
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Epidemiology of disease-related undernutrition and the impact on postoperative
adverse outcome in cardiac surgery

van Venrooij, L.M.W.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Venrooij, L. M. W. (2011). Epidemiology of disease-related undernutrition and the impact
on postoperative adverse outcome in cardiac surgery. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/epidemiology-of-diseaserelated-undernutrition-and-the-impact-on-postoperative-adverse-outcome-in-cardiac-surgery(bda212f9-011e-493e-ab37-13d730f4977b).html


SAMENVATTING

179



Om de conditie voorafgaand aan een openhartoperatie te verbeteren wordt bijvoeding
en fysiotherapie aan hoog risico patiënten geadviseerd. De aanwezigheid van onder-
voeding, een risicofactor voor complicaties tijdens herstel na hartchirurgie, wordt
hierbij veelal niet meegewogen. Een vaak gebruikt instrument om ondervoede patiën-
ten te herkennen is een lage body mass index (BMI; lichaamsgewicht in kg/lengte in
m2). In de hartchirurgie is het uitgebreid aangetoond dat patiënten met preoperatief
een lage BMI een hoger risico lopen op het ontwikkelen van postoperatieve complica-
ties en overlijden, zelfs dan patiënten met obesitas. Om het risico op complicaties na
hartchirurgie verder te reduceren, is het van belang ondervoeding onderdeel te laten
zijn van de keuze voor een van bovengenoemde strategieën ter optimalisatie van de
preoperatieve conditie. Hoewel BMI helpt bij het herkennen van ondervoeding, geeft
de BMI geen informatie over de exacte lichaamssamenstelling. Het lichaam bestaat uit
metabool-actieve vetvrije massa (VVM) en vet massa. Als men alleen de BMI gebruikt
bij het opsporen van ondervoeding, dan is het mogelijk dat patiënten met een lage
VVM ten onrechte geclassificeerd worden als niet-ondervoed. Deze misclassificaties
zouden kunnen resulteren in een onjuiste keuze wat betreft voedingsbehandeling and
daarmee complicaties. Vooralsnog ontbreekt binnen de hartchirurgische populatie
informatie over de impact van andere items ter herkenning van ondervoeding zoals
onbedoeld gewichtsverlies (GV), VVM of spiermassa.

In dit proefschrift worden de mogelijkheden ter verbetering van de herkenning van
ondervoeding en daarmee ter verbetering van de behandeling van ondervoeding,
binnen de hartchirurgische populatie onderzocht. 

In hoofdstuk 2 is de preoperatieve inname van eiwit en energie en complicaties na
hartchirurgie onderzocht bij niet-ondervoede hartchirurgische patiënten ouder dan
65 jaar. Honderd patiënten die thuis in afwachting waren van hun openhartoperatie
in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, noteerden hun voedingsinname.
Een lage eiwitinname (≤ 0.98 g/kg/d) resulteerde niet in meer complicaties of een
langere opnameduur dan een hoge eiwitinname (>0.98 g/kg/d). In het bijzonder bij
laagrisico patiënten bleek dat een hoge energie-inname (>22 kcal/kg/d) resulteerde
in het vaker voorkomen van postoperatieve complicaties in vergelijking met een lage
energie-inname (≤ 22 kcal/kg/d) (respectievelijk 33.3% and 13.2%; Odds ratio (OR)
5.0; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) [1.5-16.9]). Preoperatief kwam een eiwitin-
name ≤ 0.8 g/kg/d voor bij 22.6% van de patiënten, en een energie-inname ≤ 25
kcal/kg/d bij 72.2% van de patiënten. De resultaten van  deze studie suggereren dat
het detecteren en corrigeren van een preoperatieve lage eiwit of energie-inname van
geen klinische relevantie is bij de niet-ondervoede, thuisverblijvende, oudere, hart-
chirurgische populatie. Het is eerder een te veel aan voeding dan een te kort aan
voeding dat in deze populatie geassocieerd lijkt met het vaker voorkomen van com-
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plicaties na hartchirurgie. Daarom raden wij aan altijd eerst te screenen op onder-
voeding voordat een voedingsinterventie wordt gestart. Na screenen zal blijken wel-
ke patiënten baat hebben bij verdere diagnostiek en behandeling voor ondervoeding.
Hoofdstuk 3 beschrijft een systematische review met als doel accurate, quick-and-
easy screeningsinstrumenten voor ondervoeding voor zowel de kliniek als de poli-
kliniek te selecteren. Een accuraat, quick-and-easy screeningsinstrumenten voor
ondervoeding is een essentieel onderdeel voor de behandeling van ondervoeding.
Zonder gestandaardiseerde protocollen wordt door artsen en verpleegkundigen
hooguit de helft van de ondervoede patiënten herkend en dus behandeld. Studies
werden geincludeerd als ze voldeden aan de volgende criteria: De studie onderzocht
accuraatheid van quick-and-easy screeningsinstrumenten voor ondervoeding in een
volwassen populatie. Het screeningsinstrument werd vergeleken met een acceptabe-
le referentiestandaard voor ondervoeding. De referentiestandaard resulteerde in een
dichotome classificatie: ondervoeding aan- of afwezig. In de studie waren data om
sensitiviteit and specificiteit weer te geven beschikbaar. De methodologische kwali-
teit werd onderzocht met behulp van de QUADAS (checklist for quality assessment
in diagnostic accuracy studies) in die studies waar het screeningsinstrument een
relevante sensitiviteit en specificiteit liet zien (>65%). Geen enkele studie uitge-
voerd in een poliklinische populatie bleek van voldoende methodologische kwaliteit.
Voor een gemiddelde klinische ziekenhuispopulatie bleken de Short Nutritional
Assessment Questionnaire (SNAQ) en de Malnutrition Screening Tool (MST) met
voldoende kwaliteit onderzocht. De accuraatheid - sensitiviteit en specificiteit en
andere testkarakteristieken - van de MST leek iets beter dan die van de SNAQ.
Echter, de MST studie had een lagere QUADAS ‘score’ dan de SNAQ studie. In de
MST studie was niet geblindeerd en de afkappunten voor een positieve screenings-
uitslag waren post-hoc geformuleerd. Het hoge gebruiksgemak op de werkvloer
gecombineerd met een klinisch relevante sensitiviteit en specificiteit maken zowel
de SNAQ als de MST de meest accurate, quick-and-easy screeningsinstrumenten
voor ondervoeding om screenen op ondervoeding te implementeren bij opname in
het ziekenhuis. Geen van de studies naar quick-and-easy screeningsinstrumenten
voor ondervoeding bleken uitgevoerd in een hartchirurgische populatie.
In tientallen studies is een associatie gerapporteerd tussen een lage BMI en het vaker
optreden van complicaties na hartchirurgie. In tegenstelling, is er weinig bekend
over de impact van onbedoeld GV bij hartchirurgische patiënten. In hoofdstuk 4 is
de prevalentie en associatie met postoperatieve complicaties van preoperatief onbe-
doeld GV in de hartchirurgische populatie onderzocht. Hierbij is ook gekeken naar
het risico van preoperatief GV voor het ontwikkelen van postoperatieve complicaties
onafhankelijk van een lage BMI en andere risicofactoren. Data van 331 hartchirurgi-
sche patiënten werden verzameld op de dag van opname en gekoppeld aan de stan-
daard postoperatieve complicatieregistratie database van de afdeling Cardio-thoracale
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chirurgie van het AMC. Preoperatieve ondervoeding - ≥ 10% GV in de voorgaande 6
maanden en/of BMI ≤ 21.0 kg/m2 - was aanwezig in 9.1% van de studiepopulatie
(respectievelijk, 4.3% and 4.8%). Preoperatief onbedoeld GV ≥ 10% in de voorafgaan-
de 6 maanden was geassocieerd met een langere ziekenhuisopnameduur onafhankelijk
van een lage BMI (adj. OR 7.1; 95%BI [1.8-28.1]. Een preoperatief lage BMI was
geassocieerd met het vaker optreden van postoperatieve infecties en met een langere
intensive care opnameduur onafhankelijk van onbedoeld GV (respectievelijk, adj. OR
4.6; 95%BI [1.2-17.8] en adj. OR 5.3; 95%BI [1.3-21.8]). Gebaseerd op de resultaten
van deze studie raden wij aan zowel patiënten met preoperatief een lage BMI ≤ 21.0
kg/m2 als ≥ 10% GV in de voorgaande 6 maanden te verwijzen naar de diëtist voor ver-
dere diagnostiek en behandeling aangezien beide parameters onafhankelijk van elkaar
geassocieerd zijn met complicaties tijdens herstel. Als een screeningsinstrument voor
ondervoeding zonder een score voor BMI wordt gebruikt, wordt mogelijk de helft van
de ondervoede hartchirurgische patiënten gemist. Dit omdat, zoals onze studie laat
zien, de helft van de ondervoede hartchirurgische patiënten lijdt aan onbedoeld GV en
de andere helft aan een lage BMI, met nauwelijks overlap.
Hoofdstuk 5 beschrijft de toegevoegde waarde van het meten van lichaamssamen-
stelling bij het herkennen van ondervoede hartchirurgische patiënten. BMI en GV
geven geen informatie over de exacte lichaamssamenstelling. Het lichaam bestaat uit
metabool-actieve VVM en vet massa. Enkele studies in andere populaties lieten zien
dat een lage VVM index (VVMI, kg/m2) een betere voorspeller is voor mortaliteit
dan een lage BMI. Een prospectieve, observationele studie werd uitgevoerd. VVM
werd preoperatief gemeten bij 325 hartchirurgische patiënten op de dag van opname
met behulp van bioelectrical impedance spectroscopy (BIS). Van de hartchirurgische
patiënten had 8.3% een lage VVMI. Een preoperatief lage VVMI was geassocieerd
met het vaker optreden van postoperatieve infecties (18.5% vs. 4.7%, adj. OR 6.9;
95%BI [1.8-27.7]). Een lage VVMI neigde ook naar een langere opnameduur op de
intensive care (adj. Hazard ratio (HR) 0.7; 95%BI [0.4-1.1]. Wanneer patiënten ges-
coord worden als ondervoed met behulp van ≥ 10% GV in de voorgaande 6 maanden
en/of BMI ≤ 21.0 kg/m2, dan wordt de helft van de patiënten met een lage VVMI fout
negatief gescoord en dus onterecht geclassificeerd als niet-ondervoed. Op basis van
deze studie stellen wij voor de VVMI als uitgangspunt te nemen bij het opsporen en
behandelen van ondervoede, hartchirurgische patiënten. 
Voor het meten van VVM zijn er verschillende mogelijkheden. In hoofdstuk 6 wordt
de overeenstemming in VVM tussen de draagbare BIS-methode, die daarmee tevens
makkelijk bruikbaar is aan het bed van de patiënt, en de relatief dure, niet draagbare
dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)- methode onderzocht. Bij 26 patiënten die
een hartchirurgische ingreep ondergingen werd twee weken preoperatief en twee
maanden postoperatief op de polikliniek de lichaamssamenstelling gemeten met
zowel de BIS als de DXA. De BIS overschatte pre en postoperatief de VVM met 2 kg
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vergeleken met de DXA (respectievelijk, 2.3 kg (95%BI: -3.5-8.1 kg) en 2.1 kg (95%BI:
-4.5-8.7 kg)). De BIS onderschatte VVM verandering met -0.5% (95%BI: -8.4-7.5%).
De grote inter-individuele variatie tussen de VVM gemeten door de BIS en de DXA
staat inwisselbaarheid van beide methoden in de weg. Door de grote inter-individu-
ele variatie kan de VVMI gemeten door de BIS net zo goed 1.5 kg/m2 lager of 3 kg/m2

hoger dan de VVMI gemeten door de DXA zijn. Deze variatie zou kunnen leiden tot
misclassificaties and daarmee in onjuiste keuzes wat betreft voedingsbehandeling. Wat
weer kan leiden tot meer complicaties.  De DXA is beperkt doordat de methode geen
onderscheid kan maken tussen verschillende watercompartimenten (extracellulair
(ECW) en intracellulair water (ICW)). Voor de praktijk is dit essentieel aangezien
ECW de vochtstatus weergeeft en ICW de voedingsstatus. De evaluatie van voedings-
therapie zou onderzoek van de lichaamssamenstelling moeten omvatten. Wij raden
aan voor het meten van de VVM de DXA methode te gebruiken parallel aan de BIS
methode maar minder frequent. Beoordeling van de vochtbalans en inflammatoire
status dienen geïntegreerd te zijn in de interpretatie van de gemeten lichaamssamen-
stelling, beoordeling van de voedingsstatus en effectiviteit van de behandeling.
In hoofdstuk 7 is postoperatief verlies van spiermassa in relatie tot het optreden van
complicaties, kwaliteit van leven, heropnames en overlijden binnen een jaar na hart-
chirurgie onderzocht. Spiermassa is het metabool-actieve deel van VVM dat het
meest gevoelig is voor verliezen door ziekte en ouder worden. Bij 29 hartchirurgi-
sche patiënten die de preoperatieve polikliniek in het AMC bezochten werd twee
weken preoperatief en twee maanden postoperatief de spiermassa gemeten met de
DXA. Twee maanden postoperatief bleek een van de vier patiënten een ≥ 5% lagere
spiermassa te hebben dan hun preoperatieve waarde. Wanneer been- en armspier-
massa apart werden geanalyseerd, bleek dat een afname van ≥ 5% beenspiermassa
geassocieerd was met het vaker voorkomen van een afname in de door de patiënt
ervaren vitaliteit (88% vs. 35%, OR 13.0; 95%BI [1.3-128.1]). Een afname van ≥ 5%
armspiermassa daarentegen, bleek geassocieerd met het minder vaak optreden van
postoperatieve complicaties gedurende de ziekenhuisopname (33.3% vs. 69.2%, OR
0.2; 95%BI [0.04-0.98]). Deze patiënten met ≥ 5% armspiermassa afname hadden pre-
operatief een hogere VVMI. Overeenkomstig met de resultaten van hoofdstuk 5, sug-
gereren de resultaten van deze studie dat een preoperatief hogere VVMI staat voor een
beter vermogen van het lichaam om te gaan met chirurgie geïnduceerde stress, wat
resulteert in minder complicaties. Verder laat deze studie zien dat twee maanden na
een hartchirurgische ingreep een ≥ 5% lagere spiermassa dan preoperatief voorkomt
bij een kwart van de patiënten, en geassocieerd is met een verminderde vitaliteit.
Zowel preoperatief  als postoperatief ingezette programma’s bestaande uit voedings-
interventies gecombineerd met fysiotherapie met als doel extra spiermassa aan te
maken en daarmee het herstel na hartchirurgie te bevorderen lijkt potentie te hebben.
Wij stellen dat het aan te bevelen is VVMI metingen te integreren in het standaard
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preoperatief onderzoek. Dit om ondervoede, hartchirurgische patiënten beter te
identificeren, en vervolgens, zo nodig uitgebreid te onderzoeken en te behande-
len in de weken voorafgaand aan de operatie. Om de extra werklast en bijbehoren-
de kosten van het meten van lichaamssamenstelling gedurende screenen te beper-
ken, zou een quick-and-easy screening tool voor ondervoeding zoals de
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) en de SNAQ (instrumenten
aanbevolen in Nederland) wenselijk zijn. In hoofdstuk 8 wordt de accuraatheid
van de MUST en de SNAQ om ondervoede, hartchirurgische patiënten met een
lage VVMI te herkennen vergeleken. SNAQ en MUST scores en VVM metingen
gemeten met BIS werden preoperatief vastgesteld bij 325 volwassen patiënten
opgenomen voor electieve hartchirurgie. De sensitiviteit om patiënten met een
lage VVMI te identificeren was 59% voor de MUST en 19% voor de SNAQ. Dit
betekent dat wanneer er gescreend wordt op ondervoeding met de SNAQ in een
hartchirurgische populatie zo goed als 80% van de hartchirurgische patiënten met
een lage VVMI onterecht als niet-ondervoed wordt geclassificeerd. Deze onte-
recht als niet-ondervoed geclassificeerde patiënten komen vervolgens niet in aan-
merking voor een voedingsinterventie met de nodige nadelen tot gevolg. Hoewel
minder, wordt ook wanneer er gescreend wordt op ondervoeding met de MUST
nog steeds 40% van de hartchirurgische patiënten met een lage VVMI onterecht
als niet ondervoed geclassificeerd en komt daardoor dus niet in aanmerking voor
een voedingsinterventie. Verder liet het onderzoek zien dat de accuraatheid van
de MUST verbeterde wanneer leeftijd en geslacht werden toegevoegd aan het
screeningsproces. De sensitiviteit steeg naar 74%. Vervolgonderzoek om onze car-
diac-surgery-specific MUST (CSSM) te evalueren, is nodig voorafgaande imple-
mentatie.
Concluderend kan men stellen dat ondervoeding bij ziekte relatief vaak voorkomt
bij hartchirurgische patiënten en geassocieerd is met het vaker voorkomen van
complicaties tijdens herstel. Om de ondervoede, hartchirurgische patiënt zo goed
mogelijk te herkennen en te behandelen moet twee tot zes weken preoperatief de
VVMI gemeten worden naast alleen onbedoeld gewichtsverlies en BMI.
Vervolgens, wanneer screenen resulteert in een als ondervoed gescoorde patiënt,
vindt aanvullend diagnostisch onderzoek door een specialist plaats. Het meten
van de lichaamssamenstelling maakt een vast onderdeel uit van dit diagnostisch
onderzoek. Lichaamssamenstelling (VVM) wordt gemeten met de BIS. Om de
accuraatheid te vergroten wordt de VVM ook gemeten door de DXA maar minder
frequent. Gebaseerd op het diagnostische onderzoek wordt een dieetbehandeling
op maat voorgeschreven en het effect geëvalueerd. Toekomstig onderzoek zal de
mechanismen achter voedingsinterventies en het effect daarvan verder moeten
ontrafelen. Een grote experimentele, multi-center studie bij ondervoede, hartchi-
rurgische patiënten zal moeten uitwijzen of  preoperatieve en postoperatieve voe-
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dingsinterventie programma’s gecombineerd met fysiotherapie daadwerkelijk
resulteren in een beter herstel na hartchirurgie.
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