoradiatie hoger is dan voor aanvang van
de behandeling.
C: [Garcia-Peris, et al 2005139; Silver et al, 2007393]
Er kan geen uitspraak worden gedaan over het beloop van de ruststofwisseling
tijdens en na radiotherapie voor hoofdhalskanker.
C: [Ng et al, 2004312]
Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met hoofdhalskanker een hogere hoeveelheid
energie en eiwit gedurende de bestralingsperiode een gunstiger effect heeft op
ondervoeding dan een lagere hoeveelheid energie en eiwit.
Er kan geen uitspraak worden gedaan over de benodigde hoeveelheid energie en
eiwit die toereikend is voor behoud van gewicht en vetvrije massa gedurende de
bestralingsperiode.
B: [Jager-Wittenaar et al, 2011189]
C: [Berg van den et al, 200630]
Radiotherapie voor gynaecologische maligniteiten
Niveau 3
Er zijn aanwijzingen dat gedurende radiotherapie voor gynaecologische
maligniteiten de ruststofwisseling gecorrigeerd voor FFM gelijk blijft.

Niveau 3

C: [Pia de la Maza et al, 2001337]
Er zijn aanwijzingen dat twee jaar na de radiotherapie de ruststofwisseling en de
ruststofwisseling gecorrigeerd voor FFM is gedaald.
C: [Pia de la Maza et al, 2004336; dezelfde onderzoeksgroep als 2001]

Bepalen/meten RSW
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Literatuurbespreking:
De ruststofwisseling kan worden gemeten en geschat. De ruststofwisseling is in deze onderzoeken
gemeten door indirecte calorimetrie via de ventilated-hood-methode. Hierbij wordt een kap over het hoofd
van de patiënt geplaatst. Door bepaling van de hoeveelheid lucht die door de kap vloeit en door meting van
de O2 en CO2 concentraties van de in- en uitgaande lucht, kan het energieverbruik in rust worden
berekend.
De ruststofwisseling kan ook worden geschat. Hiervoor zijn verschillende formules ontwikkeld zoals de
formule van Harris & Benedict (versie 1919 en de update van Roza en Shizgal versie 1984), de formule
van Wang, de formule van Owen, de Kcal/kg ratio methode, de Mifflin formule, de Cunningham formule en
de Schofieldformule.
Er zijn een drietal studies gevonden met als primair doel het vergelijken van de gemeten REE met de
berekende REE. Verder wordt in een aantal studies de gemeten REE vergeleken met de geschatte REE
om een uitspraak te kunnen doen over de mate van stijging van de ruststofwisseling. Bauer et al [200421]
vergeleken de gemeten REE met de geschatte REE bij patiënten met een pancreascarcinoom. Op
groepsniveau kwam de REE geschat met de formule van Wang het beste overeen met de gemeten REE
gevolgd door de Harris & Benedict formule (versie 1919) zonder toeslag voor letsel en de formule van
Owen. De Kcal/kg ratio methode, de Mifflin formule en de Cunningham formule neigen tot het
onderschatten van de REE. De Harris & Benedict formule met 1.3 toeslag voor letsel en de Schofield
formule neigen tot het overschatten van de REE. Individuele data laten zien dat de Cunningham formule en
de formule van Wang het best in staat zijn de REE in te schatten binnen acceptabele limieten. Johnson et
al [2008202] vergeleken de gemeten REE met de Harris & Benedict formule bij patiënten met grootcellig
long-, colon- of hoofdhalscarcinoom gepland voor chirurgie. De REE geschat met de Harris & Benedict
formule was lager dan de gemeten REE voor zowel gewichtsstabiele patiënten als patiënten met
gewichtsverlies (dit verschil was alleen voor patiënten met gewichtsverlies significant). Dit in tegenstelling
tot de studie [Bauer et al, 200421] waar de Harris & Benedict formule juist een overschatting van de
ruststofwisseling gaf. Op groepsniveau viel het verschil, zowel bij gewichtstabiele als bij patiënten met
gewichtsverlies binnen de klinisch acceptabele marges. Op individueel niveau was de variatie van het
verschil tussen de gemeten en geschatte REE echter groot. De geschatte REE was slechts bij 61% van de
patiënten met gewichtsverlies en bij 56% van de gewichtstabiele patiënten binnen de acceptabele marges.
In het onderzoek bij patiënten met een solide tumor [Reeves et al, 2006356] kwam naar voren dat de REE
bij iets meer dan 50% van de patiënten binnen de acceptabele limieten werd geschat door de formules van
Harris & Benedict zonder toeslag en bij 56,3% bij gebruik van de formule van Owen, de formule van Mifflin
en de Kcal/kg ratio methode. De andere formules waren niet in staat de REE te schatten binnen
acceptabele limieten.

Conclusies:
Niveau 2

Niveau 2

Het is aannemelijk dat bij patiënten met kanker op groepsniveau de ruststofwisseling
geschat volgens de formule van Wang, de formule van Harris & Benedict zonder
toeslag en de formule van Owen het beste overeenkomen met de gemeten
ruststofwisseling.
B: [Bauer et al, 200421; Johnson et al, 2008202; Reeves et al, 2006356]
Het is aannemelijk dat bij patiënten met kanker op individueel niveau de geschatte
ruststofwisseling bij een groot aantal patiënten niet binnen de acceptabele marges
van de gemeten ruststofwisseling ligt. De afwijkingen ten opzichte van indirecte
caloriemetrie zijn het grootst bij patiënten met gewichtsverlies. Hierbij is sprake van
zowel over- als onderschatting van de ruststofwisseling.
B: [Bauer et al, 200421; Johnson et al, 2008202; Reeves et al, 2006356]

Relatie RSW en inflammatie
Literatuurbespreking:
Inflammatie is een verzamelnaam voor ontstekingsprocessen als reactie op prikkels zoals trauma,
micro-organismen, tumorgroei, prikkels van chemische aard. Kanker kan in een aantal vormen en stadia
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worden beschouwd als een chronisch ontstekingsproces met veranderde waarden aan bepaalde acute
fase-eiwitten en cytokines. Afhankelijk van het type en stadium van kanker staat dit chronisch
ontstekingsproces in meer of mindere mate op de voorgrond.
Acute fase-eiwitten zijn eiwitten waarvan de concentratie in het bloed al in een vroeg stadium van
inflammatie stijgt (positieve acute fase-eiwitten) of daalt (negatieve acute fase-eiwitten). De tumor zelf en/of
het immuunsysteem van de patiënt, als reactie op tumorgroei, maken cytokines die vrijkomen in de
bloedbaan. De lever reageert op deze cytokines door het maken van acute fase-eiwitten. CRP en
lipopolysaccharide-binding protein (LBP) zijn positieve acute fase-eiwitten welke toenemen bij inflammatie.
Albumine is een negatief acute fase-eiwit welke afneemt bij inflammatie.
Cytokines zijn eiwitten die een rol spelen in de immuunafweer. Er bestaan cytokines die de inflammatie
stimuleren (pro-inflammatoire cytokines) en cytokines die de inflammatie remmen (anti-inflammatoire
cytokines). TNF-α (tumor necrose factor-alfa) stimuleert de ontstekingsreactie in het lichaam. sTNF-R55
(soluble tumour necrosis factor receptor) is de oplosbare vorm van één van de TNF-receptoren welke het
effect van TNF reguleert.
Johnson et al [2008202] rapporteerden bij een groep van patiënten met long-, colon- of hoofdhalskanker een
hogere REE/kg FFM bij patiënten met CRP >10 mg/L in vergelijking met patiënten met een CRP<10 mg/L.
Staal-van den Brekel et al [1995404] lieten bij patiënten met NSCLC zien dat patiënten met een verhoogde
REE, en patiënten met ≥10% gewichtsverlies ten opzichte van hun gewicht voor ziekte significant hogere
waardes aan inflammatoire mediatoren en acute fase eiwitten (sTNF-R55, LBP en CRP) hadden,
vergeleken met patiënten met een niet verhoogde REE en patiënten met <10% gewichtsverlies. Alle
patiënten met ≥10% gewichtsverlies hadden een verhoogde REE. Uit onderzoek [Wigmore et al, 1997446]
bleek dat patiënten met een CRP≥10 mg/l een significant hogere snelheid van gewichtsverlies hadden, een
hogere REE/kg lichaamsgewicht en een lagere energie-inname. Scott et al [2001382] lieten bij patiënten
met NSCLC zien dat de REE was gecorreleerd met CRP concentraties. Staal-van den Brekel et al
[1997405] lieten bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met klein-cellig longcarcinoom (SCLC) gedurende
chemotherapie geen correlatie zien tussen de daling in REE en de daling in CRP.

Conclusies:
Niveau 2

Het is aannemelijk dat patiënten met kanker en een CRP>10 mg/L een hogere
ruststofwisseling hebben dan patiënten met een CRP < 10 mg/L.
B: [Johnson et al, 2008202; Staal-van den Brekel et al, 1995404; Wigmore et al,
1997446; Scott et al, 2001382]
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Effect voorlichting en voedingsadviezen
Uitgangsvraag
Wat is het effect van voorlichting en voedingsadviezen op ondervoeding bij patiënten met kanker?

Aanbevelingen:
Individuele voorlichting en advisering
Men dient een patiënt met kanker met (risico op) ondervoeding te verwijzen naar de diëtist voor individueel
voedingsadvies. Algemene, schriftelijke voedingsadviezen of voedingsadviezen door andere hulpverleners
kunnen een waardevolle aanvulling zijn, maar vervangen niet het individuele advies door de diëtist.
Proactieve systematische voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Men dient bij vormen van kanker, die een voedingsproblematiek met groot risico op ondervoeding met zich
meebrengen, zoals hoofdhals en gastro-enterologische tumoren, een individuele voedingsadvisering door
de diëtist te geven. Dit behoeft een vaste plaats vroeg in de behandeling en er wordt niet afgewacht tot er
klachten optreden.
Kwaliteit van leven
Er wordt geadviseerd om ondervoeding effectief te bestrijden of om een behaald resultaat te behouden de
voorlichting en dieetadvisering gedurende langere tijd te herhalen.
Een multidisciplinaire samenwerking tussen diëtist, arts, verpleegkundige en andere hulpverleners en een
transmurale overdracht van klinische diëtisten naar diëtisten in verzorgings- en verpleeghuizen dan wel de
thuissituatie en vice versa is vereist.
Effect van drinkvoeding
Drinkvoeding voor medisch gebruik wordt alleen geadviseerd ingepast in en als onderdeel van een
individueel voedingsadvies door de diëtisten niet als vervanging van een individueel voedingsadvies.
Palliatieve fase
Er kan geen aanbeveling gegeven worden over het effect van voorlichting en voedingsadviezen in de
palliatieve fase.

Literatuurbespreking:
Eten en drinken zijn onderdeel van het sociale leefpatroon. Iedere patiënt maakt individuele keuzes en
heeft eigen motivaties om producten en maaltijden al dan niet met een bepaalde frequentie te gebruiken. In
tegenstelling tot enterale en parenterale voeding, die door medische hulpverleners wordt samengesteld en
toegediend, is orale voeding een gemotiveerde keuze en inspanning van de patiënt zelf. Drinkvoeding is
weliswaar in voedingssamenstelling sterk gelijkend op sondevoeding, maar valt in dit bestek toch onder de
orale inname omdat het gebruik ook zo ervaren wordt door de patiënt.
Voorlichting en voedingsadviezen kunnen de motivatie van de patiënt ten aanzien van eten en drinken
sturen. Bij deze uitgangsvraag is bekeken of en in welke mate voorlichting en voedingsadviezen ten
aanzien van orale voeding kunnen bijdragen aan het voorkomen dan wel bestrijden van ondervoeding.
Uitkomstmaten zijn lichaamsgewicht, de inname van energie en eiwit, dekking van de voedingsbehoefte,
voedingstoestand, en kwaliteit van leven (KvL).
Individuele voorlichting en advisering
Verschillende studies bevestigen een positief effect van een individueel en op de patiënt toegesneden
voedingsadvies door de diëtist. Dat effect is positiever dan een algemeen voedingsadvies of een
voedingsadvies door andere hulpverleners zoals verpleegkundigen en artsen.
Van den Berg et al [201031] vergeleken individueel voedingsadvies door de diëtist met algemeen
voedingsadvies door de verpleegkundige aan patiënten met een hoofdhals tumor voor, tijdens en na
radiotherapie al dan niet gecombineerd met chirurgie of chemotherapie. Bij individueel advies nam
ondervoeding af en trad minder gewichtsverlies op na behandeling. Bij algemeen advies nam de
ondervoeding toe en was er meer gewichtsverlies na behandeling.
Isenring et al [2004184] bestudeerden bij patiënten met een hoofdhals of gastro-enterologische tumor het
gewichtsverloop bij radiotherapie. In de interventiegroep (individueel assessment en advies door de diëtist)
was het gemiddeld gewichtsverlies van - 0.4 kg significant beperkter dan in de controlegroep (gebruikelijke
01/27/15

Ondervoeding (1.0)

29

Richtlijn: Ondervoeding (1.0)

zorg d.w.z. algemeen advies door andere hulpverleners en brochure) met een gemiddeld gewichtsverlies
van - 4.7 kg. In de interventiegroep kwam 22% gewichtsverlies voor versus 43% in de controlegroep en in
de interventiegroep was het gewichtsverlies ook minder groot. De voedingstoestand, uitgedrukt in de
PG-SGA score, bleef op de verschillende meetmomenten in de interventiegroep beter dan in de
controlegroep.
Persson et al [2002332] volgden patiënten met een maag- of colorectale tumor na diagnose, waarvan bij
start 71-79% van de patiënten onbedoeld gewichtsverlies had; de helft >50%. Patiënten werden
gerandomiseerd voor individueel advies, individueel + groepsadvies, groepsadvies of gebruikelijke zorg. Bij
een individueel voedingsadvies en advies met groepsvoorlichting was de inname van energie en eiwit en
de gewichtstoename na 3, 6, 12 en 24 maanden steeds groter dan bij patiënten, die alleen
groepsvoorlichting of gebruikelijke zorg kregen.
Ravasco et al [2005350] bestudeerden in twee studies bij twee verschillende tumoren (hoofdhals en
colorectaal) bij start, einde en drie maanden na radiotherapie de inname van energie en eiwit en de
voedingstoestand, uitgedrukt in de PG-SGA-score. Zij vergeleken patiënten die wekelijks een individueel
advies kregen op basis van gewone voedingsmiddelen (groep 1) met patiënten die alleen het advies
kregen twee pakjes drinkvoeding per dag te gebruiken (groep 2) en met patiënten die geen advies kregen
(groep 3). Bij groep 1 en 2 verbeterde de inname van energie en eiwit tijdens radiotherapie. In groep 1
bleef die verbetering na 3 maanden behouden, in groep 2 was dat effect na 3 maanden verdwenen en was
de inname terug op het lage niveau bij start radiotherapie. Bij groep 3 was eind radiotherapie de inname
gedaald van energie en eiwit en bleef ook na 3 maanden slechter dan bij start radiotherapie.
Ireton-Jones [1995181] vergeleek bij een interventie groep: patiënten die met radiotherapie werden
behandeld en die bij de start en tijdens de radiotherapie een individueel dieetadvies door de diëtist kregen
(interventiegroep) met een controlegroep die gebruikelijke zorg kreeg d.w.z. geen of algemene informatie.
Gemeten vanaf de start van de behandeling trad in de interventiegroep bij 54% verbetering en bij 46%
verslechtering van het gewicht op versus 29% verbetering en 71% verslechtering van het gewicht in de
controlegroep.
Hytlander et al [2005177] ontwierpen een vervolgstudie bij patiënten met een maag-, slokdarm- of
pancreascarcinoom, nadat zij in een eerdere studie hadden geregistreerd dat de spontane inname van
deze patiënten in de postoperatieve periode ongeveer 1000 Kcal te laag was. Zij vergeleken aanvulling van
deze 1000 kcal in het postoperatieve traject d.m.v. een individueel dieetadvies door de diëtist (orale
voeding inclusief drinkvoeding) met aanvulling van deze 1000 kcal via sondevoeding of parenterale
voeding. Deze interventie duurde totdat het preoperatieve gewicht was bereikt. Zij concludeerden dat na 6
en 12 maanden er geen verschil was in gewichtsontwikkeling, vet- en vetvrije massa tussen de groep die
1000 kcal extra kregen middels een individueel advies van een dietist en de groep die 1000 kcal extra
kreeg middels sondevoeding of parenterale voeding.
Proactieve systematische voedingsvoorlichting en dieetadvisering
De dieetadvisering ter verbetering of behoud van de voedingstoestand kan worden ingezet op verwijzing
van de arts als de patiënt klachten heeft of routinematig volgens protocol. Op basis van dit protocol wordt
de patiënt proactief en systematisch wordt benaderd. Van den Berg et al [201031] constateerden dat bij een
wekelijks gegeven individueel voedingsadvies voor en tijdens de behandeling met radiotherapie of
chemoradiatie en gedurende twee maanden na de behandeling de voedingstoestand verbeterde en niet
verslechterde en er minder gewichtsverlies optrad vergeleken met algemene voedingsadviezen op geleide
van de klachten van de patiënt. Odelli et al [2005317] vergeleken de effecten van een
voedingsbehandelprotocol (Nutrition Pathway), waarbij bij iedere patiënt met een oesophaguscarcinoom,
die met chemoradiatie werd behandeld, een individueel voedingsplan werd opgesteld, met de situatie voor
invoering van dit protocol toen voedingsadvies alleen werd gegeven na verwijzing door arts of
verpleegkundige op basis van klachten van de patiënt. Met de invoering van dit protocol steeg het
percentage van de patiënten met een dieetconsult van 33% naar 96%. Er trad minder gewichtsverlies op.
De behandeling kon vaker volledig worden gegeven en voor minder patiënten was ongeplande opname
nodig die bovendien korter duurde.
De studie van Wood [2005448] liet zien dat na invoering van routinematige dieetadvisering volgens richtlijn
bij patiënten met een hoofdhals-tumor bij radiotherapie er minder gewichtsverlies en meer
gewichtstoename optrad dan voor implementatie van de richtlijn.
Kwaliteit van leven
Om de voedingstoestand optimaal te houden of een slechte voedingstoestand te verbeteren is het
noodzakelijk dat verbetering van de orale inname lang worden volgehouden. Het is voor een patiënt vaak
niet eenvoudig zijn eetgewoonten en eetpatroon voor langere tijd te wijzigen. Als een patiënt positieve
effecten bemerkt op zijn kwaliteit van leven van een dergelijke aanpassing of wijziging, draagt dat er aan bij
01/27/15

Ondervoeding (1.0)

30

Richtlijn: Ondervoeding (1.0)

om die wijziging toe te passen en ook vol te houden.
Uit resultaten van een systematic review [Halfdanarson et al, 2008161] op basis van vijf RCT's (N=488)
kwam naar voren dat patiënten met een gastro-enterologische of hoofdhals tumor, die met radiotherapie
werden behandeld en systematisch individuele voedingsadviezen voor, tijdens en na de behandeling
kregen, een significant positiever effect scoorden op de EORTC QOL-C30 dan patiënten die de
gebruikelijke zorg kregen, waarbij voedingsadviezen niet of niet systematisch werden gegeven of waarbij
algemene adviezen in de vorm van brochures werden verstrekt. Dit effect werd ook, maar niet significant,
gevonden bij RCT's van andere vormen van kanker zoals long, ovarium, borst, gastro-enterologie, die met
chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie werden behandeld. Verbetering van de kwaliteit van leven
correleerde met de verbetering van de voedingstoestand.
Effect van drinkvoeding
Drinkvoeding is complete vloeibare voeding. Drinkvoeding heeft een vergelijkbare voedingssamenstelling
als sondevoeding, maar is door de portieverpakking en toevoeging van smaakstoffen geschikt voor oraal
gebruik.
In de 2 studies van Ravasco et al [2005350] verbeterden patiënten met een hoofdhals-tumor of met een
gastro-enterologische tumor, die met radiotherapie werden behandeld, door dagelijks gebruik van twee
porties drinkvoeding zonder verdere voedingsadvisering de inname van energie en eiwit. Deze hogere
inname was echter drie maanden na radiotherapie gedaald tot het lage niveau voor aanvang van de
radiotherapie en ook de voedingstoestand was niet blijvend verbeterd.
In de studie van MacCarthy et al [1999287] bij een heterogene groep patiënten (geen hoofdhals) tijdens
radiotherapie, die allen een individueel dieetadvies kregen, bleek de inname van energie en eiwit hoger
indien ook drie porties drinkvoeding per dag in het advies werden opgenomen. Elia et al [2006119] lieten
zien dat er weinig verdringing optrad van gewone voeding door drinkvoeding. In een systematic review
(drie RCT's) van een heterogene groep patiënten bleek de inname van energie tijdens en na radiotherapie
hoger te zijn bij het advies om extra drinkvoeding te gebruiken, vergeleken met patiënten die dit advies niet
kregen. Redenen om minder drinkvoeding te gebruiken dan geadviseerde hoeveelheid of om er mee te
stoppen bleek in alle studies vergelijkbaar: aversie, snelle verzadiging, smaakproblemen.
Palliatieve fase
Zoals geschreven in Begripsbepaling ondervoeding zijn er aanwijzingen dat ondervoeding zich in een
vergevorderd stadium van kanker meer voordoet dan in een vroeg stadium van kanker.
Lundholm et al [2004267] voerden een studie uit bij een heterogene groep patiënten in een palliatieve
setting met een verwachte levensduur van minstens zes maanden. Alle patiënten kregen oraal
indomethacine en op indicatie EPO. In de interventiegroep werd drinkvoeding geadviseerd als de inname
op basis van de anamnese < 90% was van de berekende behoefte. Parenterale voeding werd geadviseerd
indien de inname < 70 - 80% was van de berekende behoefte. De controlegroep kreeg gebruikelijke zorg.
Bij de intention-to-treat analyse bleek een positieve energiebalans in de interventiegroep, maar konden
verder geen verschil tussen interventie- en controlegroep worden aangetoond in gewichtsontwikkeling.
Djintinjana et al [2008114] vergeleken bij patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom tijdens
chemotherapie de eetlust en het gewicht na invoering van een behandelschema waarbij patiënten zowel
een proactief, individueel voedingsadvies, extra drinkvoeding als megesterolactetaat kregen met eetlust en
gewicht voor invoering van deze interventie. Na invoering van het protocol rapporteerden minder patiënten
verlies aan eetlust en hadden minder patiënten > 2 kg gewichtsverlies/maand maar het was onduidelijk of
dit effect voornamelijk aan het voedingsadvies of voornamelijk aan de medicatie kon worden
toegeschreven.

Conclusies:
Individuele voorlichting en advisering
Niveau 1

Het is aangetoond dat individueel voedingsadvies door de diëtist, gericht op de
verbetering van de orale inname, aan patiënten met een hoofdhals of
gastro-enterologische tumor, voor, tijdens en na radiotherapie een positief effect
heeft op de inname van energie en eiwit en op gewichtsbehoud dan wel
gewichtsverbetering.
A2: [Isenring, 2004184; Ravasco, 2005350; Ravasco, 2005352]
B: [van den Berg, 201031; Ireton-Jones, 1995181]

Niveau 2
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Het is aannemelijk dat de inname van energie en eiwit door een individueel
dieetadvies op basis van gewone voedingsmiddelen langduriger kan worden
verbeterd dan door alleen suppletie met drinkvoeding bij patiënten met een
hoofdhals of gastro-enterologische tumor bij radiotherapie.

Niveau 3

Niveau 3

A2: [Ravasco, 2005350; Ravasco, 2005352]
Er zijn aanwijzingen dat een individueel voedingsadvies door de diëtist gericht op
de orale inname aan patiënten met een gastro-enterologische tumor postoperatief
geen verschillend effect heeft als sondevoeding of parenterale voeding op de
inname van energie, eiwit en het lichaamsgewicht.
B: [Hytlander, 2005177]
Er zijn aanwijzingen dat een individueel voedingsadvies door de diëtist gericht op
de orale inname aan patiënten met een gastro-enterologische tumor na diagnose
een beter effect op gewichtsbehoud dan wel gewichtsverbetering heeft dan
groepsvoorlichting of een algemeen (schriftelijk) advies.

B: [Person, 2002332]
Proactieve systematische voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Niveau 2
Het is aannemelijk dat een voedingsbehandelprotocol, waarbij de patiënten met een
hoofdhals- of oesophaguscarcinoom voor, tijdens en na radiotherapie systematisch
en proactief worden benaderd met voedingsadviezen om de voedingsbehoefte te
dekken, een positiever effect op gewichtsbehoud en gewichtverbetering heeft dan
voedingsadviezen op basis van klachten van de patiënt.
B: [van den Berg, 201031; Odelli, 2005317; Wood, 2005448]
Kwaliteit van leven
Niveau 1
Het is aangetoond dat bij systematisch individuele voedingsadviezen door een
diëtist gericht op de verbetering van de orale inname voor, tijdens en na
radiotherapie bij hoofdhals- en gastro-enterologische tumoren de kwaliteit van leven
meer wordt bevorderd dan bij algemene adviezen.
A1: [Halfdanarson, 2008161]
Effect van drinkvoeding
Niveau 2
Het is aannemelijk dat drinkvoeding op korte termijn de inname van energie en
voedingsstoffen kan verhogen bij patiënten die worden behandeld met
radiotherapie.
A2: [Ravasco, 2005350; Ravasco, 2005352]
B: [Elia, 2006119; McCarthy, 1999287]
Palliatieve fase
Niveau 4
Er zijn onvoldoende aanwijzingen om op basis van deze studies conclusies te
trekken over het effect van voorlichting en voedingsadviezen in de palliatieve fase.
D [Mening van de werkgroep]

Overwegingen:
Meerdere studies tonen aan dat een positief effect op ondervoeding vooral wordt bereikt als de voorlichting
en het advies wordt gegeven door de diëtist en is afgestemd op de individuele patiënt. Aanpassing van het
voedingspatroon, wijziging van de orale inname vergt inspanning gedurende enige tijd van de patiënt en
van de hulpverleners. Na anamnese en diëtistische diagnose kan niet worden volstaan met eenmalig
advies, maar moet voorlichting en voedingsadvies worden herhaald en bijgesteld op geleide van
individuele resultaten en veranderingen in ziekteverloop en behandelingen.
Dieetadvisering gericht op preventie en behandeling van ondervoeding kan klinisch, poliklinisch, in de
zelfstandige praktijk en in de thuissituatie plaatsvinden. Vooralsnog zijn er voldoende diëtisten om de
individuele consulten te verlenen. Met ingang van 1 januari 2012 is dieetzorg echter niet meer in de basis
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zorgverzekering opgenomen hetgeen de toegankelijkheid van een individueel consult van de diëtist ernstig
kan belemmeren.
Continuïteit in de voedingszorg en dieetadvisering en multidisciplinaire afstemming is een voorwaarde om
ondervoeding te behandelen of te bestrijden. Zorg voor de voedingstoestand hoort tot het professioneel
handelen van de diëtist, arts, verpleegkundige, paramedici en andere zorgverleners. Bij ontslag uit het
ziekenhuis naar elders (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis) is het van groot belang om het risico op
ondervoeding te blijven monitoren en een ingezette behandeling te continueren. Daarbij is het nodig om
herhaling van voorlichting en voedingsadviezen te bieden aangepast aan de mogelijkheden en wensen van
de patiënt, de ziekteontwikkelingen en de plaats waar patiënt dan verblijft. Transmurale overdracht van
klinische diëtisten naar instellings- en thuiszorgdiëtisten en vice versa is dan ook belangrijk voor het welzijn
en de KvL van de patiënt. Indien de patiënt naar huis gaat of wordt opgenomen zal de arts zorg moeten
dragen voor een verwijzing naar een diëtist om een behaald effect van een ingezette interventie niet
verloren te laten gaan.
Het aanbod van gewone voedingsmiddelen met een hoge dichtheid aan energie en nutriënten is ruim,
veilig en gemakkelijk vrij verkrijgbaar. Drinkvoeding voor medisch gebruik met een hoog gehalte aan
energie, eiwit en micronutriënten heeft daarnaast duidelijk een plaats om de voedingsbehoefte te dekken.
Het aanbod aan deze drinkvoeding is groot, maar nog eenzijdig in smaak en consistentie. Ondervoeding
en risico op ondervoeding is in de basis zorgverzekering een indicatie om drinkvoeding voor medisch
gebruik te vergoeden. Het enkele advies om drinkvoeding te gebruiken volstaat echter niet om de
voedingstoestand op langere termijn effectief te verbeteren. Indien drinkvoeding alleen wordt
voorgeschreven zonder individuele aanpassing van en inpassing in de gebruikelijke voeding is het effect op
de voedingstoestand beperkt en vaak kortdurend.
Het aanbieden van voedingsvoorlichting en advisering op individueel niveau vergt organisatie van zorg met
aandacht voor taken en verantwoordelijkheden van diëtist, verpleegkundige, arts en andere paramedische
en ondersteunende hulpverleners.
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Effect sonde- of parenteralevoeding
Literatuurbespreking:
Als orale voeding, ook na individuele advisering en aanpassing, niet of onvoldoende mogelijk is, kunnen
sondevoeding en parenterale voeding (industrieel bereide, zogenaamde klinische voedingen) een
mogelijkheid zijn om ondervoeding te bestrijden. Omdat het alleen lijkt te gaan om energie en
voedingsstoffen die via een andere dan de orale route worden toegediend lijkt het vreemd om orale
voeding en klinische voeding te splitsen in 2 hoofdstukken. Maar de beslissing al dan niet klinische voeding
in te zetten is meer dan alleen voeding via een andere route. Eten en drinken van maaltijden en
voedingsproducten zijn een keuze en handeling naar voorkeur en inzicht van de patiënt zelf. Toediening
van sondevoeding en/of parenterale voeding is een medische keuze, handeling en verantwoordelijkheid.
Voor de toediening van deze voedingen zijn invasieve technieken nodig, die complicaties kunnen
veroorzaken. Bij sondevoeding of parenterale voeding is de patiënt doorgaans zieker en zijn er meer en
complexere ziekteproblemen. Klinische voedingen, gericht op bestrijden van ondervoeding, kunnen de
ziektelast ook vergroten. Het is bovendien niet onaannemelijk dat macro- en micronutriënten in industrieel
bereide voedingen een andere werking en effect hebben dan ogenschijnlijk dezelfde voedingsstoffen in
natuurlijke voedingsmiddelen. Het is bijvoorbeeld bekend dat vitamines in supplementen zich fysiologisch
anders gedragen dan vitamines in voeding.
In dit hoofdstuk wordt de inzet van sondevoeding en parenterale voeding besproken en hun effect op
ondervoeding bij behandelingen (chirurgie, radiotherapie en chemoradiatie, chemotherapie) en in de
laatste levensfase.

Bij chirurgie
Literatuurbespreking:
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken. Om de inhoud te kunnen bekijken klikt u in de
linkerkolom op het betreffende subhoofdstuk.

Preoperatieve voeding
Uitgangsvraag
Wat is het effect van sondevoeding en parenterale voeding op ondervoeding bij patienten met kanker in de
perioperatievefase?

Aanbevelingen:
Voor operatie dienen matig tot ernstig ondervoede (gewichtsverlies >10%) patiënten gedurende tenminste
7-10 dagen volwaardig te worden gevoed met sondevoeding en/of parenterale voeding. Dit advies geldt
voor alle patiënten met kanker, maar zal in de praktijk meestal patiënten met maligne tumoren in het
KNO-gebied of het maagdarmkanaal betreffen.
Er wordt geadviseerd bij het optimaliseren van de preoperatieve voedingstoestand uiterste aandacht te
geven aan het dagelijks toedienen van de volledige hoeveelheid voorgeschreven voeding. Sondevoeding
heeft daarbij de voorkeur boven parenterale voeding.
Literatuurbespreking:
Hoewel ondervoeding een onafhankelijk risicofactor is op het ontwikkelen van postoperatieve complicaties,
is daarmee nog niet aangetoond dat voedingsinterventies deze risico's verminderen. De conclusies over
preoperatieve voeding in de CBO richtlijn "Perioperatief voedingsbeleid" zijn voornamelijk gebaseerd op
twee reviews van respectievelijk Klein et al [1997213] en van Heyland et al [2001170].
Klein et al publiceerden de uitkomsten van een initiatief van de "National Institutes of Health", de "American
Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)" en de "Society of Clinical Nutrition" allen uit de
Verenigde Staten, om een kritische review van de literatuur uit te voeren op basis van randomized
controlled trials (RCT's) over parenterale en sondevoeding in de klinische praktijk. Onderdeel van dit
initiatief was een kritische review m.b.t. perioperatieve voeding. De wijze waarop en de periode waarover
artikelen werden gezocht werd niet aangegeven. Er waren wel duidelijke selectiecriteria opgesteld.
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[1997213]

De review van Klein et al
over preoperatieve voeding viel uiteen in drie delen: parenterale
voeding (PV), sondevoeding (SV) en een vergelijking tussen PV en SV. Dertien RCT's met in totaal 1250
patiënten werden geïncludeerd in een meta-analyse naar het effect op postoperatieve complicaties van
preoperatieve PV versus normale voeding. PV werd preoperatief toegediend gedurende 7-10 dagen en
bevatte gemiddeld 1,43 g eiwit/kg lichaamsgewicht per dag en 39 non-eiwit calorieën/kg lichaamsgewicht
per dag. Het grootste deel van de patiënten had een gastro-intestinale maligniteit en de meerderheid was
ondervoed.
De gepoolde data lieten zien dat PV gedurende 7-10 dagen preoperatief de postoperatieve morbiditeit
(complicaties) verminderde van 40% naar 30%. Er was geen effect op de mortaliteit. In deze meta-analyse
was de duur van preoperatieve voeding min of meer constant. Er kunnen dus geen uitspraken gedaan
worden over het effect van korter of langer preoperatief voeden.
In de review van Klein et al werden ook twee RCT's geïdentificeerd met patiënten waarbij preoperatieve SV
werd vergeleken met normale voeding en standaardzorg. Het merendeel van de patiënten had kanker van
het maagdarmkanaal. De interventiegroep kreeg gedurende 10 dagen preoperatief SV. Het voorkomen van
postoperatieve complicaties tendeerde naar minder in de groep die met sondevoeding (12%) werd gevoed
in vergelijking met patiënten die een wensdieet hadden (30%), maar het verschil was niet significant. In één
RCT bij patiënten met een oesofaguscarcinoom, werden PV en SV vergeleken. Er kon geen verschil
worden aangetoond op morbiditeit (complicaties) en mortaliteit.
Heyland et al [2001170] deden een systematische review naar het effect van studies die preoperatief of
postoperatieve PV gaven versus standaard zorg bij chirurgische patiënten.Na beoordeling werden 27
RCT's geïdentificeerd die PV vergeleken met standaardzorg bij in totaal 2907 patiënten. Het betrof
patiënten bij wie in veel gevallen de voedingsstatus niet bekend was en waarin een grote variëteit aan
chirurgische patiënten was geïncludeerd. Er werd geen effect gezien van preoperatieve PV op de
mortaliteit. In de groep patiënten die preoperatief PV kreeg bleek de kans op ernstige complicaties lager
dan in de groep die standaardzorg kreeg. Echter, dit verschilde niet significant van patiënten die
postoperatief PV kregen. Een en ander bleek te wijten aan heterogeniteit van de gerapporteerde studies, in
die zin dat in de studies die voor 1988 gepubliceerd waren er wel een significant verschil in complicaties
gerapporteerd werd, terwijl dit voor studies die na 1988 gepubliceerd waren niet het geval was. Een tweede
analyse werd verricht om beide behandelingsstrategieën te vergelijken bij ondervoede patiënten. Er werd
wederom geen invloed van preoperatieve PV op de mortaliteit gevonden. Bij ondervoede patiënten bleek
echter de kans op ernstige complicaties significant kleiner te zijn in de PV groep. Opgemerkt moet worden
dat dit verschil hoofdzakelijk werd veroorzaakt door studies van minder goede kwaliteit. Gezien de
heterogeniteit van de geïncludeerde studies moet de conclusie dat preoperatieve PV de kans op
complicaties verkleint bij ondervoede patiënten, met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De studies
van Klein et al en Heyland et al verschilden met betrekking tot de geïncludeerde studies.
In 2001 publiceerden Koretz et al224 een systematische review over PV. Onderdeel daarvan was de
preoperatieve voeding. De resultaten komen in grote lijnen overeen met die van Heyland et al, hoewel het
positieve effect op ernstige complicaties in de meta-analyse kleiner was. Wel bleek duidelijk dat
preoperatieve PV bij patiënten met een oesofagus- of maagcarcinoom de kans op ernstige complicaties
verkleinde.
In 2009 verschenen de ASPEN clinical guidelines: nutrition support therapy during adult anticancer
treatment and in hematopoietic cell transplantation [August et al, 200912]. Op basis van de literatuur stellen
de auteurs dat perioperatieve voedingsondersteuning van waarde kan zijn bij matig tot ernstig ondervoede
(volgens SGA, PGSGA of NRI) patiënten, indien deze 7-14 dagen voor de operatie toegediend wordt
(aanbeveling niveau A). Deze aanbeveling die gebaseerd is op RCT's wordt ondersteund door
bovenstaande literatuur en is in overeenstemming met de aanbevelingen van de CBO
richtlijn"Perioperatieve voeding".
Na het verschijnen van de richtlijn "Perioperatief voedingsbeleid" zijn nog twee RCT's verschenen over
voeding bij operaties voor kanker. In 2006 werd een onderzoek gepubliceerd waarin patiënten met een
maag- of colorectaalcarcinoom die matig tot ernstig ondervoed waren (gewichtsverlies >10%),
gerandomiseerd werden in twee groepen [Wu et al, 2006449]. De voedingstoestand werd bepaald door
middel van de SGA. Eén groep kreeg zeven dagen voor en na de operatie enterale of parenterale voeding.
Controle patiënten kregen geen preoperatieve voedingsondersteuning maar kregen postoperatief 600±100
kcal non-protein energie, terwijl een deel 62 ± 16 g aminozuur oplossing kreeg toegediend. De
postoperatieve mortaliteit in de voedingsinterventiegroep was significant lager dan in de "niet"gevoede
groep. Ook de postoperatieve morbiditeit in de voedingsinterventiegroep was significant lager dan in de
"niet"gevoede groep.
In 2009 beschreven [Ryu et al367] de resultaten van een PRCT waarin sondevoeding via een
neusmaagsonde werd vergeleken met PV in de postoperatieve fase bij patiënten die werden geopereerd
vanwege een larynx of farynxcarcinoom en die tevoren niet bestraald waren. Er werden tussen beide
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groepen geen verschillen aangetoond, hoewel klachten van de bovenste luchtweg vaker voorkwamen bij
patiënten met een neus-maagsonde, in de eerste week na operatie.
Conclusies:

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Het is aangetoond dat het routinematig geven van sondevoeding of parenterale
voeding aan patiënten die geopereerd moeten worden in verband met een
maligne tumor geen invloed heeft op de mortaliteit.
A1: [Klein, 1997213; Heyland, 2001a170; August, 200912]
Het is aangetoond dat optimalisatie van de preoperatieve voedingstoestand met
parenterale voeding bij ondervoeding (gewichtverlies >10%) tot minder
post-operatieve morbiditeit (complicaties) leidt als 7-10 dagen voor de operatie
wordt gestart met voeding.
A1: [Klein, 1997213; Heyland, 2001a170; August, 200912]
A2: [Wu, 2006450]
Het is aannemelijk dat optimalisatie van de preoperatieve voedingstoestand met
parenterale voeding bij ondervoeding (gewichtverlies >10%) tot een lagere
mortaliteit leidt als 7-10 dagen voor de operatie wordt gestart met parenterale
voeding.
A2: [Wu, 2006449]

Overwegingen:
Er zijn geen meta-analyses gepubliceerd, die gekeken hebben naar verschillen in effectiviteit en/of
bijwerkingen van parenterale en sondevoeding voor het optimaliseren van de preoperatieve
voedingstoestand. Parenterale voeding heeft als grootste nadeel de complicaties van de centraal veneuze
lijn. Dit vertaalt zich in meer infecties. Toediening van sondevoeding geeft vaker problemen van
misselijkheid en braken, waardoor de kans bestaat dat patiënten minder voeding krijgen dan
voorgeschreven is, een mogelijkheid [Braunschweig et al, 200153] die bij parenterale voeding veel minder
voorkomt.

Post-operatieve voeding
Uitgangsvraag
Wat is het effect van sondevoeding en parenterale voeding op ondervoeding bij patienten met kanker in de
post-operatievefase?

Aanbevelingen:
De chirurgische patiënt dient postoperatief zo snel mogelijk te starten met voeding. Wanneer de gewenste
inname oraal niet mogelijk is of niet binnen 4-5 dagen bereikt wordt dan is (aanvulling met) SV of PV
geïndiceerd.
Literatuurbespreking:
Direct postoperatief enteraal voeden na grote buikoperaties is veilig, wordt goed getolereerd en heeft een
gunstig resultaat op het genezingsproces van de anastomose [Braga et al, 2002b50; Senkal et al, 2004386].
Het geeft tevens een verminderd eiwitkatabolisme [Hochwald et al, 1997174], blijkt geassocieerd te zijn met
minimale postoperatieve insulineresistentie [Soop et al, 2004403], geeft minder wondcomplicaties en een
betere wondgenezing [Farreras et al, 2005125; Schroeder et al, 1991379; Daly et al, 199290; Lewis et al,
2001249]. Ook worden bij het vroeg starten van postoperatieve enterale voeding minder infecties gezien
[Farreras et al, 2005125; Schroeder et al, 1991379; Daly et al, 199290; Lewis et al, 2001249;Beier-Holgersen
et al, 199626; Beale et al, 199923; Heyland et al, 2001170; Heys et al, 1999172; Dervenis et al, 2003103],
treedt een vermindering van het gewichtsverlies op [Beattie et al, 200024; Keele et al, 1997207; Bisgaard et
al, 200234], wordt een verbeterde immuunrespons waargenomen [Chen et al, 200573] evenals een kortere
ziekenhuisopnameduur [Lewis et al, 2001249; Heys et al, 1999172; Bisgaard et al, 200234; Neumayer et al,
2001311].
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Het blijkt niet alleen zinvol om patiënten met ernstig gewichtsverlies vroeg postoperatief te voeden. Ook
patiënten met een preoperatief goede voedingstoestand die peri- en postoperatief gevoed werden, bleken
minder infectieuze complicaties en een vermindering van het gewichtsverlies te hebben, alsook een kortere
ziekenhuisopnameduur.Toediening van PV heeft in tegenstelling tot SV duidelijk negatieve effecten op de
darm hetgeen tot uiting komt in een sterke reductie van de mucosale enzymactiviteit, een reductie van de
bloedstroom door het darmstelsel en een snelle afname van het resorberend oppervlak. Onderzoek heeft
uitgewezen dat bij ondervoede patiënten na resectie van een maagdarmtumor vroeg gegeven
postoperatieve SV geassocieerd is met een significant kortere opnameduur, in tegenstelling tot PV
[Bozzetti, 200145]. Andere onderzoeken bevestigen dit [Braga et al, 2002a52; Beier-Holgersen et al, 199626;
Braga et al, 200149].
De review van Klein et al over postoperatieve voeding viel uiteen in twee delen: PV en SV. Het effect op
morbiditeit (complicaties) en mortaliteit van het geven van PV postoperatief werd vergeleken met een
beleid waar geen ondersteuning met PV werd gegeven. De meeste patiënten hadden een
gastro-intestinale maligniteit, waren tenminste matig ondervoed, op basis van plasmaeiwitconcentratie of
prognostische indices, en kregen geen preoperatieve voedingsondersteuning. Pooling van de data liet zien
dat de postoperatieve morbiditeit (complicaties) in de PV groep 10% hoger was dan in de controle groep
(40% versus 30%), terwijl geen effect op de mortaliteit werd waargenomen. Het effect van postoperatieve
SV via een jejunostomie werd onderzocht bij patiënten, van wie het merendeel een gastro-intestinale
maligniteit had. De patiënten werden 5-10 dagen postoperatief gevoed via de jejunostomie. De controle
groep kreeg geen voedingsondersteuning. Er werd geen invloed gezien op de morbiditeit (complicaties) en
de mortaliteit.
In 2006 publiceerden Goonetilleke et al [2006459] een systematische review over voedingsondersteuning bij
patiënten die een pancreatico-duodenectomie ondergingen. Een meta-analyse van de gepoolde data was
niet mogelijk vanwege de grote heterogeniteit van de studies. Uit de gegevens werd geconcludeerd dat het
routinematig toedienen van PV postoperatief de incidentie van complicaties deed toenemen en dat SV de
kans op infectieuze complicaties verkleinde.
Een Cochrane review [Andersen et al, 20066, update van 2001] over de effecten van vroeg enteraal
voeden (oraal en/of per sonde) (binnen 24 uur) na gastro-intestinale chirurgie wees in de richting (niet
significant) van een effect op een reductie van postoperatieve complicaties.
In 2007 publiceerden Koretz et al221 een systematische review over de effecten van SV. Zij deden een
meta-analyse op het gebied van perioperatieve voedingsinterventie door middel van SV of PV. In geen
enkele analyse kon een effect op mortaliteit worden aangetoond. SV bleek in vergelijking met geen
voedingsinterventie geen invloed te hebben op de overall morbiditeit (complicaties), het optreden van
ernstige ("major") complicaties, wondcomplicaties en pneumonieën, hoewel in de SV groep wel significant
minder infecties voorkwamen met een tendens naar minder infecties in het operatiegebied . Vergelijking
van perioperatieve SV met PV viel uit ten gunste van SV. In beide groepen was de mortaliteit gelijk maar
de overall morbiditeit en overall infectieuze complicaties vielen uit in het voordeel van de groep die SV
kreeg. De resultaten van deze meta-analyse moeten met voorzichtigheid worden gebruikt vanwege de
heterogeniteit van de studies en de onduidelijkheid hoeveel van deze patiënten kanker hebben.
In 2009 publiceerden Anderson et al een systemic review over hervatting van enterale voeding, hetzij per
os of SV, na gastro-intestinale operaties. Zij vonden dat er een tendens was naar minder ernstige
complicaties zoals pneumonie, wondinfectie en naadlekkage. Ook de mortaliteit was lager in de groep die
binnen 24 uur na operatie voeding kreeg, hetzij per os of via een sonde. Echter de auteurs zijn onzeker of
dit een effect is van het geven van vroege enterale voeding. Nadelen van vroege enterale voeding zijn de
complicaties van de voedingssondes en braken. Minig et al [2009298] publiceerden een studie naar vroege
enterale voeding na gynaecologisch oncologische operaties en zagen geen belangrijke verschillen met een
traditioneel postoperatief voedingsbeleid.
In 2009 beschreven Ryu et al367 de resultaten van een RCT waarin sondevoeding via een neusmaagsonde
werd vergeleken met PV in de postoperatieve fase bij patiënten die werden geopereerd vanwege een
larynx of farynxcarcinoom en die tevoren niet bestraald waren. Er werd tussen beide groepen geen
verschillen aangetoond, hoewel klachten van de bovenste luchtweg vaker voorkwamen bij patiënten met
een neus-maagsonde, in de eerste week na operatie.
Conclusies:

Niveau 1
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Routinematige toediening van PV verhoogt de kans op postoperatieve
complicaties.
A1: [Lewis, 2001249; Bozetti, 200145; Anderson, 2009]

Overwegingen:
Indien preoperatief duidelijk is dat de patiënt postoperatief afhankelijk zal zijn van klinische voeding, is het
noodzakelijk om pre/per-operatief na te denken over de toedieningsweg (bijvoorbeeld een zelfmigrerende
sonde, jejunostomie), zodat direct postoperatief met enterale voeding gestart kan worden.

Immunonutritie
Uitgangsvraag
Wat is het effect van immunonutritie bij patienten met kanker in de operatievefase?

Aanbevelingen:
De werkgroep is van mening dat bij patiënten waar een indicatie bestaat voor perioperatieve voeding het
gebruik van een voeding verrijkt met arginine, omega-3- PUFA's en nucleotiden overwogen moet worden,
omdat er aanwijzingen zijn dat hiermee het optreden van postoperatieve infectieuze complicaties en de
opnameduur verminderd kunnen worden in vergelijking met standaardvoedingen.
Literatuurbespreking:
Met immunonutritie wordt medische voeding aangeduid, die bestaat uit een combinatie van de
basisvoedingsstoffen aangevuld met stoffen die een positieve invloed zouden kunnen hebben op het
immuunsysteem (minder infecties en een betere wondgenezing) zoals glutamine, arginine, nucleotiden en
omega-3 vetzuren (Tepaske, 2007; Richtlijn Immunonutritie).
Er is veel literatuur verschenen over immunonutritie, inclusief een aantal systematische reviews (Beale,
199923; Heyland, 2001170; Waitzberg, 2006435; Drover, 2011). Alle studies die in de eerdere systematische
reviews waren opgenomen werden ook opgenomen in die van Drover.
In de systematische review van Drover [2011] werden 35 studies uit de periode 1990-2009 opgenomen bij
in totaal 3487 volwassen patiënten (waarvan 80% met kanker), die electieve chirurgie ondergingen.
Omdat bij de studies geen uitkomstmaten ter beoordeling van de voedingstoestand zijn gehanteerd zoals
verandering in gewicht en lichaamssamenstelling (vetvrije (spier-)massa en vetmassa) is het niet duidelijk
of en in welke mate immunonutritie ondervoeding beïnvloedt.
In 21 studies was mortaliteit een eindpunt. Er was geen invloed van immunonutritie op mortaliteit (RR 1.08,
95%-betrouwbaarheidsinterval 0.65-1.80). In de 28 studies, waarin dit werd onderzocht, leidde
immunonutritie tot een significante afname van postoperatieve infectieuze complicaties (RR 0.59,
95%-betrouwbaarheidsinterval 0.50-0.70). In de 29 studies, waarin dit werd onderzocht, leidde
immunonutritie ook tot een significante afname van de verblijfsduur in het ziekenhuis (weighted mean
difference -2.38 dagen, 95%-betrouwbaarheidsinterval -3.39 - -1.36).
In van tevoren afgesproken subgroepanalyses werd de invloed van het soort operatie, het type
immunonutritie en pre- versus peri- versus postoperatieve interventies onderzocht.
Het positieve effect van immunonutritie op postoperatieve infectieuze complicaties werd zowel bij
gastro-intestinale chirurgie (25 studies, RR 0.61) als bij andere operaties (10 studies, RR 0.51) gevonden.
Immunonutritie had in beide groepen ook een significante gunstige invloed op verblijfsduur in het
ziekenhuis (weighted mean difference -2.11 bij gastro-intestinale chirurgie en -3.68 bij andere operaties).
De invloed van immunonutritie op postoperatieve infectieuze complicaties en verblijfsduur in het ziekenhuis
was alleen significant in de meta-analyse van de studies (n=23) waarin gebruik werd van één soort
immunonutritie (IMPACT, een sonde- of drinkvoeding verrijkt met arginine, omega-3 vetzuren en
nucleotiden in de vorm van RNA).
Het gunstige effect van immunonutritie op postoperatieve complicaties werd zowel bij preoperatieve
voeding (7 studies, RR 0.57) als bij perioperatieve voeding (13 studies, RR 0.46) en bij postoperatieve
voeding (18 studies, RR 0.78) gezien. De positieve invloed van immunonutritie op verblijfsduur in het
ziekenhuis was alleen significant voor peri- en postoperatieve voeding en niet bij uitsluitend preoperatieve
voeding.
In 2010 werden twee gerandomiseerde studies gepubliceerd, die niet werden opgenomen in de
systematische review van Drover. Klek et al [2011214] onderzochten het effect van postoperatieve
glutamine en arginine verrijkte sondevoeding bij ondervoede patiënten die een operatie i.v.m. pancreas of
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maagkanker moesten ondergaan na 14 dagen preoperatieve parenterale voeding. Er werd een positief
effect gevonden op de opnameduur, het optreden van infectieuze complicaties, overall morbiditeit en
mortaliteit. Er werd echter geen verschil gezien in het optreden van andere dan infectieuze complicaties ten
gevolge van de operatie, de orgaanfuncties en de tolerantie van de behandeling. Sodergen et al [2010399]
voerden een RCT uit bij patiënten die een grote gastro-intestinale operatie moesten ondergaan, waarbij
niet werd beschreven of en hoeveel patiënten met kanker waren geïncludeerd. In deze studie werd
sondevoeding verrijkt met glutamine, arginine en omega-3 vetzuren vergeleken met een isonitrogene
isocalorische sondevoeding zonder deze componenten. Er werden geen significante verschillen gevonden
tussen de twee groepen in inflammatoire parameters, ligduur, het optreden en de ernst van postoperatieve
complicaties en de mortaliteit wat mogelijk kan zijn veroorzaakt door te kleine patiënten aantallen.
De richtlijn "Perioperatief voedingsbeleid" baseert haar conclusies op drie meta-analyses [Beale, 199923;
Heyland, 2001b171; Waitzberg, 2006435], een vijftal studies over patiënten die werden geopereerd in
verband met een gastro-intestinale maligniteit [Gianotti, 2002142; Braga, 2002a52; Braga, 2002b50; Senkal,
1999387; Braga, 199951] en één studie over patiënten met een maligne tumor in het hoofdhalsgebied
[Snyderman, 1999397]. In deze studies werd aangetoond dat preoperatief voeden met een
voedingsupplement verrijkt met immunonutriënten gedurende 5 tot 10 dagen (eventueel postoperatief
gecontinueerd) resulteerde in minder postoperatieve complicaties en kortere postoperatieve opnameduur.
De gevonden positieve effecten waren onafhankelijk van de preoperatieve voedingstatus, hoewel de
positieve effecten groter waren bij ondervoede chirurgische patiënten.
Alle in de review van Drover opgenomen studies hadden een niveau B. Daarom is (ondanks het feit dat er
een meta-analyse is verricht) bij de conclusies gekozen voor niveau 2
Conclusies:

Niveau 2

Over de invloed van immunonutritie (een voedingsupplement verrijkt met
arginine, omega-3 PUFAs en nucleotiden) op de voedingstoestand rond
electieve oncologische chirurgie kan geen uitspraak worden gedaan.
Het is aannemelijk dat pre-, peri- en postoperatieve toediening van
immunonutritie aan patiënten die electieve oncologische chirurgie
ondergaan leidt tot een afname van het optreden van postoperatieve
infectieuze complicaties en tot een vermindering van de verblijfsduur in het
ziekenhuis.

Niveau 2

A1: [Drover, 2011]
A2: [Klek, 2011215]
Het is aannemelijk dat de invloed van immunonutritie op het optreden van
postoperatieve infectieuze complicaties en verblijfsduur onafhankelijk is
van het type chirurgie.

Niveau 2

A1: [Drover, 2011]
Het is aannemelijk dat de invloed van immunonutritie op het optreden van
postoperatieve infectieuze complicaties en verblijfsduur afhankelijk is van
het type immunonutritie.

Niveau 2

Niveau 2

A1: [Drover, 2011]
Het is aannemelijk dat de invloed van immunonutritie op het optreden van
postoperatieve infectieuze complicaties zowel bij pre- als bij peri- en
postoperatieve toediening wordt gezien (RR resp. 0.57, 0.46 en 0.78).
Invloed op de verblijfsduur wordt alleen gezien bij peri- en postoperatieve
voeding.
A1: [Drover, 2011]
Het is aannemelijk dat toediening van immunonutritie aan patiënten die
electieve oncologische chirurgie ondergaan niet leidt tot een afname van
de postoperatieve mortaliteit.
A1: [Drover, 2011]
A2: [Sodergen, 2010399]
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Overwegingen:
Vanuit het veld zijn verschillende opmerkingen geplaatst bij de conclusie dat immunonutritie van voordeel
zou zijn. Samengevat luiden deze opmerkingen als volgt.
Ten eerste is het werkingsmechanisme nog onvoldoende duidelijk. Omdat het meeste onderzoek is
uitgevoerd met combinaties van stoffen is het bij het beoordelen van de waarde van immunonutritie
onduidelijk welk van de toegevoegde nutriënten verantwoordelijk is voor de positieve resultaten.
Ten tweede zijn de preoperatief gebruikte supplementen niet isonitrogeen met de voeding in de
controlegroep, waardoor de interventiegroep vaak meer eiwit heeft gekregen dan de controlegroep. Dit
probleem is echter in de praktijk niet oplosbaar door de grote hoeveelheid stikstofatomen, dat arginine
bevat. De werkgroep vindt derhalve de mate van bewijs onvoldoende om een aanbeveling op het niveau A
te doen.

Bij radiotherapie en chemotherapie
Uitgangsvraag
Wat is het effect van sondevoeding en parenterale voeding op ondervoeding bij patienten met kanker die
radiotherapie, chemoradiatie of chemotherapie krijgen?

Aanbevelingen:
Er dient sondevoeding en /of parenterale voeding te worden gegeven aan patiënten, die bij start van
radiotherapie, chemoradiatie of chemotherapie ondervoed zijn, en aan patiënten bij wie de orale inname,
ondanks individuele advisering en aanpassingen, onvoldoende mogelijk is.
Er wordt geadviseerd sondevoeding en/of parenterale voeding te geven aan patiënten die tijdens
radiotherapie, chemoradiatie en chemotherapie gedurende ≥ 7 dagen ondanks individuele advisering en
aanpassingen onvoldoende orale voeding gebruiken.
Er wordt geadviseerd bij patiënten met een hoofdhalstumor die worden behandeld met radiotherapie of
chemoradiatie een proactief voedingsbeleid in te zetten, met behulp van sondevoeding.
Er wordt geadviseerd bij een voldoende functionerend maagdarmkanaal sondevoeding te geven. Dit heeft
de voorkeur boven parenterale voeding.

Literatuurbespreking:
Radiotherapie (RT), chemotherapie (CT) en chemoradiatie (CRT) kunnen de voedingstoestand negatief
beïnvloeden door bijwerkingen van de behandelingen zoals misselijkheid, anorexie, smaakverlies, slik- en
passageklachten en maagdarmproblemen, die een verminderde voedingsinname tot gevolg hebben. Dit
effect is per behandeling heel verschillend en, met een grote individuele spreiding, afhankelijk van dosis,
fractionering en doelvolume bij RT en aard en dosering bij CT. Bij CRT worden deze behandelingen
gecombineerd en gelijktijdig of na elkaar gegeven, waarbij de cytostatica vooral een
radiotherapieversterkend effect hebben. De bijwerkingen zijn bij gelijktijdige CRT doorgaans heftiger dan bij
toediening na elkaar.
Deze behandelingen worden toegepast bij tumoren met zowel een hoge als lage prevalentie van
ondervoeding bij diagnose en start van de behandeling. Zij worden ook toegepast in (ver)gevorderde
stadia, waarbij ondervoeding bij alle soorten tumoren in toenemende mate voorkomt. Een verminderde
inname door de behandelingen zou de voedingstoestand kunnen verslechteren. Een slechte
voedingstoestand heeft een negatief effect op de behandelresultaten. Daarmee is niet gezegd dat
toediening van voeding de voedingstoestand en de behandelresultaten verbetert.
De vraag is of voedingstherapie met klinische voedingen zoals sondevoeding (SV) en parenterale voeding
(PV), die toegediend worden met invasieve technieken, effect hebben op de ernst en de duur van de
ondervoeding, bijwerking van de behandelingen, kwaliteit van leven (KvL) en effect van de behandeling bij
radiotherapie, chemoradiatie of chemotherapie. Vervolgens is de vraag of er daarbij verschil is tussen SV
en PV.
Studies waarbij geen onderscheid gemaakt kon worden tussen klinische voeding en voedingsadviezen met
voedingssupplementen zijn buiten beschouwing gelaten. Er zijn weinig gerandomiseerde studies die het
effect van SV en PV evalueren. Deze studies zijn vaak matig van kwaliteit en met kleine patiënten
01/27/15

Ondervoeding (1.0)

40

Richtlijn: Ondervoeding (1.0)

aantallen. Daarom zijn ook retrospectieve vergelijkende studies opgenomen en een aantal richtlijnen in de
overwegingen betrokken. Vanwege het specifieke effect op de mond-keelproblemen van RT en CRT bij
hoofdhalstumoren is aan deze groep apart aandacht besteed.
Effect bij radiotherapie/chemoradiatie
August et al [200612] vergeleken bij patiënten met gastrointestinale (GE) of hoofdhalstumoren, die met RT
of CRT werden behandeld, de routinematige inzet van SV of PV voor en tijdens de behandeling met
controles met standaardzorg, waarbij SV en PV alleen bij klachten werden ingezet. Bij GE-tumoren was er
minder gewichtsverlies en onderbreking van de behandeling; bij hoofdhals tumoren was er geen verschil in
gewichtsverlies vergeleken met controles. SV en PV hadden bij beide soorten tumoren geen invloed op de
respons op de behandeling en overleving . Dat was anders bij patiënten die voor aanvang van de
behandeling ondervoed waren. Bij ondervoede patiënten met gastrointestinale of hoofdhalstumoren, leidde
de inzet van SV of PV bij de start van de behandeling tot minder gewichtsverlies vergeleken met
ondervoede patiënten, die geen of later in de behandeling voedingsondersteuning met klinische voeding
kregen. Elia et al [2006119] constateerden zowel bij radiotherapie als bij chemotherapie geen voordeel van
routinematige PV en SV op de mortaliteit boven orale voedingsondersteuning.
McCough et al [2004288] voerden een systematic review uit over het effect van voedingsondersteuning op
complicaties bij radiotherapie op het bekken. Zij zagen een verbetering van de inname van energie en
eiwit, maar geen effecten van deze voedingsinterventies op darmschade.
Koretz et al [2001224] zagen geen verschil in mortaliteit, in respons op de behandeling en toxiciteit. Bij PV
was het infectierisico hoger dan bij geen PV.
Effect bij hoofdhals tumoren
Diverse studies tonen aan dat profylactisch aanleggen van een PEG-katheter en toediening van SV leidt tot
een significant hogere kwaliteit van leven [Salas et al, 2009368], een hogere BMI [Morton et al, 2009304] en
minder gewichtsverlies [Chen et al, 2009] bij patiënten met een hoofdhalstumor die behandeld worden met
CRT.
Chen et al [2009] bestudeerden retrospectief een groep van 120 patiënten met een hoofdhalstumor
waarvan 50% profylactisch een PEG-katheter had gekregen versus controles die een PEG-katheter kregen
op geleide van klachten tijdens CRT. Bij de profylactische PEG-katheter was het gewichtsverlies minder.
Piquet et al [2002339] bestudeerden patiënten met een orofarynxcarcinoom die met RT werden behandeld
en door de diëtist werden begeleid. Sondevoeding via een PEG-katheter werd protocollair gestart bij een
gewichtsverlies >10%, BMI < 20 kg/m2 of leeftijd >70 jaar. De resultaten werden vergeleken met een
historische vergelijkbare controlegroep van patiënten. In de interventiegroep werd vaker een PEG-katheter
aangelegd en gebruikt (74% versus 11%). Het gewichtsverlies was significant minder en er waren minder
opnames voor dehydratie dan in de controlegroep.
McLaughlin et al [2009] beschreven in een retrospectieve studie dat bij intensieve dieetbegeleiding bij 40%
van de patiënten SV via een PEG-katheter gebruikt werd vanwege bijwerkingen en onvoldoende orale
inname bij chemoradiatie bij hoofdhals tumoren. De mediane verblijfsduur van de PEG-katheter was 5.8
maanden. Na 2 jaar was 8% van de overlevenden nog sondevoedingsafhankelijk.
Beer et al [200525] keken bij patiënten met een hoofdhals-, long- of oesofaguscarcinoom, die behandeld
werden met CRT en een PEG-katheter kregen, naar het effect op gewichtsverlies tussen het vroegtijdig of
later plaatsen van een PEG-katheter. Patiënten met mucositis kregen vroegtijdig een PEG-katheter (binnen
2 weken na start van CRT) en patiënten zonder mucositis kregen een PEG-katheter tussen 2 weken tot 3
maanden na start van de CRT. Bij het later plaatsen van de PEG-katheter was het gemiddelde
gewichtsverlies hoger en waren er significant meer onderbrekingen van de behandeling.
August et al [2006] liet zien dat bij patiënten met hoofdhalstumoren, waarbij tijdens de behandeling
gedurende enige tijd geen of onvoldoende inname van voeding mogelijk was, met inzet van SV of PV het
onbedoeld gewichtsverlies beperkt blijven. Onder ‘enige tijd' werd in meerdere studies een periode van ≥7 14 dagen verstaan.
Voorkeur voor toedieningsweg
Voor patiënten met een hoofdhalstumor die behandeld werden met radiotherapie of chemoradiatie werd in
verschillende studies geen verschil gevonden t.a.v. complicaties, infecties, kwaliteit van leven [Corry et al,
200887], gewicht [Lees et al, 1997244; Magne et al, 2001269] en verschil in BMI [Magne et al, 2001269] tussen
SV via een neussonde en via een PEG-katheter. Gemak en cosmetiek werden in de PEG-katheter groep
als beter ervaren. Het risico op een infectie door een PEG-katheter (peritonitis, buikwandabces) varieerde
in drie studies van 7 to 13% [Chen; Schurink380; Lawson242].
Effect bij chemotherapie
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August et al [2006] concludeerden dat bij patiënten, die met chemotherapie werden behandeld, de
routinematige inzet van SV en PV voorafgaand aan de behandeling geen verbetering liet zien ten aanzien
van de toxiciteit en tumorrespons op de behandeling, vergeleken bij patiënten die standaardzorg kregen
d.w.z. zonodig klinische voeding op geleide van klachten. Bij patiënten die voor aanvang van de
chemotherapie waren ondervoed of waarbij werd verwacht dat gedurende enige tijd de inname van
voeding werd verstoord, droeg de inzet van SV of PV wel bij aan behoud van de voedingstoestand en
beperking van het gewichtsverlies, doch niet aan de overleving vergeleken met ondervoede patiënten, die
geen of alleen orale voedingsondersteuning kregen. Omdat bij PV gedurende chemotherapie meer
tumorprogressie werd waargenomen veronderstelden de onderzoekers dat PV daarop van invloed zou
kunnen zijn. Ook Elia et al [2006119] constateerden in een systemic review geen voordeel op de mortaliteit
van routinematige PV en SV boven orale voedingsondersteuning.
Shang et al [2006389] randomiseerden ondervoede patiënten met heterogene tumoren en incurabele stadia
IIIB-IV tussen een interventiegroep (SV+PV) en een controlegroep met alleen SV. De SV+PV-groep had na
48 weken een significant betere BMI, een betere vetvrije massa na zes weken, een hoger serum albumine
en een betere kwaliteit van leven. De mediane overleving was ook significant beter dan de controlegroep.
Koretz et al [2001224] onderzochten in een systematic review het effect van PV op chemotherapie . Zij
zagen geen verschil in mortaliteit, behandelingsresponse en toxiciteit. Bij PV traden meer infecties en
andere complicaties op. Bij een studie van Koretz et al [2007221] was geen verschil aantoonbaar in
voedingstoestand en behandelcomplicaties tussen SV en standaard zorg.
Sondevoeding versus parenterale voeding
Braunschweig et al [200153] vergeleken in een systematic review met meta-analyse SV en PV met elkaar
en met standaardzorg (orale voedingsondersteuning bij klachten). Bij PV werden meer infecties
geconstateerd dan bij SV. Er was geen verschil in andere complicaties en mortaliteit. Bij ondervoede
patiënten traden echter meer infecties op en was de mortaliteit hoger bij standaardzorg dan bij PV. De
studies waren heterogeen, omvatten zowel patiënten met kanker als zonder kanker, maar bij een subgroep
analyse in de kankergroep veranderden de bevindingen niet.

Conclusies:
Effect bij radiotherapie/chemoradiatie
Niveau 1

Niveau 3

Het is aangetoond dat bij radiotherapie en chemoradiatie de
voedingstoestand, toxiciteit en overleving niet verbetert bij routinematige
toediening van sondevoeding of parenterale voeding.
A: [Elia, 2006119; Koretz, 2001224]
B: [McCough, 2004288; August, 2006]
Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten in een slechte voedingstoestand bij
aanvang van de radiotherapie of chemoradiatie, toediening van
sondevoeding het gewichtsverlies stabiliseert.
B: [August, 2006]

Effect bij hoofdhals tumoren
Niveau 3
Er zijn aanwijzingen dat toediening van sondevoeding voorafgaand aan of
vroeg in de behandeling leidt tot minder gewichtsverlies dan toediening op
geleide van klachten en gewichtsverlies bij patiënten met een
hoofdhalstumor, die met radiochemotherapie worden behandeld.

Niveau 2

B: [Salas, 2009368]
C: [McLaughlin, 2009; Morton, 2009304; Piquet, 2002339; Chen, 2009]
Het is aannemelijk dat bij patiënten in een slechte voedingstoestand en met
onvoldoende orale inname bij aanvang van radiotherapie of chemoradiatie
of bij wie een periode van meer dan 7-14 dagen van onvoldoende orale
inname wordt verwacht, toediening van sondevoeding of parenterale
voeding de inname verbetert en het gewichtsverlies beperkt.
B: [August, 2006; Salas, 2009368; Morton, 2009304; Beer, 200525; Piquet,
2002339]
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Voorkeur voor toedieningsweg
Niveau 3
Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met een hoofdhalstumor, die worden
behandeld met radiotherapie of chemoradiatie, er geen verschil in effect op
de voedingstoestand is tussen sondevoeding via een neussonde of
sondevoeding via een PEG-katheter.
B: [Corry, 200887]
C: [Lees, 1997244; Magne, 2001269]
Effect bij chemotherapie
Niveau 1
Het is aangetoond dat routinematige toediening van sondevoeding of
parenterale voeding bij chemotherapie de voedingstoestand, toxiciteit en
overleving niet verbetert.

Niveau 2

A: [Elia, 2006119; Koretz, 2001224]
B: [Koretz, 2007221; August, 2006]
Het is aannemelijk dat bij patiënten in een slechte voedingstoestand en
onvoldoende orale inname bij aanvang van chemotherapie toediening van
sondevoeding of parenterale voeding bijdraagt aan een verbetering van het
gewicht.

B: [August, 2006; Shang, 2006389]
Sondevoeding versus parenterale voeding
Niveau 1
Het is aangetoond dat bij sondevoeding minder infecties optreden dan bij
parenterale voeding.
Het is aangetoond dat bij parenterale voeding voor ondervoede patiënten
minder infecties optreden dan bij standaardzorg, waarbij alleen orale voeding
wordt gegeven.
A1: [Braunschweig, 200153]

Overwegingen:
Een aantal richtlijnen ondersteunt de conclusies.
De ESPEN guidelines [Arends et al, 200610] zijn het resultaat van consensusbijeenkomsten van experts. In
deze richtlijnen wordt aanbevolen om sondevoeding of parenterale voeding niet routinematig toe te dienen
bij patiënten die niet ondervoed zijn voor aanvang van de behandeling. Aanbevolen wordt SV te starten bij
ondervoede patiënten die met radiotherapie, chemoradiatie of chemotherapie worden behandeld en die
gedurende enige tijd onvoldoende orale voeding kunnen gebruiken. PV is voorbehouden bij ernstige
intestinale schade ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie waardoor sondevoeding onvoldoende
mogelijk is. Als klinische voeding wordt ingezet verdient sondevoeding de voorkeur boven parenterale
voeding vanwege het geringere risico op infecties.
De Australische ‘Evidence based practice guidelines of the nutritional management of patients receiving
radiation therapy' bevelen aan sondevoeding in te zetten als de orale inname als gevolg van radiotherapie
of chemoradiatie gedurende meer dan zeven dagen onvoldoende is bij hoofdhalstumoren en
slokdarmtumoren.
In de CBO-richtlijn Hypofarynxcarcinoom (2007) wordt aanbevolen om een proactief individueel
voedingsondersteuningsbeleid te voeren bij hoofdhalstumoren met inzet van klinische voeding volgens
protocol.
In veel Nederlandse centra wordt profylactisch een PEG-katheter geplaatst bij curatieve chemoradiatie
voor locally advanced hoofdhalstumoren waarbij ernstige slikklachten verwacht worden. Het voordeel van
een prophylactische PEG-katheter is de afwezigheid van locale mucosale irritatie die bij een neussonde in
bestraald gebied kan optreden en het cosmetisch voordeel van een PEG-katheter. Nadelen van
profylactische PEG-katheter plaatsing zijn de beschreven langere periode van sonde afhankelijkheid en het
kleine risico op complicaties. Als echografische geleide PEG-katheter plaatsing mogelijk is, kan ook
gewacht worden met plaatsing tot patiënt voedingsproblemen krijgt, waarmee een klein deel van de
patiënten een PEG-katheter bespaard kan worden.
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In de laatste levensfase
Uitgangsvraag
Wat is het effect van sondevoeding en parenterale voeding op ondervoeding bij patienten met kanker in de
laatste levensfase?

Aanbevelingen:
De werkgroep is van mening dat het besluit om te starten met sondevoeding of parenterale voeding bij een
patiënt met kanker in de palliatieve fase, waarbij er geen mogelijkheden (meer) zijn voor
anti-tumortherapie, een zorgvuldige besluitvorming vergt, waarbij de wens van de patiënt, de lichamelijke
toestand en levensverwachting, de verwachte invloed op de kwaliteit van leven en de nadelen en mogelijke
bijwerkingen van de interventie moeten worden afgewogen.
Er wordt geadviseerd dat indien er sprake is van een obstructie hoog in de tractus digestivus, bij deze
patiëntengroep, sondevoeding kan worden toegepast met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen en
mogelijk de overleving te verlengen, mits de Karnofsky Performance status minimaal 50% is en de
ingeschatte levensverwachting minimaal 2-3 maanden bedraagt.
Indien er sprake is van een conservatief behandelde ileus, kan parenterale voeding bij deze patiëntengroep
worden toegepast met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen en mogelijk de overleving te verlengen,
mits de Karnofsky Performance status minimaal 50% is en de ingeschatte levensverwachting minimaal 2-3
maanden bedraagt. In de praktijk is dit slechts zelden het geval.
Indien er sprake is van een verslechter(en)de voedingstoestand op basis van metabole afwijkingen bij een
anorexie-cachexiesyndroom, wordt de toepassing van sondevoeding of parenterale voeding bij deze
patiëntengroep niet aanbevolen.
Literatuurbespreking:
In deze paragraaf komt de rol aan de orde van sondevoeding (SV) en parenterale voeding (PV) bij
patiënten met kanker in de palliatieve fase, waarbij er geen mogelijkheden (meer) zijn voor
anti-tumortherapie. De rol van SV en PV bij patiënten die behandeld worden met palliatieve chemotherapie
is eerder besproken.
Het gaat bijna altijd om patiënten met een levensverwachting van weken tot maanden. Er is dan vaak
sprake van een verslechter(en)de voedingstoestand die enerzijds veroorzaakt wordt door symptomen die
leiden tot een verminderde inname van nutriënten en/of verhoogd verlies of verbruik ervan en anderzijds
door metabole stoornissen, samenhangend met het gevorderde stadium van de ziekte, leidend tot het zgn.
anorexie-cachexiesyndroom [De Graeff et al, 201094].
Vragen over de rol van SV en/of PV doen zich vooral voor in de volgende situaties:
• patiënten met een passagestoornis van oesofagus of maag;
• patiënten met een ileus, die conservatief wordt behandeld;
• patiënten met het anorexie-cachexiesyndroom.
Het doel van SV en/of PV in de laatste levensfase is het verbeteren of handhaven van de kwaliteit van
leven, het verlengen van het leven, of beide.
SV wordt meestal toegediend met behulp van een neussonde of een PEG-katheter, meestal in de maag,
soms (met name bij ontledigingsstoornissen van de maag of obstructie van de maaguitgang of proximale
duodenum) in het duodenum. Een enkele keer wordt de SV toegediend via een chirurgische fistel van de
dunne darm. Voorwaarde voor de toepassing van SV is een goed functionerend darmstelsel.
PV wordt meestal toegepast bij een niet functionerend darmstelsel, bijv. bij een ileus. Hiervoor is een
centraal veneuze katheter noodzakelijk.
Vier recente reviews geven een overzicht van de rol van SV en PV in de laatste levensfase: een Cochrane
Review [Good et al, 2008148], de ASPEN guidelines [August et al, 200912] en de ESPEN guidelines voor
voedingssupplementen en SV [Arends et al, 200610] en voor PV [Bozzetti et al, 200948]. Verder werd een
retrospectieve analyse van patiënten die thuis behandeld werden met PV gevonden [Hoda et al, 2005175].
Twee richtlijnen geven adviezen over SV en PV bij deze patiëntengroep: een Franse richtlijn van de
Fédération National des Centres de Lutte Contre le Cancer [Bachmann et al, 2002] en een richtlijn
van Integraal Kankercentrum Nederland [De Graeff et al, 201094].
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De Cochrane Review beschrijft de effecten van SV en PV in de laatste levensfase op kwaliteit van leven en
overleving. Geen enkele prospectieve gecontroleerde trial (een a-priori inclusiecriterium) kon worden
geïdentificeerd. Daarom werden alleen prospectieve niet-gecontroleerde studies besproken in de review.
Drie studies includeerden kankerpatiënten [Bozzetti et al, 200247; Orreval et al, 2005321 en Pironi et al,
2007341].
De studie van Orreval was een kwalitatieve studie bij 13 patiënten met een vergevorderd stadium van
kanker die behandeld werden met PV in de thuissituatie. De indicatie voor de PV werd niet vermeld. De
meeste patiënten hadden een overleving van 3-6 maanden. De patiënten ervoeren enerzijds een betere
kwaliteit van leven (geruststelling dat er voeding binnenkwam, minder druk om te eten, meer energie) en
anderzijds een verminderde kwaliteit van leven door het optreden van misselijkheid, overgeven, sufheid en
hoofdpijn en beperkingen in het gezinsleven en sociale contacten als gevolg van het toedienen van de
voeding.
In de studie van Bozzetti waren 69 ondervoede patiënten met een vergevorderd stadium van kanker
opgenomen die thuis behandeld werden met PV.58 patiënten hadden een ileus. De mediane overleving
was vier maanden. De kwaliteit van leven na één maand nam toe bij 40%, bleef stabiel bij 10% en
verslechterde bij 50%. De Karnofsky Performance status verslechterde vanaf drie maanden voorafgaande
aan het overlijden.
In de studie van Pironi werden 6838 patiënten met een vergevorderd stadium van kanker die opgenomen
waren in een thuiszorgprogramma gescreend op indicaties voor SV of PV aan de hand van drie criteria:
hypofagie (<50% van berekende benodigde intake), levensverwachting >6 weken en wens van de
patiënt/voldoende mantelzorg. Uiteindelijk startten 135 patiënten met SV en 29 met PV. 93% van de
patiënten met sondevoeding had een passagestoornis van oesofagus of maag en 58% van de patiënten
met PV had een ileus. De mediane overleving was 17 weken voor de patiënten met SV en 12 weken voor
de patiënten met PV; 29% was overleden binnen 6 weken. De overleving was statistisch significant langer
bij patiënten met hoofdhalscarcinomen en gastrointestinale tumoren en bij patiënten met een Karnofsy
Performance Status >40%. Het lichaamsgewicht en de Karnofsy Performance status na 1 maand namen
toe bij 43 resp. 13 patiënten en nam af bij 21 resp. 19 patiënten. De belasting van de voedingsinterventies
werd door de stafleden van het team beoordeeld als gering ('well accepted') bij 124 patiënten, matig
('annoyance') bij 30 patiënten en groot ('scarcely tolerated) bij 10 patiënten.
De auteurs van de Cochrane Review concluderen dat onvoldoende wetenschappelijk bewijs aanwezig is
om een advies te kunnen geven over SV en/of PV in de laatste levensfase.
De ASPEN guidelines van 2009 includeerden negen studies: historische cohorten (retrospectief en
prospectief) en één RCT waarbij naast PV ook EPO en een COX-remmer werden toegediend [Lundholm,
2004267]. De studie van Lundholm was (om niet duidelijke redenen) niet opgenomen in de Cochrane review
en de bovengenoemde studie van Pironi niet in de ASPEN guidelines. In de studie van Lundholm werden
309 patiënten met uitbehandelde vormen van kanker en gewichtsverlies (3-5% in drie maanden) en een
ingeschatte levensverwachting >6 maanden gerandomiseerd tussen wel of geen 'nutritional support',
bestaande uit PV in combinatie met aanvullende orale voeding (Lundholm, 2004267]. Alle patiënten kregen
indometacine en erythropoietine. Bij een intention-to-treat analyse waren er geen verschillen in gewicht of
overleving.
De auteurs van de ASPEN guidelines concluderen dat er slechts zelden een indicatie is voor SV of PV bij
patiënten in de laatste levensfase.
De ESPEN guidelines adviseren het gebruik van SV bij een patiënt die niet kan eten en een
levensverwachting heeft van minimaal 2-3 maanden [Arends et al, 200610] en PV bij hypofagie of ileus bij
patiënten met een redelijke performance status, waarbij verwacht wordt dat ze eerder zullen overlijden aan
ondervoeding dan aan progressie van hun ziekte [Bozzetti et al, 200948].
In een retrospectieve analyse werden 52 patiënten met een vergevorderd stadium van kanker beschreven,
die thuis werden behandeld met PV [Hoda et al, 2005175]. De indicatie was meestal een ileus, short
bowel-syndroom/malabsorptie of fistels. Vijftien patiënten werden nog behandeld met chemotherapie na de
start van de PV. De mediane overleving na de start van PV was 5 maanden (range 1-154). Zestien
patiënten hadden een overleving >1 jaar; hierbij waren relatief veel patiënten met relatief zeldzame
tumortypes (5x carcinoïde tumor, 1x cystadenocarcinoom van de appendix, 2x amyloïdose bij de ziekte van
Kahler, 1x lymfoom, 1x esthesioneuroblastoom) en relatief veel patiënten met short
bowel-syndroom/malabsorptie (9x). Complicaties waren 18x katheterinfectie, 4x trombose, 3x
pneumothorax en 2x leverfunctiestoornissen.
De richtlijn van Bachmann adviseert SV bij patiënten met hoofdhals tumoren en PV bij een ileus bij
patiënten met een levensverwachting >3 maanden en een Karnofsky Performance Status van >50%
[Bachmann et al, 2002]. De richtlijn van De Graeff adviseert sondevoeding bij mechanische of
neurologische passagestoornissen hoog in de tractus digestivus en PV bij een ileus alleen ter overbrugging
van korte periodes tot herstel van de passage, bijv. na chirurgie of chemotherapie [De Graeff et al, 201094].
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Het literatuuronderzoek levert weinig wetenschappelijke onderbouwing op voor het gebruik van SV of PV in
de laatste levensfase.
De klinische praktijk suggereert dat SV een zinvolle interventie kan zijn om de kwaliteit van leven te
vergroten en mogelijk ook het leven te verlengen bij geselecteerde patiënten met een obstructie hoog in de
tractus digestivus. Dit wordt ondersteund door de studie van Pironi [Pironi et al, 1997341] en de adviezen
van bovengenoemde richtlijnen [Arends et al, 200610; Bachmann et al, 2002; De Graeff et al, 201094].
De klinische praktijk en de literatuur laten zien dat PV slechts uiterst zelden worden toegepast bij patiënten
met een ver gevorderd stadium van kanker met een ileus, waarbij er geen mogelijkheden (meer) zijn tot
operatie en behandeling van de ziekte. Dit hangt vermoedelijk samen met de matige algehele conditie en
de korte levensverwachting (die meestal in dagen tot weken wordt uitgedrukt). Een algemene uitspraak
over de effectiviteit van PV in deze situatie kan dan ook niet worden gedaan.
Op grond van de klinische praktijk en de literatuur lijkt het aannemelijk dat SV en PV geen effect hebben bij
ondervoeding als gevolg van metabole afwijkingen in het kader van het anorexie-cachexie syndroom bij ver
voortgeschreden ziekte. In dat geval is medicamenteuze behandeling (zie Effect van sondevoeding en
parentalevoeding bij radio- en chemotherapie) aangewezen.

Conclusies:
Niveau 4

Niveau 4

De werkgroep is van mening dat sondevoeding de kwaliteit van leven handhaaft of
verbetert en het leven kan verlengen bij patiënten in de laatste levensfase (die niet
(meer) actief worden behandeld) met een obstructie hoog in de tractus digestivus
(oesofagus of maag) bij patiënten in een goede algehele conditie en met een
ingeschatte levensverwachting van minimaal 2-3 maanden.
D: [Mening van de werkgroep, Arends, 200610; Bachmann, 2002; De Graeff,
201094; Pironi, 1997341]
Over het effect van parenterale voeding bij patiënten in de laatste levensfase (die
niet (meer) actief worden behandeld) met een ileus kan geen uitspraak worden
gedaan.
De werkgroep is van mening dat sondevoeding en parenterale voeding geen
invloed hebben op kwaliteit van leven of overleving bij patiënten in de laatste
levensfase (die niet (meer) actief worden behandeld) met ondervoeding als gevolg
van metabole afwijkingen in het kader van het anorexie-cachexie-syndroom.
D: [Mening van de werkgroep, Bozzetti, 200948]

Overwegingen:
Bij de afweging om al dan niet te starten met SV of PV bij deze patiëntengroep spelen de
levensverwachting en algemene toestand van de patiënt, de mogelijke nadelen van de interventies en de
wensen en emoties van patiënten, naasten en hulpverleners een belangrijke rol bij de besluitvorming. De
nadelen en bijwerkingen van SV en PV spelen natuurlijk altijd een rol bij de indicatiestelling, maar wegen
bij deze patiëntengroep extra zwaar vanwege de beperkte levensverwachting en de vaak matige algehele
conditie.
Een voorwaarde voor het toepassen van SV of PV in deze situatie is een redelijke levensverwachting
(minimaal 2-3 maanden) en een goede algehele conditie van de patiënt waarbij een Karnofsky
Performance status van 50% vaak als minimum wordt aangehouden.
Op grond van deze voorwaarden zal PV slechts uiterst zelden kunnen worden toegepast bij patiënten met
een ileus, waarbij er geen mogelijkheden voor chirurgie of chemotherapie (meer) zijn.
Bij SV kan gebruikt gemaakt worden van een neussonde, een PEG-katheter of (zelden) een chirurgische
fistel. Een neussonde heeft belangrijke cosmetische bezwaren en wordt door sommige patiënten als
uiterlijk hinderlijk (met name door irritatie van de keel) ervaren. Een PEG-katheter mist deze nadelen
grotendeels, maar kan niet altijd worden ingebracht en er is een kans op (soms levensbedreigende)
complicaties bij het inbrengen. Hetzelfde geldt voor een chirurgische fistel. Bij alle toedieningswegen kan
obstructie van de gebruikte sonde optreden.
Voor PV is een centraal veneuze katheter (bijv. een PICC-lijn, een Volledig Implanteerbaar
Toedieningssysteem (VIT) of een Hickmankatheter) een vereiste. Deze wordt vrijwel altijd klinisch
ingebracht. Het inbrengen is belastend voor de patiënt en brengt risico met zich mee op complicaties, zoals
bloedingen en pneumothorax. Andere complicaties bij het gebruik van centraal veneuze lijnen zijn infecties,
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trombose en/of obstructie van de lijn, infecties en metabole ontregelingen (m.n. leverfunctiestoornissen,
hypokaliëmie en hyperglykemie).
Voor zowel SV als PV geldt dat het gebruik hiervan vaak de inzet van verpleegkundigen in de thuissituatie
vereist (hetgeen ook een belangrijke inbreuk op de thuissituatie van de patiënt impliceert), kosten met zich
meebrengt en tijd en energie vereist van patiënten en naasten in een toch al zware en belastende periode.
Anorexie en gewichtsverlies zijn een bron van zorgen, niet alleen voor patiënten en hun naasten, maar
soms ook voor professionele zorgverleners [Poole et al, 2002343]. Dit laatste brengt het potentiële risico
met zich mee dat gestart wordt met SV of PV vanuit de behoefte om iets te doen voor de patiënt. Starten
met SV/PV is veel gemakkelijker dan stoppen met deze voeding, ook al is inmiddels duidelijk geworden dat
naast het leven ook het lijden wordt verlengd. Het moeten stoppen van SV of PV gaat over het algemeen
abrupt en kan worden ervaren als een handeling die de dood dichterbij brengt.
De besluitvorming over voedingsinterventies in deze situaties wordt mede beïnvloed door wensen,
gedachtes (al dan niet reëel) en emoties van alle betrokkenen. Inventarisatie hiervan en goed informatie
over haalbare en onhaalbare doelen is van groot belang bij de besluitvorming. SV en PV worden gezien als
medische handelingen. Een wens van de patiënt om daarmee te starten is een voorwaarde, maar wordt
alleen ingewilligd als deze behandeling onder de gegeven omstandigheden medisch zinvol wordt geacht,
waarbij de verwachte invloed op de kwaliteit van leven de primaire overweging is.
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Effect medicameteuze behandeling
Uitgangsvraag
Wat is het effect van medicamenteuze behandeling op ondervoeding bij patiënten met kanker?

Aanbevelingen:
Er wordt geadviseerd bij patiënten met vergevorderde stadia van kanker met anorexie en gewichtsverlies
c.q. cachexie en een levensverwachting van >2-3 maanden kan behandeling met megestrolacetaat 1 dd
480-800 mg in combinatie met energie- en eiwitverrijkte voeding worden gestart ter behandeling van
anorexie en gewichtsverlies.
Bij een kortere levensverwachting kan behandeling met corticosteroïden (bijv. dexamethason 1 dd 3-8 mg)
worden gestart ter behandeling van anorexie en ter verbetering van de kwaliteit van leven.
Literatuurbespreking:
Gewichtsverlies en ondervoeding bij patiënten met kanker ontstaan door een ingewikkeld samenspel van
enerzijds door ziekte en behandeling veroorzaakte symptomen, die leiden tot een verminderde
voedselinname en soms ook tot verhoogd verbruik of verlies van nutriënten, en anderzijds door metabole
veranderingen [De Graeff et al, 201094]. Deze metabole veranderingen kunnen leiden tot het zgn.
anorexie-cachexie-syndroom, bestaande uit een combinatie van anorexie (gebrek aan eetlust), asthenie
(algehele zwakte) en cachexie (een complex metabool syndroom als uiting van een onderliggende ziekte,
gekenmerkt door ernstig gewichtsverlies en een toenemend katabole toestand met verlies van spiermassa
en spierkracht, al dan niet in combinatie met verlies van vetweefsel). De metabole stoornissen kunnen al
vroeg in het verloop van de ziekte ontstaan en voorafgaan aan de klinische manifestaties van cachexie.
De precieze mechanismen hiervan zijn niet geheel bekend. De huidige literatuur suggereert dat in het
lichaam en door de tumor geproduceerde cytokines (o.a. Tumour Necrosis Factor-α (TNF-α), interleukine-1
(IL-1), interleukine-6 (IL-6) en interferon-γ) belangrijke mediatoren zijn van cachexie bij kanker en anorexie
veroorzaken. Productie van cytokines leidt tot een chronisch ontstekingsproces, waarbij mediatoren
vrijkomen die direct invloed hebben op het metabolisme van koolhydraten, vetten en eiwitten en op de
eetlust.
Medicamenteuze behandeling van ondervoeding bij patiënten met kanker kan zich enerzijds richten op
symptomen (bijv. behandeling van pijn, slikstoornissen of misselijkheid) die leiden tot of bijdragen aan
anorexie en gewichtsverlies en anderzijds op bovengenoemde metabole stoornissen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de medicamenteuze behandeling die gericht is op de metabole
stoornissen bij patiënten met kanker en gewichtsverlies c.q. cachexie.
Er zijn verschillende systematische reviews [Berenstein et al, 200529; Brown et al, 200257; Colomer et al,
200781; Dewey et al, 2007107; Elia et al, 2006119; Lesniak et al, 2008247; Lopez et al, 2004257; Maltoni et al,
2001274; Mazzotta et al, 2008286; Yavuszen et al, 2005452; twee richtlijnen [Desport, 2003104; De Graeff,
200694] en 69 gerandomiseerde studies gepubliceerd over de medicamenteuze behandeling van anorexie
en gewichtsverlies bij patiënten met kanker. Het meeste onderzoek is gedaan naar het effect van
progestativa (megestrolacetaat en medroxyprogesteronacetaat). Andere medicamenten die zijn onderzocht
zijn corticosteroïden (dexamethason, methylprednisolon en prednisolon), visolie c.q. eicosapentaeenzuur
(EPA), hydralazine, cyproheptadine, pentoxifylline, thalidomide, melatonine, erytropoietine, ghreline,
nandrolon, cannabis, ATP, etanercept en infliximab.
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende subhoofdstukken:
1. Progestativa
2. Corticosteroïden
3. Eicosapentaeenzuur (EPA)
4. Andere middelen

Conclusies:
De conclusies van dit hoofdstuk zijn beschreven in de volgende subhoofdstukken:
1. Progestativa
2. Corticosteroïden
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3. Eicosapentaeenzuur (EPA)
4. Andere middelen

Overwegingen:
Gelet op de resultaten van gerandomiseerd onderzoek is er voldoende reden om behandeling met
progestativa te starten bij patiënten met vergevorderde stadia van kanker en het anorexie-cachexie
syndroom en een niet al te korte (minstens enkele maanden) levensverwachting. Gezien de veel grotere
hoeveelheid onderzoek en ervaring met megestrolacetaat bestaat een voorkeur voor dit middel boven
medroxyprogesteronacetaat. Dit is in overeenstemming met twee richtlijnen [Desport et al, 2003; De Graeff
et al, 201094].
Hoewel het niet door onderzoek is onderbouwd, lijkt het aannemelijk dat het zinvol is om behandeling met
progestativa te combineren met energie- en eiwit verrijkte voeding.
Bij patiënten met een kortere levensverwachting kan behandeling met corticosterosteroïden (prednison of
dexamethason) worden overwogen. Het doel hiervan is om anorexie te behandelen en het algehele
welbevinden te vergroten; er mag geen effect worden verwacht op gewicht en voedingstoestand.
Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van andere middelen bij de behandeling van
anorexie en gewichtsverlies bij patiënten met kanker.

Progestativa
Literatuurbespreking:
Er zijn één Cochrane [Berenstein et al, 200529] analyse en verschillende systematische reviews [Brown et
al, 200257; Lesniak et al, 2008247; Lopez et al, 2004257; Maltoni et al, 2001274; Yavuszen et al, 2005452]
gewijd aan de rol van megestrolacetaat en/of medroxyprogesteronacetaat. Bij de Cochrane analyse en de
systematische review van Lopez et al [2004257] werden ook studies bij patiënten met andere aandoeningen
(AIDS en COPD) geïncludeerd en bij de review van Yavuszen et al [2005452] werd ook aandacht besteed
aan andere medicamenten dan progestativa.
Er zijn 18 gerandomiseerde studies gepubliceerd, waarbij het effect van megestrolacetaat op eetlust en
gewicht werd vergeleken met placebo bij volwassen patiënten met kanker. De studies werden verricht bij
diverse soorten kanker in meestal vergevorderde stadia. Bij 14 van deze 18 studies werd na behandeling
met megestrolacetaat een significante verbetering gezien van de eetlust en bij 11 studies een significante
verbetering van gewicht. In sommige studies werd ook verbetering van misselijkheid, spieromvang,
vermoeidheid, performance status en kwaliteit van leven gezien. In de meta-analyse van Lopez et al
[2004257] werd bij patiënten met kanker een significant verhoogde kans op verbetering van anorexie gezien
na behandeling met megestrolacetaat t.o.v. placebo, een significant verhoogde kans op gewichtstoename
en een significant verhoogde kans op verbetering van de Karnofsy performance status t.o.v. placebo.
Zowel in de Cochrane analyse van Berenstein et al [200529] als de systematische review van Lesniak et al
[2008247] werd bij patiënten met kanker een significante verbetering van anorexie gezien van
megestrolacetaat t.o.v. placebo en een significant verhoogde kans op gewichtstoename. In de review van
Lesniak et al [2008247] werd de kans op verbetering van eetlust geschat op 30% en de kans op toename
van gewicht op 10-15%.
Het effect van megestrolacetaat treedt binnen enkele weken op [Lesniak et al, 2008247].
In bovengenoemde studies varieerde de dosering van megestrolacetaat van 160 tot 1600 mg/dag; de
mediane dosis was 480 mg/dag. In de studie van Loprinzi et al [1993264] waarbij vier doseringen met elkaar
werden vergeleken (160, 480, 800 en 1280 mg/dag) werd een significante relatie tussen dosis en anorexie
(minder anorexie bij 800 mg/dag dan bij lagere doseringen) gezien en een trend voor een relatie tussen
dosis en gewichtstoename. Gezien de verschillende doseringen die in de andere studies werden
vergeleken en verschillen in resultaten zijn geen eenduidige conclusies te trekken. Hogere doseringen
lijken effectiever t.a.v. anorexie en gewichtsverlies dan lagere doseringen [Beller et al, 199728; Gebbia et al,
1996140; Heckmayr et al, 1992166; Ulutin et al, 2002428; Vadell et al, 1998429] en doseringen van 1280 en
960 mg/dag hebben geen meerwaarde t.o.v. respectievelijk doseringen van 800 en 480 mg/dag [Loprinzi et
al, 1993264; Schmoll et al, 1991377 en 1992378]. Het effect van de dosis op het gewicht lijkt groter dan het
effect van de dosis op de eetlust [Lesniak et al, 2008247].
Zes studies vergeleken megestrolacetaat met andere middelen: cisapride [Chen et al, 199774], dronabinol
[Jatoi et al, 2002195], eicosapentaeenzuur [Jatoi et al, 2004194], prednisolon [Lai et al, 1994236],
dexamethason en fluoxymestrone [Loprinzi et al, 1999261] en eicosapentaeenzuur, carnitine en thalidomide
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2010278].

[Mantovani et al,
De meeste studies lieten een significant verschil t.a.v. eetlust en/of gewicht zien ten voordele van
megestrolacetaat dan wel een trend voor een verschil.
Er zijn zes gerandomiseerde studies gepubliceerd, waarbij bij volwassen patiënten met kanker het effect
van medroxyprogesteronacetaat (300-1200 mg/dag) op eetlust en gewicht werd vergeleken met placebo of
geen behandeling. De studies werden verricht bij diverse soorten kanker in meestal vergevorderde stadia.
Drie studies [Downer et al, 1993116; Simons et al, 1996394;Tominaga et al, 1994424] lieten een significant
verschil in eetlust zien en drie studies [Neri et al, 1997310; Simons et al, 1996396; Tominaga et al, 1994424]
een significant verschil in gewicht ten voordele van medroxyprogesteronacetaat. In één van de studies
[Simons et al, 1998396] werd een toename van vetmassa en een afname van ruststofwisseling (REE)
gezien in de groep die behandeld werd met medroxyprogesteronacetaat. In de studie van Neri [Neri et al,
1997310] verbeterde de performance status in de groep die met medroxyprogesteronacetaat werd
behandeld. In de studie van Komek [Kornek et al, 1996225] leidde toediening van
medroxyprogesteronacetaat tot een significant betere kwaliteit van leven.
In de review van Maltoni, waarin studies met megestrolacetaat en studies met medroxyprogesteronacetaat
werden gecombineerd, werd een significante kans op verbetering van eetlust van progestativa t.o.v.
placebo gezien en een significante kans op gewichtstoename [Maltoni et al, 2001274].
Als bijwerkingen van progestativa worden in de verschillende studies genoemd impotentie, vaginale
bloedingen, enkeloedeem, dyspnoe, diepe veneuze trombose/longembolie en gastrointestinale klachten. In
de reviews van Berenstein en Lopez [Berenstein et al, 200529; Lopez et al, 2004257] kwam alleen
enkeloedeem significant vaker voor bij progestativa dan bij placebo; in de review van Lesniak et al
[2008247] werd daarnaast ook diepe veneuze trombose/longembolie genoemd.
Bij het effect van progestativa (megestrolacetaat en medroxyprogesteronacetaat) moeten een aantal
kanttekeningen worden geplaatst:
• De studies zijn verricht bij heterogene populaties van patiënten met kanker, waarbij de bijdrage van
de metabole stoornissen aan het gewichtsverlies naar alle waarschijnlijkheid zeer wisselend zal
zijn geweest;
• Bij slechts een deel van de studies was gewichtsverlies c.q. cachexie een inclusiecriterium;
• Door de combinatie van vaak lage aantallen geïncludeerde patiënten en een relatief hoge uitval
was het aantal evalueerbare patiënten (en daarmee het vermogen om significante verschillen aan
te tonen) in de meeste studies laag;
• Het effect op het gewicht is beperkt (gemiddelde gewichtstoename 3.56kg,
95%-betrouwbaarheidsinterval 1.27-5.85) [Berenstein, 200529];
• De gewichtstoename t.g.v. progestativa zou ten dele ook verklaard kunnen worden door
vochtretentie;
• Het is aannemelijk dat toename in gewicht vooral veroorzaakt wordt door toename van vetweefsel
[Loprinzi, 1993264; Simons, 1998396]. Er is onvoldoende onderzoek gedaan in een
gerandomiseerde studie naar het effect op de vetvrije massa c.q. de spiermassa;
• Het effect op de globale kwaliteit van leven is niet met zekerheid aangetoond. Globale kwaliteit van
leven werd slechts bij een deel van de studies en met behulp van verschillende instrumenten
onderzocht. De resultaten van de studies waren sterk wisselend;
• Er zijn geen studies die een invloed van behandeling met progestativa op de overleving laten zien
[Lesniak, 2008247].
Een Cochrane analyse [Berenstein et al, 200529] en vijf systematische reviews concludeerden dat
progestativa (megestrolacetaat en medroxyprogesteronacetaat) een significante positieve invloed hebben
op eetlust en gewicht. Twee richtlijnen [Desport, 2003104; De Graeff, 201094] adviseren het gebruik van
progestativa bij de behandeling van anorexie en gewichtsverlies bij patiënten met vergevorderde stadia van
kanker.
Conclusies:

Niveau 1
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200529;

A1: [Berenstein,
Brown, 200257; Lesniak, 2008247; Lopez, 2004257;
274
Maltoni, 2001 ; Yavuszen, 2005452]
A2: [Beller, 199728; Bruera, 199059 en 199858; De Conno, 199883; Downer,
1993116; Feliu, 1992130; Fietkau, 1997133; Loprinzi, 1990258; McQuellon, 2002293;
Neri, 1997310; Rowland, 2006363; Simons, 1996394 en 1998396; Tchekmedyan,
1992419; Vadell, 1998429; Westman, 1999442]
B: [Chen, 199774; Erkurt, 2000122; Kornek, 1996225; Lai, 1994236; McMillan,
1994291; Schmoll, 1991377 en 1992378; Tominaga, 1994424]
Over de invloed van progestativa op kwaliteit van leven kan geen uitspraak
worden gedaan.

Niveau 2

A1: [Berenstein, 200529; Lesniak, 2008247; Lopez, 2004257; Yavuszen, 2005452]
Het is aannemelijk dat de optimale dosis van megestrolacetaat voor de
behandeling van anorexie en gewichtsverlies 480-800 mg/dag bedraagt.
A2: [Beller, 199728; Gebbia, 1996140; Loprinzi, 1994263; Vadell, 1998429]
B: [Schmoll, 1991377 en 1992378; Heckmayr, 1992166; Ulutkin, 2002428]

Corticosteroïden
Literatuurbespreking:
Zes gerandomiseerde studies vergeleken het effect van corticosteroïden met placebo. Vijf van deze studies
werden voor 1990 gepubliceerd. De studies werden verricht bij diverse soorten kanker in meestal
vergevorderde stadia. Vijf studies [Bruera et al, 198560; Della Cuna et al, 198999; Moertel et al, 1974300;
Popiela et al, 1989344; Willox et al, 1984447] lieten een significant verschil zien in eetlust tussen
corticosteroïden en placebo en drie studies een significant verschil in welbevinden [Della Cuna et al,
198999; Popiela et al, 1989344; Willox et al, 1984447] ten gunste van de corticosteroïden. Het effect was
meestal kortdurend (4-8 weken). In geen van de studies werd een verschil in gewicht gevonden.
Twee systematische reviews [Brown et al, 200257 en Yavuszen et al, 2005452] concludeerden dat
corticosteroïden een significant positief, maar kortdurend effect hadden op eetlust en welbevinden, maar
niet op gewicht.
Twee studies vergeleken corticosteroïden met megestrolacetaat. In de studie van Lai et al [1994236] had
160 mg/dag megestrolacetaat een significant beter effect op eetlust dan prednisolon 30 mg/dag. In de
studie van Loprinzi et al [1999261] was er een niet-significante trend voor een betere eetlust en gewicht met
800 mg/dag megestrolacetaat in vergelijking met 3 mg/dag dexamethason.
Conclusies:

Niveau 1

Het is aangetoond dat behandeling met corticosteroïden (methylprednisolon,
prednisolon of dexamethason) leidt tot een kortdurende (4-8 weken) toename
van eetlust en welbevinden bij patiënten met kanker.
A1: [Brown, 200257; Yavuszen, 2005452]
A2: [Bruera, 198560; Della Cuna, 198999; Popiela, 1989344; Willox, 1984447]
B: [Inoue, 2003180; Moertel, 1974300]

Eicosapenteaeenzuur (EPA)
Literatuurbespreking:
Eicosapentaeenzuur (EPA) is een omega-3 vetzuur, afkomstig uit visolie. Dierexperimenteel suggereert
een effect van EPA op lipolyse en spierafbraak en pro-inflammatoire cytokineproduktie bij
tumor-geïnduceerde cachexie. Niet-vergelijkend onderzoek bij patiënten met kanker lieten gunstige
effecten van EPA zien op het lichaamsgewicht.
In acht gerandomiseerde studies werd het effect van 2- 4,9 g/dag EPA op eetlust, gewicht, vetvrije massa,
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kwaliteit van leven en/of overleving onderzocht bij patiënten met een vergevorderd stadium van kanker. Er
is één Cochrane analyse gewijd aan EPA [Dewey et al, 2007107] en vier systematische reviews [Colomer et
al, 200781; Elia et al, 2006119; Mazzotta et al, 2008286; Yavuzsen et al, 2005452].
Bij drie studies [Fearon et al, 2003129; Guarcello et al, 2007153; v.d. Meij et al, 2010294] werd drinkvoeding
met EPA vergeleken met dezelfde drinkvoeding zonder EPA .Bij drie andere studies werd gebruik gemaakt
van capsules met EPA en placebo [Gogos et al, 1998; Bruera et al, 200361; Fearon et al, 2006127].
Guarcello [2007153] beschreef een significante toename van het lichaamsgewicht, de energie- en
eiwitinname en de eetlust. In de controlegroep werd geen of een niet-significante toename gezien. Echter,
de EPA groep werd niet direct vergeleken met de controlegroep zodat onduidelijk is in welke mate deze
verschillen op toeval berustten. In de studie van Gogos [1998] werd uitsluitend gekeken naar de invloed
van EPA op de immuunstatus en de overleving.
Geen van de studies liet significante verschillen zien ten aanzien van eetlust, gewicht, vetvrije massa en
kwaliteit van leven met uitzondering van de studie van v.d. Meij. In deze studie werd in de interventiegroep
(n=20) gedurende de studieperiode van 5 weken een beperkt positief effect gezien op het behoud van
gewicht/vetvrije massa (verschil met controlegroep alleen significant na 2 en 4 weken) en de
voedingsinname. Dit is echter de enige studie waarbij EPA werd gegeven naast een anti-tumor
behandeling en er werd in de analyse geen verschil gemaakt tussen responders en non-responders op
chemotherapie en hoe deze responders over de interventie- en controlegroep zijn verdeeld. Hierdoor is
onduidelijk of het positief effect is veroorzaakt door de EPA of door een scheve verdeling van de
responders over de EPA en controlegroep.
Vanwege slechte compliance heeft Fearon et al [2003129] een dosis-response analyse uitgevoerd waarbij
een positieve relatie werd gevonden tussen de hoeveelheid geconsumeerde EPA en toename in gewicht,
vetvrije massa en kwaliteit van leven. Ook in de studie van v.d. Meij wordt een sterker positief effect
gevonden bij patiënten met verhoogde plasma EPA concentraties. Omdat deze resultaten zijn gebaseerd
op een post-hoc analyses moeten de bevindingen echter worden bevestigd door prospectieve studies. Van
de drie studies [Gogos et al, 1998; Fearon et al, 2003129 en 2006127] die naar overleving hebben gekeken
vond alleen Gogos een significante verbetering van de overleving in de visolie groep in vergelijking met de
placebo groep. Het aantal patiënten in deze studie was echter laag.
Twee gerandomiseerde studies, waarbij EPA in drinkvoeding [Moses, 2004305] of als capsule [Zuijdgeest,
2000456] werd vergeleken met drinkvoeding zonder EPA resp. placebo zijn niet opgenomen in deze review
omdat daarbij het effect van EPA op eetlust, gewicht, vetvrije massa, kwaliteit van leven en/of overleving
niet werd onderzocht.
In de studie van Jatoi [2004194] werd drinkvoeding met EPA vergeleken met megestrolacetaat (600
mg/dag) en met de combinatie van EPA en megestrolacetaat bij ondervoede patiënten met kanker. Het
primaire eindpunt was ≥ 10% gewichtstoename t.o.v. het baseline gewicht. Dit eindpunt werd door 6% van
de patiënten in de EPA groep gehaald, 18% in de megestrol acetaat groep en 11% in de groep met EPA
en megestrol acetaat. Toediening van megestrolacetaat leidde tot een significant grotere toename van
gewicht en een trend tot meer verbetering van de eetlust dan toediening van EPA. Behandeling met de
combinatie had geen meerwaarde boven behandeling met alleen megestrolacetaat.
In de studie van De Luis et al [2005] werd drinkvoeding met EPA vergeleken met drinkvoeding met arginine
bij patiënten met een hoofdhalscarcinoom na operatie zonder gewichtsverlies. Er werd een significante
toename gezien van het gewicht, de vetmassa en de dikte van de tricepshuidplooi in de EPA groep over
een periode van 3 maanden. Het artikel beschrijft echter niet of de verschillen tussen de EPA- en
argininegroep significant zijn waardoor de vergelijking met de controlegroep ontbreekt.
In de studie Persson et al [2005] werden visolie capsules vergeleken met toediening van melatonine. Er
werd geen significant verschil gevonden voor gewichtstabilisatie, kwaliteit van leven en eetlust tussen de
twee groepen. Er was een significante vermindering in fysiek functioneren in de visolie groep.
Zowel de Cochrane analyse [Dewey et al, 2007107] als drie systematische reviews [Elia et al, 2006119;
Yavuszen et al, 2005452; Mazzotta et al, 2008286] concluderen dat er geen bewijs is dat EPA effectief is bij
de behandeling van anorexie en gewichtsverlies bij patiënten met kanker. Kanttekeningen die in deze
reviews worden gemaakt zijn slechte compliance en de korte duur van toediening.
De vierde systematische review [Colomer et al, 200781] concludeert dat orale supplementen met n-3
vetzuren invloed hebben op gewichtsverlies bij patiënten met een vergevorderd stadium van kanker. Deze
conclusie is echter gebaseerd op niet-vergelijkende studies met EPA die in eerste instantie veelbelovende
resultaten lieten zien, welke echter in gerandomiseerde studies niet werden bevestigd. Geen enkele
gerandomiseerde studie die in de review van Colomer is opgenomen liet een significante invloed van EPA
op gewicht zien
Conclusies:
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Niveau 1

Het is aangetoond dat eicosapentaeenzuur (EPA) niet bewezen effectief is bij de
behandeling van anorexie en gewichtsverlies bij patiënten met kanker.
A1: [Dewey, 2007107; Elia, 2006119; Mazzotta, 2008286; Yavuszen, 2005452]
A2: [Bruera, 200361; Fearon, 2003129 en 2006127; Jatoi, 2004194]
B: [Persson, 2005; Van der Meij, 2010294]

Andere middelen
Literatuurbespreking:
Eenentwintig studies vergeleken andere dan de hiervoor genoemde middelen met placebo of geen
behandeling .Vrijwel alle studies werden verricht bij patiënten met een vergevorderd stadium van kanker.
Vijf gerandomiseerde studies vergeleken hydralazine (een remmer van de gluconeogenese) met placebo.
Een studie liet een significante verbetering in eetlust en gewicht zien van hydralazine t.o.v. placebo
[Chlebowski et al, 198776], alle andere studies lieten geen verschillen in eetlust en gewicht zien tussen
hydralazine en placebo .
Twee gerandomiseerde studies vergeleken cyproheptadine (een antiserotonerg middel) met placebo. Eén
studie liet een significante verbetering zien van eetlust en gewicht na behandeling met cyproheptadine
t.o.v. placebo [Pawlowski et al, 1975330]. Een tweede studie liet een gering, maar significant verschil in
eetlust zien van cyproheptadine in vergelijking met placebo, maar geen verschil in gewicht [Kardinal et al,
1990205].
Eén gerandomiseerde studie liet geen verschil zien tussen 1200 mg/dag pentoxifylline (een remmer van
TNF-α) en placebo [Goldberg et al, 1995146].
Eén gerandomiseerde studie liet een significante positieve invloed zien na 4 en 8 weken behandeling met
thalidomide (eveneens een remmer van de productie van TNF-α) t.o.v. placebo op lichaamsgewicht en
armspiermassa [Gordon et al, 2005458].
Twee gerandomiseerde studies [Lissoni et al, 1996 en 2003] onderzochten het effect van melatonine (een
remmer van de productie van TNF-α) in vergelijking met een onbehandelde controlegroep. Beide studies
lieten een positieve invloed van melatonine op het gewicht zien.
Eén gerandomiseerde studie vergeleek de combinatie van megestrolacetaat en ibuprofen met een
combinatie van megestrolacetaat en placebo [McMillan et al, 1999292]. De groep die behandeld werd met
ibuprofen had een mediane gewichtstoename van 2.3 kg na 12 weken t.o.v. een mediane gewichtsafname
van 2.8 kg in de placebogroep. In beide groepen trad een vergelijkbare toename van eetlust op.
Eén studie [Daneryd et al, 199891] vergeleek behandeling met een COX-2 remmer gecombineerd met
erytropoiëtine met een behandeling met alleen een COX-2 remmer. Er was een positieve invloed van de
toevoeging van erytropoiëtine aan een COX-2 remmer op het gewicht, maar niet op de voedingsinname.
In twee studies werd het effect van ghreline (een cytokine-remmer) in verschillende doseringen onderzocht.
In de eerste studie [Neary et al, 2004309] was er een hogere energie-intake bij gebruik van ghreline t.o.v.
placebo. De tweede studie [Strasser et al, 2008410] liet geen verschil in inname van nutriënten zien tussen
ghreline (ongeacht de dosis) en placebo; de invloed op eetlust en gewicht werd niet gerapporteerd.
Behandeling met 200 mg/week nandrolon (een anabool steroïd) had geen significante invloed op gewicht
[Chlebowski et al, 198677]. In een drie-armige studie werden cannabisextract en tetrahydrocannabinol
vergeleken met placebo. Er werden geen significante verschillen in eetlust of gewicht gezien tussen de
groepen [Strasser, 2006].
Het effect van ATP werd bij patiënten onderzocht met een vergevorderd stadium van niet-kleincellig
bronchuscarcinoom [Achteresch, 20001 en 20022]. In de ATP-groep bleven de eetlust, gewicht, vet- en
vetvrije massa gelijk terwijl deze in de controlegroep daalden (verschil tussen de groepen significant).
Beijer et al [200927] vond bij patiënten met een preterminale vorm van kanker geen verschil in eetlust en
lichaamsgewicht tussen de ATP- en controlegroep.
Behandeling met etanercept (een antilichaam tegen TNF-α) had in vergelijking met placebo geen invloed
op eetlust en gewicht [Jatoi et al, 2007191]. Twee studies vergeleken infliximab (een ander antilichaam
tegen TNF-α) bij patiënten met pancreascarcinoom en cachexie, die behandeld werden met gemcitabine
[Wiedenmann et al, 2008444] en bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom [Jatoi et al, 2010193] met
placebo. Er werden geen verschillen gevonden in eetlust [Jatoi et al, 2010], verandering in gewicht [Jatoi et
al, 2010193; Wiedenmann et al, 2008444] of vetvrije massa [Wiedenmann et al, 2008444], performance status
[Wiedenmann et al, 2008444] of overleving [Jatoi et al, 2010193; Wiedenmann et al, 2008444]. Mantovani
verrichte een vijfarmige studie bij 332 patiënten met het anorexie-cachexie syndroom, waarbij progestativa
(megestrolacetaat of medroxyprogesteronacetaat) werd vergeleken met EPA, carnitine, thalidomide en een
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combinatie van alle genoemde middelen [Mantovani et al, 2010278]. Een post-hoc analyse liet zien dat de
gecombineerde behandeling superieur was t.o.v. alle andere behandelingen t.a.v. lean body mass, eetlust,
totale energieverbruik, resting energy expenditure (REE), vermoeidheid en performance status.
Bij bovengenoemde studies kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst worden:
• Door de combinatie van vaak lage aantallen geïncludeerde patiënten en een relatief hoge uitval
was ook hierbij het aantal evalueerbare patiënten (en daarmee het vermogen om significante
verschillen aan te tonen) in de meeste studies laag;
• Een aantal middelen (ghreline, ATP, thalidomide) is in Nederland niet geregistreerd;
• Geen van de onderzochte middelen is geregistreerd voor de behandeling van ondervoeding c.q.
cachexie;
Voor de meeste middelen is onvoldoende (goed) onderzoek gedaan en/of zijn de resultaten te inconsistent
om een uitspraak te doen over de effectiviteit bij de behandeling van anorexie en gewichtsverlies.
Conclusies:

Niveau 1

Het is aangetoond dat hydralazine niet effectief is bij de behandeling van
anorexie en gewichtsverlies bij patiënten met kanker
A2: [Chlebowski, 199075; Kosty, 1994226; Loprinzi, 1994-1263 en 1994-2262]
B: [Chlebowski, 1989]
Er kan geen uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van cyproheptadine,
thalidomide, melatonine, erytropoiëtine, ghreline, nandrolon, cannabis,
tetrahydrocannabinol, ATP, etanercept en infliximab bij de behandeling van
anorexie en gewichtsverlies bij patiënten met kanker.
A2: [Goldberg, 1995146; Jatoi, 2007191 en 2010193; Kardinal, 1990205; Strasser,
2006; Wiedenmann, 2008444]
B: [Achteresch, 20001 en 20022; Beijer, 200927; Chlebowski, 198677; Daneryd,
199891; Gordon, 2005458; Lissoni, 1996254 en 2003253; Neary, 2004309;
Pawlowski, 1975330; Strasser, 2008410]
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Samenvatting
Aanbevelingen:
Van de richtlijn "Ondervoeding bij patienten met kanker" is eensamenvattingskaartje beschikbaar. deze
kunt u bekijken op iknl.nl en ook bestellen.
Kanker is een veel voorkomende ziekte. In Nederland zal het aantal mensen bij wie de diagnose kanker
voor de eerste keer wordt gesteld toenemen van 91.400 in 2009 tot naar verwachting 95.000 in 2015. Het
aantal mensen dat leeft met kanker, of de psychische, fysieke en sociale gevolgen, zal toenemen van
366.000 in 2000 tot ruim 690.000 in 2015 [NKR, 2010].
Patiënten met kanker hebben een hoog risico om zowel tijdens het traject van diagnose tot behandeling,
als in de periode tijdens en na behandeling of in de palliatieve fase ondervoed te raken. Gewichtsverlies
en/of een lage BMI is geassocieerd met ondervoedingsgerelateerde morbiditeit, verminderde
overlevingskansen, een slechtere kwaliteit van leven en met een lagere kans op respons op radio- of
chemotherapie bij patiënten met kanker.
De richtlijn ‘Ondervoeding' is vooral gericht op het voorkomen van ondervoeding en/of het risico op
ondervoeding bii patiënten met kanker. De richtlijn beschrijft:
• Definitie;
• Diagnostiek;
• Prevalentie;
• Gevolgen van ondervoeding;
• Meerwaarde van screening en het gebruik van screeningsinstrumenten;
• Voedingsbehoefte;
• Interventies.
De richtlijn richt zich op;
• Patiënten die ouder zijn dan 18 jaar met een oncologische aandoening;
• Voor, tijdens of na afronding van de in opzet curatieve behandeling van kanker en tijdens de
palliatieve fase.
Zorg voor de voeding en voedingstoestand van de patiënt met kanker behoort tot het professioneel
handelen van een groot aantal zorgverleners.
Deze richtlijn is daarom bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de preventie, diagnostiek,
behandeling en begeleiding van patiënten met (het risico op) ondervoeding, zoals diëtisten, chirurgen,
radiotherapeuten, medisch oncologen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde,
oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en paramedici zoals fysiotherapeuten,
logopedisten en mondhygiënisten.
Uitgangsvragen
De meest relevante knelpunten zijn uitgewerkt tot de volgende zeven uitgangsvragen:
1. Wat is ondervoeding bij kanker en hoe kan de aard en ernst van ondervoeding worden
vastgesteld?
2. Wat zijn de gevolgen van ondervoeding bij patiënten met kanker?
3. Leidt kanker tot een normale, verhoogde of verlaagde ruststofwisseling en wat betekent dat voor
het voedingsadvies?
4. Wat is de meerwaarde van screening op tijdige herkenning en behandeling van ondervoeding bij
patiënten met kanker?
5. Wat is het effect van voorlichting en voedingsadviezen op ondervoeding bij patiënten met kanker?
6. Wat is het effect van sondevoeding en parenterale voeding op ondervoeding bij patiënten met
kanker?
7. Wat is het effect van medicamenteuze behandeling op ondervoeding bij patiënten met kanker?
Voor deze uitgangsvragen zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd op basis van een zo hoog
mogelijke graad van wetenschappelijk bewijs of consensus:
Vaststellen van ondervoeding
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Er wordt geadviseerd voor het bepalen van de ernst van de ondervoeding bij kanker een combinatie van
criteria te gebruiken waarbij er sprake is van ondervoeding bij:
• Onbedoeld gewichtsverlies ≥ 5% in een maand en/of ≥10% in 6 maanden of/en;
• Een BMI ≤ 18.5 (65 jaar en ouder ≤20) of/en;
• Een BMI tussen de 18.5 en 20 (65 jaar en ouder tussen 21 en 23) in combinatie met een duidelijk
verminderde inname (drie dagen niet of nauwelijks eten of meer dan een week minder eten dan
normaal) of in combinatie met > 2% gewichtsverlies of/en;
• Verlies van spiermassa tot onder de 5e percentiel van de referentiewaarden in combinatie met >
2% gewichtsverlies.
* methoden om spiermassa te meten en referentiewaarden, zie Criteria voor ondervoeding.
Voor het screenen van ondervoeding bij patiënten met kanker wordt verwezen naar Screening van
Ondervoeding.
Er wordt geadviseerd om bij patiënten met kanker te bepalen of de ondervoeding wordt veroorzaakt door
verminderde voedingsinname door obstructies of functieverliezen in het hoofdhalsgebied of
maagdarmkanaal zoals slik- en passageproblemen of vooral door inflammatie en metabole ontregeling.
Inflammatie en metabole ontregeling kan worden vastgesteld door het navragen van klachten die door
metabole ontregeling kunnen worden veroorzaakt (zoals aversie, snelle verzadiging, gebrek aan eetlust,
smaakveranderingen of gewichtsverlies zonder klachten), verlies van spiermassa en spierkracht en door
de interpretatie van biochemische bepalingen (bv. CRP en albumine).
Meerwaarde van screening op tijdige herkenning en behandeling
Er wordt geadviseerd patiënten met kanker tijdens het diagnose-behandeltraject herhaaldelijk te screenen
op (het risico op) ondervoeding:
• In de periode voorafgaand aan de behandeling: bij bezoek aan de huisarts (zie Landelijke
Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Ondervoeding) en/of bij het eerste poliklinische
bezoek aan de specialist;
• Tijdens de behandeling: bij opname in het ziekenhuis, bij dagbehandeling en bij bezoek aan een
radiotherapeutisch instituut;
• In de periode na behandeling: bij een consult op de polikliniek en bij de huisarts, bij een
intakegesprek met de thuiszorg/wijkverpleging en/of bij opname in een verpleeg- of
verzorgingshuis.
Er wordt geadviseerd patiënten in het palliatieve fase alleen te screenen op ondervoeding wanneer de
ziekte min of meer stabiel is, de levensverwachting maanden tot jaren en/of als ondersteuning bij
ziektegerichte behandeling.
Bij gebrek aan een snel en eenvoudig screeningsinstrument om ondervoeding te herkennen dat specifiek is
ontwikkeld voor en is gevalideerd bij patiënten met kanker wordt aanbevolen een screeningsinstrument te
gebruiken met minimaal de indicator gewichtsverlies. Een screeningsinstrument met als tweede indicator
de BMI herkent tevens patiënten met chronische ondervoeding. Voor het herkennen van patiënten met een
risico op ondervoeding hebben diverse screeningsinstrumenten extra items toegevoegd over eetlust,
mobiliteit en fysieke stress. Zie hiertoe het overzicht van de screeningsinstrumenten. Bij de screening op
(risico op) ondervoeding bij patiënten met kanker kunnen de reeds geïmplementeerde
screeningsinstrumenten MUST, SNAQ (voor de diverse doelgroepen) worden gebruikt.Voor ouderen is een
screeningsinstrument met aangepaste afkapwaarden voor de BMI nodig. Op dit moment wordt de MNA-SF
bij oudere patiënten gebruikt.
Er wordt geadviseerd patiënten met een screeningsuitslag 'ondervoeding' of 'hoog risico op ondervoeding'
te verwijzen naar de diëtist. Bij patiënten met hoofd-halskanker of slokdarmkanker die radiotherapie of
chemoradiatie ondergaan wordt geadviseerd de patiënt te verwijzen naar de diëtist onafhankelijk van de
screeningsuitslag.
* Kijk voor de aanbevelingen over verwijzing en voedingsadviezen bij Effect voorlichting en
voedingsadviezen.
Ruststofwisseling
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Er wordt geadviseerd, indien mogelijk, de ruststofwisseling te meten met indirecte calorimetrie omdat dit de
meest nauwkeurige methode is om de individuele energiebehoefte in rust te meten.
Voor het bepalen van de totale energiebehoefte als uitgangspunt voor het voedingsadvies wordt
geadviseerd uit te gaan van de gemeten ruststofwisseling van een patiënt met een toeslag voor het
energieverbruik voor beweging en activiteit en zonodig voor gewichtstoename.
Wanneer meten van de ruststofwisseling niet haalbaar is wordt geadviseerd de behoefte aan energie van
de individuele patiënt te schatten aan de hand van de Harris & Benedict formule, waarbij een toeslag wordt
berekend voor lichamelijke activiteit en metabole stress. Wanneer gewichtstoename wordt nagestreefd
wordt een extra toeslag berekend.
De werkgroep is van mening dat de energie inname niet los kan worden gezien van de eiwitinname. Er
wordt geadviseerd dat de voeding bij ziekte tenminste 1.2 - 1.5 g eiwit/kg/dag dient te bevatten conform de
richtlijn ‘Peri-operatief voedingsbeleid 2007'.
De werkgroep adviseert het gewicht te vervolgen en bij onbedoeld gewichtsverlies de energie-inname
geleidelijk te verhogen, met aandacht voor handhaving van de aanbeveling voor eiwit.
Voorlichting en voedingsadvies
Men dient een patiënt met kanker met ( risico op) ondervoeding te verwijzen naar de diëtist voor individueel
voedingsadvies. Algemene, schriftelijke voedingsadviezen of voedingsadviezen door andere hulpverleners
kunnen een waardevolle aanvulling zijn, maar vervangen niet het individuele advies door de diëtist.
Men dient bij vormen van kanker, die een voedingsproblematiek met groot risico op ondervoeding met zich
meebrengen, zoals hoofdhals en gastro-enterologische tumoren, een individuele voedingsadvisering door
de diëtist te geven. Dit behoeft een vaste plaats vroeg in de behandeling en er wordt niet afgewacht tot er
klachten optreden.
Er wordt geadviseerd om ondervoeding effectief te bestrijden of om een behaald resultaat te behouden de
voorlichting en dieetadvisering gedurende langere tijd te herhalen.
Een multidisciplinaire samenwerking tussen diëtist, arts, verpleegkundige en andere hulpverleners en een
transmurale overdracht van klinische diëtisten naar diëtisten in verzorgings- en verpleeghuizen dan wel de
thuissituatie en vice versa is vereist.
Drinkvoeding voor medisch gebruik wordt alleen geadviseerd ingepast in en als onderdeel van een
individueel voedingsadvies door de diëtisten niet als vervanging van een individueel voedingsadvies.
Er kan geen aanbeveling gegeven worden over het effect van voorlichting en voedingsadviezen in de
palliatieve fase.
Sondevoeding en parenterale voeding
Voor operatie dienen matig tot ernstig ondervoede (gewichtsverlies >10%) patiënten gedurende tenminste
7-10 dagen volwaardig te worden gevoed met sondevoeding en/of parenterale voeding. Dit advies geldt
voor alle patiënten met kanker, maar zal in de praktijk meestal patiënten met maligne tumoren in het
KNO-gebied of het maagdarmkanaal betreffen.
Er wordt geadviseerd bij het optimaliseren van de preoperatieve voedingstoestand uiterste aandacht te
geven aan het dagelijks toedienen van de volledige hoeveelheid voorgeschreven voeding. Sondevoeding
heeft daarbij de voorkeur boven parenterale voeding.
De chirurgische patiënt dient postoperatief zo snel mogelijk te starten met voeding. Wanneer de gewenste
inname oraal niet mogelijk is of niet binnen 4-5 dagen bereikt wordt dan is (aanvulling met) SV of PV
geïndiceerd.
De werkgroep is van mening dat bij patiënten waar een indicatie bestaat voor perioperatieve voeding het
gebruik van een voeding verrijkt met arginine, omega-3- PUFA's en nucleotiden overwogen moet worden,
omdat er aanwijzingen zijn dat hiermee het optreden van postoperatieve infectieuze complicaties en de
opnameduur verminderd kunnen worden in vergelijking met standaardvoedingen.
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Er dient sondevoeding en /of parenterale voeding te worden gegeven aan patiënten, die bij start van
radiotherapie, chemoradiatie of chemotherapie ondervoed zijn, en aan patiënten bij wie de orale inname,
ondanks individuele advisering en aanpassingen, onvoldoende mogelijk is.
Er wordt geadviseerd sondevoeding en/of parenterale voeding te geven aan patiënten die tijdens
radiotherapie, chemoradiatie en chemotherapie gedurende ≥ 7 dagen ondanks individuele advisering en
aanpassingen onvoldoende orale voeding gebruiken.
Er wordt geadviseerd bij patiënten met een hoofdhalstumor die worden behandeld met radiotherapie of
chemoradiatie een proactief voedingsbeleid in te zetten, met behulp van sondevoeding.
Er wordt geadviseerd bij een voldoende functionerend maagdarmkanaal sondevoeding te geven. Dit heeft
de voorkeur boven parenterale voeding.
De werkgroep is van mening dat het besluit om te starten met sondevoeding of parenterale voeding bij een
patiënt met kanker in de palliatieve fase, waarbij er geen mogelijkheden (meer) zijn voor
anti-tumortherapie, een zorgvuldige besluitvorming vergt, waarbij de wens van de patiënt, de lichamelijke
toestand en levensverwachting, de verwachte invloed op de kwaliteit van leven en de nadelen en mogelijke
bijwerkingen van de interventie moeten worden afgewogen.
Er wordt geadviseerd dat indien er sprake is van een obstructie hoog in de tractus digestivus, bij deze
patiëntengroep, sondevoeding kan worden toegepast met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen en
mogelijk de overleving te verlengen, mits de Karnofsky Performance status minimaal 50% is en de
ingeschatte levensverwachting minimaal 2-3 maanden bedraagt.
Indien er sprake is van een conservatief behandelde ileus, kan parenterale voeding bij deze patiëntengroep
worden toegepast met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen en mogelijk de overleving te verlengen,
mits de Karnofsky Performance status minimaal 50% is en de ingeschatte levensverwachting minimaal 2-3
maanden bedraagt. In de praktijk is dit slechts zelden het geval.
Indien er sprake is van een verslechter(en)de voedingstoestand op basis van metabole afwijkingen bij een
anorexie-cachexiesyndroom, wordt de toepassing van sondevoeding of parenterale voeding bij deze
patiëntengroep niet aanbevolen.
Medicamenteuze behandeling
Er wordt geadviseerd bij patiënten met vergevorderde stadia van kanker met anorexie en gewichtsverlies
c.q. cachexie en een levensverwachting van >2-3 maanden kan behandeling met megestrolacetaat 1 dd
480-800 mg in combinatie met energie- en eiwitverrijkte voeding worden gestart ter behandeling van
anorexie en gewichtsverlies.
Bij een kortere levensverwachting kan behandeling met corticosteroïden (bijv. dexamethason 1 dd 3-8 mg)
worden gestart ter behandeling van anorexie en ter verbetering van de kwaliteit van leven.
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Bijlagen
1. Knelpunt inventarisatie
Algemene informatie
Door een voorbereidingsgroep zijn aspecten geformuleerd die betrekking hebben op ondervoeding bij
kanker. Hiervan is een digitale enquête gemaakt via ‘Survey monkey'. Professionals zijn per mail benaderd
om deel te nemen met een link naar deze online enquête. In de enquête werd algemene informatie
gevraagd, er was een mogelijkheid om open vragen in te vullen en er werd gevraagd de hier
bovengenoemde aspecten te scoren. De enquête stond 2 maanden open.
De analyse is uitgezet onder:
• professionals uit de IKW regio;
• landelijk verspreid naar:
♦ V&VN oncologie
♦ Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO
♦ Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO
♦ Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO
♦ Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG
♦ Vereniging van Specialisten in Ouderengeneeskunde,Verenso (voorheen NVVA
♦ Nederlandse Verening voor Heelkunde (NVvH)
♦ Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Kenmerken respondenten
• Aantal respondenten: 92, hiervan hebben 85 personen de vragenlijst volledig ingevuld.
• Beroepsgroepen van de deelnemers

Van de deelnemers waren de verpleegkundigen de grootste beroepsgroep (n=36), gevolgd door de
diëtisten (n=29). De medici waren vertegenwoordigd met 26 deelnemers (10 huisartsen en 16
overig). De overige medische disciplines betroffen voornamelijk: internisten, oncologen, chirurgen,
radiotherapeuten.
Behalve de diëtisten heeft niemand deelgenomen uit de paramedische beroepsgroep.
• Het merendeel van de respondenten is werkzaam in het ziekenhuis (80,4%). Een aantal
respondenten is werkzaam in een eigen praktijk/groepspraktijk (9,8%). De thuiszorg en de sector
verzorgingshuis/verpleeghuis/hospice was vertegenwoordigd met respectievelijk 2,2 en 4,4%.
Knelpunten ten aanzien van ondervoeding
Scoren aspecten
De voorbereidingsgroep heeft 16 aspecten geformuleerd met betrekking tot ondervoeding bij patiënten met
kanker. De respondenten konden per persoon maximaal 8 aspecten aangeven die zij het belangrijkst
vonden voor de dagelijkse praktijk. In onderstaande tabel is per beroepsgroep aangegeven in welke mate
de aspecten als belangrijk ervaren zijn.
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totaal
(n=92)

verpleeg
kundige diëtist
(n=36)
(n=29)

medisch
huisarts overig
(n=10)
(n=16)

Wat zijn de gevolgen van ondervoeding bij
1 (n=56) 2
6
11
1
kankerpatiënten.
Wat is het voedingsbeleid voor de palliatieve
2 (n=53) 5
1
1
4
fase.
Wat zijn kenmerken van ondervoeding bij kanker. 3 (n=52) 1
10
2
5
Welke voorlichting over problemen met
betrekking tot eten ten gevolge van ziekte en
4 (n=48) 3
9
6
6
behandeling zou gegeven moeten worden.
Wat zijn verwijscriteria en wat is het verwijsbeleid
5 (n=46) 11
3
3
2
bij ondervoeding.
Wat is de rol van psychische en sociale
componenten op omgang met voeding door
6 (n=45) 4
7
7
9
patiënt met kanker.
Wat is de beste samenwerking en rolverdeling
7 (n=44) 6
2
12
7
van de verschillende disciplines.
Wat zijn risicofactoren voor het ontstaan van
8 (n=40) 8
4
8
10
ondervoeding bij kanker.
Welke patiënten komen in aanmerking voor
9 (n=38) 12
8
4
8
screening op ondervoeding.
Welke behandeling betreffende het
voedingsbeleid dient te worden uitgevoerd door 10 (n=38) 7
5
13
11
de verschillende disciplines.
Wat is de definitie van ondervoeding.
11 (n=35) 14
12
5
3
Wat is de beste verslaglegging van het
12 (n=33) 10
11
14
12
voedingsbeleid.
Wat is de invloed van comorbiditeit op
13 (n=30) 9
13
9
13
voedingstoestand.
Wat zijn de financiële consequenties voor de
14 (n=23) 13
15
10
14
patiënt.
Wat is de anamnese voor de verschillende
15 (n=16) 16
14
15
15
disciplines.
Wat is het beleid met betrekking tot activiteiten
16 (n=13) 15
16
16
16
van de patiënt.
Nummer 1 is het meest afgevinkte aspect. De top 4 is steeds vetgedrukt aangegeven, de top 8 is
gearceerd aangegeven.
Knelpunten van hulpverlener
De volgende knelpunten zijn door de hulpverleners aangegeven bij de open vraag naar "welke knelpunten
ervaart u ten aanzien van ondervoeding bij patiënten met kanker?".
De knelpunten die een plek zouden kunnen krijgen in een richtlijn, zijn weergegeven.
• Tijdig inventariseren/signaleren van (dreigend) voedingstekort;
• Voedingstekort zowel in de preklinische periode als in de periode van nazorg een plek in de zorg
geven;
• Kennis- en bewustzijnstekort ten aanzien van voeding bij ziekenhuismedewerkers waarbij vooral
de verpleegkundigen genoemd worden, waardoor te laat actie wordt ondernomen;
• Informatie met betrekking tot de voedingsstatus moet gedegen gerapporteerd worden;
• Voedingsinterventie levert niet altijd resultaat op vanwege het actieve ziekteproces;
• Aandacht voor patiënt en familie ten aan zien van psychische component van voeding ("moeten"
eten, terwijl patiënt misselijk is);
• Bij medewerkers in de palliatieve setting is niet veel wens / behoefte iets te doen aan
ondervoeding;
• Het moment van verwijzen naar een diëtist is niet duidelijk in de ziekenhuizen;
• Terughoudendheid van medici ten aanzien van parenterale of intraveneuze (bij-) voeding.
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Knelpunten van patiënt
De volgende knelpunten zijn door de hulpverleners aangegeven bij de open vraag naar "welke knelpunten
ervaren patiënten ten aanzien van ondervoeding bij kanker volgens u?".
De knelpunten die een plek zouden kunnen krijgen in een richtlijn, zijn weergegeven.
• Eten is moeilijk vanwege de lichamelijke gebreken ten gevolge van de behandeling (misselijkheid,
eetlustvermindering, energiegebrek, pijnlijke mond);
• Psychische druk van naasten en zichzelf "eten moet";
• Reactie van hulpverleners en vanuit patiënt zelf: "gewichtsverlies hoort erbij";
• Belang en noodzaak van goede voeding wordt niet ingezien door patiënt. Patiënt lijkt onvoldoende
kennis te hebben en is niet op de hoogte van diverse mogelijkheden t.a.v. voeding en het
voorkomen/behandelen van ondervoeding;
• Patiënt krijgt verschillende adviezen van diverse hulpverleners waar hij vaak te laat naar door is
verwezen;
• In het ziekenhuis is te weinig mogelijkheid om variatie aan te brengen in de maaltijden en adequaat
te reageren op wensen van patiënt.
Knelpunten inventarisatie ondervoeding voor patiënten
Medewerkers in de gezondheidszorg gebruiken in hun werk landelijke richtlijnen. Deze bestaan ook voor
het werkveld van de zorg voor kankerpatiënten. Er zijn verschillende onderwerpen zoals pijn,
infectiegevaar en voedingstekort.
Momenteel worden deze richtlijnen herzien. Bij deze herziening is het van belang de mening van patiënten
hierin te betrekken.
Daarom aan u de vraag:
van welke van de hieronder vermelde zaken m.b.t. voedingstekort moeten medewerkers in de
gezondheidszorg in ieder geval op de hoogte zijn?
Hiermee geeft u aan welke van de hieronder vermelde zaken u belangrijk vindt om op te nemen in een
landelijke richtlijn voedingstekort.
U kunt de mate van belangrijkheid aangeven door een nummering van 1 - 11
• Kenmerken van voedingstekort bij kanker
• Gevolgen van voedingstekort voor patiënten met kanker
• Voorlichting aan patiënten / naasten over problemen met betrekking tot voeding ten gevolge van
ziekte en behandeling
• Risicofactoren voor het ontstaan van voedingstekort bij kanker
• Criteria voor doorverwijzen als een voedingstekort wordt vermoed
• Meetinstrumenten om ondervoeding te signaleren
• Taakverdeling ‘arts - verpleegkundige - diëtist' bij voedingstekort
• Beleid met betrekking tot activiteiten van de patiënt met een voedingstekort
• Psychische invloeden op het eten bij patiënten met kanker
• Invloed van de familie / anderen op het eten bij patiënten met kanker
• Financiële consequenties voor de patiënt
Resultaat Knelpunten inventarisatie patiënten
Resultaat: 19 vragenlijsten retour van patiënten, waarvan 4 niet te gebruiken.
Aantal te gebruiken reacties staan hieronder aangegeven.
Vraag was: van welke zaken moeten medewerkers in de gezondheidszorg in ieder geval op de hoogte
zijn? Aan te geven in mate van belangrijkheid van 1-11, waarbij 1 het meest en 11 het minst belangrijk is.
Iedere score kreeg een aantal punten toegedeeld, die bij elkaar opgeteld zijn.
In volgorde van belangrijkheid, is dit het resultaat:
• Kenmerken van voedingstekort bij kanker
♦ 110 punten
• Risicofactoren voor het ontstaan van voedingstekort bij kanker
♦ 105 punten
• Voorlichting aan patiënten / naasten over problemen met betrekking tot voeding ten gevolge van
ziekte en behandeling
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♦ 103 punten
• Psychische invloeden op het eten bij patiënten met kanker
♦ 97 punten
• Gevolgen van voedingstekort voor patiënten met kanker
♦ 88 punten
• Meetinstrumenten om ondervoeding te signaleren
♦ 88 punten
• Taakverdeling ‘arts - verpleegkundige - diëtist' bij voedingstekort
♦ 83 punten
• Criteria voor doorverwijzen als een voedingstekort wordt vermoed
♦ 77 punten
• Invloed van de familie / anderen op het eten bij patiënten met kanker
♦ 75 punten
• Beleid met betrekking tot activiteiten van de patiënt met een voedingstekort
♦ 70 punten
• Financiële consequenties voor de patiënt
♦ 46 punten
2. Uitgangsvragen
Wanneer is er sprake van ondervoeding bij patiënten met kanker?
• Definitie;
• Kenmerken;
• Welke vormen van ondervoeding worden onderscheiden (micro/macronutriënten);
• Hoe vaak komt het voor;
• In de curatieve en palliatieve fase;
• Risicofactoren.
Wat zijn de gevolgen van ondervoeding bij patiënten met kanker?
• Lichamelijk;
• Psychosociaal;
• Bij chemotherapie, radiotherapie, chirurgie;
• In de curatieve en palliatieve fase.
Wat is de meerwaarde van screening op tijdige herkenning en behandeling van
ondervoeding bij patiënten met kanker op voedingstoestand, overleving,
comorbiditeit, kwaliteit van leven en welke instrumenten kunnen bij patiënten met
kanker het beste worden gebruikt?
• Door wie wordt gescreend;
• In welke fase (poliklinisch en/of klinisch, 1e en 2e lijn);
• Hoe/hoe vaak;
• Wat zijn de verwijscriteria;
In de curatieve en palliatieve fase.
Leidt kanker tot een normale, verhoogde of verlaagde behoefte aan macro- en/of
micronutriënten?
• Verschillende vormen van kanker;
• Verschillende stadia van kanker;
• Chirurgie;
• Radiotherapie;
• Chemotherapie.
Wat is het effect van voorlichting en voedingsadviezen op ondervoeding bij patiënten
met kanker? (hieronder valt ook orale drinkvoeding)
• Bij chemotherapie;
• Bij radiotherapie;
• Bij chirurgie;
• Bij geen actieve behandeling;
• In de curatieve en palliatieve fase.
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Wat is het effect van sondevoeding en/of parenterale voeding op ondervoeding bij
patiënten met kanker?
• Bij chemotherapie;
• Bij radiotherapie;
• Bij chirurgie (meenemen CBO richtlijn peri-operatieve voeding);
• Bij geen actieve behandeling;
• In de curatieve en palliatieve fase.
Wat is het effect van medicamenteuze behandeling op ondervoeding bij patiënten met
kanker?
(o.a. EPA, progestiva, corticosteroïden, cannabis, ATP, anti-TNF)
• Bij chemotherapie;
• Bij radiotherapie;
• Bij chirurgie;
• Bij geen actieve behandeling;
• In de curatieve en palliatieve fase.
3. Leden van de werkgroep
Mw. M. Agterbos, oncologieverpleegkundige, NKI-AvL
Mw. dr. S. Beijer, diëtist/epidemioloog, Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven, Sector Onderzoek, Lid
LWDO
Prof. dr. J.J. van Binsbergen, UMC Radbout Nijmegen
Prof. dr. R. Bleichrodt, chirurg UMC Radboud Nijmegen
Mw. drs. J. Chua-Hendriks, verpleegkundige expert, LUMC Leiden
Mw. N. Doornink , diëtist AMC, lid LDWO
Mw. J.van Esch, verpleeghuisarts Stichting Laurens, regio Zuidoost, locatie Antonius Ysselmonde,
Rotterdam
Dr. A. de Graeff, internist-oncoloog UMC Utrecht
Dr. M. Hulshof, Radiotherapeut AMC
Mw. dr. H. Jager-Wittenaar, diëtist-onderzoeker, UMC Groningen
Prof. dr. E. Kampman, epidemioloog Hoogleraar Voeding en Kanker Wageningen Universiteit en
Researchcentrum, Vrije Universiteit Amsterdam
Mw. S. Kattemolle, diëtist Verian Apeldoorn/ voorzitter IKST werkgroep
Mw. T. Klein, oncologieverpleegkundige, Diakonessenhuis, Utrecht
Mw. M. Kroeze, procesbegeleider IKNL,locatie Leiden
Mw. C. van der Laan, secretaresse, IKNL,locatie Leiden
Dhr. B. Lukkien, patiëntvertegenwoordiger NSvG
Mw. M. Schoonderwoerd, procesbegeleider, IKNL,locatie Leiden
Mw. J. Vogel, diëtist Instituut Verbeeten, IKZ
4. Onafhankelijkheid werkgroepleden
Alle leden van de richtlijnwerkgroep hebben verklaard onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen
van de richtlijn.
5. Betrokken Verenigingen
Initiatief
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie
Organisatie
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL),
Autoriserende verenigingen
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN afdeling oncologie)
Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Vereniging van Specialisten in Ouderengeneeskunde,Verenso (voorheen NVVA)
Nederlandse Verening voor Heelkunde (NVvH)
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Ingestemd met de inhoud
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
6. Wetenschappelijke onderbouwing
De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd
wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische
zoekacties door een informatiespecialist in Medline, Cinahl, Pubmed en in Cochrane Library en Embase.
De zoektermen en het resultaat van het literatuuronderzoek zijn opgenomen in bijlage 7. De artikelen
werden geselecteerd op grond van de volgende criteria: (a) Engels-, Duits-, Frans- of Nederlandstalige
publicaties (b) gepubliceerd als „full paper' en (c) artikelen vanaf 1994, artikelen over volwassenen (>18
jaar). Als extra controle op de volledigheid van de literatuur is gebruik gemaakt van kruisreferenties. De
kwaliteit van de artikelen werd door de werkgroepleden beoordeeld. Artikelen van matige of slechte
kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de
verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens
gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij een indeling van het CBO is gebruikt.
Niveau van bewijskracht van de conclusie
Niveau van bewijs
Conclusie gebaseerd op.
1
Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van
elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2.
2
1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van
elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B.
3
1 onderzoek van niveau B of C.
4
Mening van deskundigen.
Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies
Diagnostisch onderzoek
A1
Vergelijkend onderzoek naar de effecten van diagnostiek op
klinische uitkomsten of onderzoek, waarbij met behulp van
besliskundige modellen of multivariate analyses de toegevoegde
informatie wordt beoordeeld van de te onderzoeken test ten
opzichte van een referentietest.
A2
Vergelijkend onderzoek waarbij van tevoren criteria zijn
gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een
referentietest, met een beschrijving van de
onderzochte klinische populatie; bovendien moet het een
voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen,
gebruikgemaakt zijn van tevoren gedefinieerde afkapwaarden
van de test en de gouden standaard onafhankelijk zijn
beoordeeld.
B
Vergelijking met een referentietest, beschrijving van de
onderzochte test en van de onderzochte populatie, maar niet de
kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd.
C
Niet-vergelijkend onderzoek.
D
Mening van deskundigen.
Interventies
A1

A2
B

C
D
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Meta-analyses die tenminste enkele gerandomiseerde
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Mening van deskundigen.
Ondervoeding (1.0)

100

Richtlijn: Ondervoeding (1.0)

9. Actualisatie
De geldigheidsduur van deze richtlijn is vastgesteld op 3 jaar. De geldigheidstermijn voor de richtlijn wordt
vanuit het programma bureau Integraal Kankercentrum Nederland bewaakt. Om verscheidene redenen kan
herziening eerder dan beoogd nodig zijn. LWDO toetst daarom jaarlijks de actualiteit van de richtlijn. Het
bestuur van deze landelijke werkgroep draagt de verantwoordelijkheid om de behoefte voor herziening van
de huidige richtlijn bij de beroepsgroepen te peilen. Zo nodig zal de richtlijn tussentijds op onderdelen
worden bijgesteld. Uiterlijk in 2013 zal een nieuwe multidisciplinaire werkgroep worden geïnstalleerd voor
een herziene versie van de richtlijn.
10. Houderschap richtlijn
De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste
deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de verenigingen van
beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. IKNL is financieel verantwoordelijk en draagt zorg voor het
beheer en de ontsluiting van de richtlijn.
11. Juridische betekenis
Een richtlijn is geen wettelijk voorschrift, maar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten
en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen.
De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een
individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor in
het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken,
dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de
richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts (eindverantwoordelijk), de
dietist, de verpleegkundig specialist of physician assistent.
12. Verantwoording
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bevordert dat mensen met kanker en hun naasten zo dicht
mogelijk bij huis toegang hebben tot een samenhangend en kwalitatief verantwoord zorgaanbod. Het IKNL
is opgericht om behandeling, zorg en klinisch onderzoek binnen de oncologie te verbeteren. Daarnaast
heeft zij een taak in het opzetten en ondersteunen van netwerken voor palliatieve zorg.
IKNL werkt aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling voor de oncologische en palliatieve zorg. Naast deze
ontwikkeling van richtlijnen faciliteert het IKNL ook het onderhoud, het beheer, de implementatie en de
evaluatie van deze richtlijnen.
De leidraad voor de ontwikkeling van de richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg is het AGREE
instrument. Dit instrument is gemaakt voor de beoordeling van bestaande, nieuwe en herziene richtlijnen.
Het AGREE Instrument beoordeelt zowel de kwaliteit van de verslaglegging als de kwaliteit van bepaalde
aspecten van de aanbevelingen. Het beoordeelt de kans dat een richtlijn zijn gewenste doel zal behalen,
maar niet de daadwerkelijke impact op patiëntuitkomsten.
Het AGREE Instrument is opgebouwd uit 23 items verdeeld over zes domeinen. Elk domein beslaat een
aparte dimensie van kwaliteit van richtlijnen, namelijk:
• Onderwerp en doel betreft het doel van de richtlijn, de specifieke klinische vragen waarop de
richtlijn een antwoord geeft en de patiëntenpopulatie waarop de richtlijn van toepassing is;
• Betrokkenheid van belanghebbenden richt zich op de mate waarin de richtlijn de opvattingen
van de beoogde gebruikers weerspiegelt;
• Methodologie hangt samen met het proces waarin bewijsmateriaal is verzameld en samengesteld
en met de gebruikte methoden om aanbevelingen op te stellen en te herzien;
• Helderheid en presentatie gaat over het taalgebruik en de vorm van de richtlijn;
• Toepassing houdt verband met de mogelijke organisatorische, gedragsmatige en financiële
consequenties van het toepassen van de richtlijn;
• Onafhankelijkheid van de opstellers betreft de onafhankelijkheid van de aanbevelingen en
erkenning van mogelijke conflicterende belangen van leden van de werkgroep.
13. Referenties Ondervoeding en overleving
[Alifano, 20033; Andersson, 20077; Ando, 19998; Andreyev, 19989; Argiris, 200411; Aviles, 199513;
Bachman, 200814; Bakaeen 200016; Bettiuni 200833; Borasio 200838; Bremnes 200356; Buccheri 199563 en
200162; Capuano, 200869; Casas, 200370; Christein, 200278; Christodolou, 200279; Colinet, 200580; Conion,
1995; Costa, 200689; De Cos, 200888; Deans, 200796; Dequanter, 2004102; Di FF, 2006110 en 2007109;
Diculescu, 2002112; Dimopoulos, 2003113; Dubray, 1996117; Edwards, 2000118; Espinosa, 1995123; Ferrigno,
1995132; Florescu, 2008134; Fossa, 1994135; Gerhardt, 2006141; Gianotti, 1995143; Gobbi, 1994145;
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2002152;

Grossmann,
Gough,
Gupta, 2005156, 2006159 en 2008157; Haferkamp, 2008160; Herndon,
167
460
168
1998 en 2008 ; Hespanhol, 1995 ; Hess, 2007169; Ikeda, 2003178; Jeremic, 2003199 en 2006198; Jiao,
2001200; Julien, 1999203; Kama, 1999204; Kastritis, 2007206; Kim, 2003209, 2004210 en 2006211; Klatte,
2007212; Komaki, 2000217; Kong, 2005220; Kramer, 2006227; Krishnan, 2006228; Kycler, 2006235; Langendijk,
2000239; Langley, 2002240; Lehmann, 2007245; Lello, 2007246; Liu, 2006255; Lord, 2002265; Makela, 2000271;
Maltoni, 1995275; Mani, 1995277; Marechal, 2007279; Martin-Ucar, 2001284 en 2003285; Martins, 1999283;
McKernan, 2008289; Michel, 2002297; Mitry, 2004299; Navarro, 2006308; Nguyen, 2002313; Palomares,
1996327; Papadoniou, 2008328; Pedruzzi, 2008331; Persson, 2002332; Polee, 2008342; Prat, 1998345; Ross,
2004361; Rotman, 1994362; Salas, 2008369; Sanchez, 1998370; Schea, 1995375; Sculier, 1994383; Socinsky,
2004398; Songur, 2004402; Stahl, 2005407; Stapley, 2006408; Tammemagi, 2004415; Tamura, 1998416; Tas,
1999417; Tavernier, 2003418; Terwee, 2000421; Tian, 2008422; Tomassetti, 2006423; Tonouchi, 2008425;
Trigui, 2000426; Van Bokhorst, 199936; Werner, 1999441; Yu, 2002453; Yueh, 1998454]
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Notities
Voor artikelen betreffende interventie (preventie of therapie)

A1

systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau
betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent
zijn

A2

gerandomiseerd, vergelijkend, klinisch onderzoek van goede kwaliteit
(gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde trials) van voldoende
omvang en consistentie

B

gerandomiseerde, klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende
omvang of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd,
vergelijkend cohortonderzoek, patiënt-controle-onderzoek

C

niet-vergelijkend onderzoek

D

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden

Voor artikelen betreffende diagnostiek

A1

onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een
prospectief gevolgde, goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren
gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen, of
besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische
uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis worden
gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid
van diagnostische tests

A2

onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn
gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met een
goede beschrijving van de test en de onderzochte klinische populatie; het moet
een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen, er moet
gebruikgemaakt zijn van tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten
van de test en de 'gouden standaard' moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. Bij
situaties waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er in principe
een onderlinge afhankelijkheid en dient de analyse hierop te zijn aangepast,
bijvoorbeeld met logistische regressie

B

vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en
populatie, maar niet de kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd

C

niet-vergelijkend onderzoek

D

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden

Niveau van bewijs van de conclusies

1

tenminste één systematische review (A1) of twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van niveau A1 of A2

2 tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B
3 tenminste één onderzoek van niveau A2, B of C
4 mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden
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Tabel 1. Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht, voor artikelen betreffende
interventie
systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de
A1
resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn
A2

gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang en
consistentie

B

gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend
onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, patiëntcontroleonderzoek)

C

niet-vergelijkend onderzoek

D

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden

Tabel 2. Niveau van de conclusie op basis van de literatuuranalyse
gebaseerd op één systematische review (A1) of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
1
onderzoeken van niveau A2
2 gebaseerd op ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B
3 gebaseerd op één onderzoek van niveau A2 of B, of op onderzoek van niveau C
4 mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden
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Disclaimer
Disclaimer:
De informatie op de website www.oncoline.nl en op afgeleide producten van deze website is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) sluit iedere
aansprakelijkheid voor de opmaak en de inhoud van de richtlijnen alsmede voor de gevolgen die de
toepassing van de richtlijnen in de patiëntenzorg mocht hebben uit. Het IKNL stelt zich daarentegen wel
open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de richtlijnen. Men neme
daartoe contact op met de IKNL middels e-mail: oncoline@iknl.nl
Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen bevatten aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een
individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het
wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn
wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de
toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.
Houderschap richtlijn
De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste
deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de verenigingen van
beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. Het IKNL draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting
van de richtlijn.
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site www.oncoline.nl en afgeleide producten van
deze website berusten bij het IKNL en houder van de richtlijn. Het is de gebruiker van deze site niet
toegestaan de inhoud van richtlijnen (gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het IKNL en houder van de richtlijn. U kunt een verzoek voor
toestemming richten aan het IKNL, Postbus 19079, 3501 DB Utrecht. Het IKNL behandelt dit verzoek
samen met de relevante houder van de richtlijn.
Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website www.oncoline.nl of
naar richtlijnen op deze website. Tevens mag de informatie op deze internetsite wel worden afgedrukt en/of
gedownload voor persoonlijk gebruik.
Externe links
De website www.oncoline.nl en afgeleide producten van deze website bevatten links naar websites die
door andere partijen dan het IKNL worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het IKNL
heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop
aangeboden informatie, producten of diensten.
Bescherming persoonsgegevens
Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de mailservice of de inlogmogelijkheid van
http://www.oncoline.nl/ zullen door het IKNL vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens zullen niet worden
verstrekt aan derden.
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