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Zowel bij acute als chronische ziekte heeft een negatieve eiwitbalans met verlies van de 
vetvrije massa van het lichaam (Engels: ‘lean body mass’, LBM) nadelige gevolgen op zowel 
korte als lange termijn. Bij levensbedreigend zieke kinderen op een afdeling voor intensive 
care voor kinderen (ICK) is een cumulatieve negatieve eiwitbalans en verlies van LBM geas-
socieerd met een toename van infecties, beademingsduur en hersteltijd van orgaanfuncties. 
Dit resulteert uiteindelijk in een langere IC-opnameduur. 

Bij kinderen met een chronische ziekte veroorzaakt eiwitondervoeding een groter risico op 
luchtweginfecties, ziekenhuisopname, of langdurige verzorging in een zorginstelling, resulte-
rend in hogere zorgkosten. In de laatste 10 jaar is de sterfte als gevolg van specifieke ziekten 
op de kinderleeftijd fors afgenomen, ten koste van toename van de groep kinderen met een 
chronische ziekte of handicap. Als gevolg van deze ontwikkeling is de groep patiënten met een 
onderliggende chronische ziekte en al bij opname bestaande eiwitondervoeding toegenomen 
binnen de patiëntenpopulatie van de ICK.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het doen van onderzoek naar het effect van 
hoge (5 gr/kg/d) versus leeftijd-gerelateerde normale (1,5–2–3 gr/kg/d) eiwitinname op 
totale lichaamseiwitaanmaak, -afbraak en -balans bij kinderen met een acute of chronische 
ziekte. De snelheden van deze aanmaak- en afbraakprocessen werden gemeten door mid-
del van infusen met in vloeistof opgeloste en gemerkte bouwstenen (aminozuren, AA’s) 
van eiwit, die stabiele isotopen worden genoemd. Als model voor acute en chronisch zieke 
patiënten werden respectievelijk jonge kinderen in de directe fase na een hartoperatie en 
schoolkinderen met taaislijmziekte en achterblijvende lengtegroei bestudeerd. Omdat het 
op veel intensive care afdelingen standaard beleid is om patiënten direct na opname alleen 
een glucose-infuus te geven met slechts langzame introductie van goede voedingsstoffen, 
werd in dit proefschrift ook het effect van koolhydraat-gemedieerde hoge insulinespiegels op 
lichaamseiwitsstofwisseling van jonge kinderen na een hartoperatie bestudeerd. Tenslotte, 
uitgaande van een verondersteld belang van voorschrift van voldoende eiwitten aan ernstig 
zieke kinderen, werden de actuele hoeveelheden voorgeschreven en daadwerkelijk gegeven 
eiwitten en calorieën op een ICK gemeten. Deze metingen werden verricht zowel voor als 
na de introductie van een gestructureerd voedingsprotocol en de oprichting van een gespe-
cialiseerd voedingsteam.

In de studie die in Hoofdstuk 2 werd beschreven, werd bij jonge kinderen na een hartopera-
tie geen verschil in afbraaksnelheid van lichaamseigen eiwitten gevonden als reactie op een 
normaal-koolhydraat/laag-eiwit dieet (NormCarb/LoProt) met een koolhydraatinname van 
7,5 mg/kg/min en een eiwitinname van 0,7 gr/kg/d, in vergelijking met een hoge koolhy-
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draatinname (HiCarb/LoProt) met respectievelijke koolhydraat- en eiwitinnames van 10 mg/
kg/min en 0,7 gr/kg/d. Op basis van deze observatie is het aannemelijk dat lichaamseigen 
eiwitafbraak al maximaal was onderdrukt door de insulineconcentraties als gevolg van de 
NormCarb-inname, en dat hogere koolhydraatinname met daarmee gepaard gaande hogere 
insulinespiegels geen extra onderdrukkend effect op eiwitafbraak had. Tevens werden in beide 
groepen lage eiwitaanmaaksnelheden met netto negatieve lichaamseiwitbalansen geobser-
veerd, als gevolg van onvoldoende aanwezigheid van AA’s uit het LoProt-dieet. Er waren geen 
verschillen in bloedconcentraties van AA’s tussen beide groepen. In geen van beide groepen 
werd een periode van lage bloedsuikerwaarde gediagnosticeerd. Wel was er in de HiCarb/
LoProt-groep in vergelijking met de LoCarb/LoProt-groep een statistisch belangrijke lagere 
bloedconcentratie van het stresshormoon cortisol en een trend richting lagere bloedwaarden 
van stresshormonen uit de bijnieren (adrenaline en noradrenaline). De uiteindelijke conclusie 
was dat, hoewel het induceren van hoge insulinespiegels door hoge koolhydraatinname een 
veilige strategie is met ook een mogelijk dempend effect op de hormonale stressreactie, het 
niet leidt tot een verbetering van de lichaamseiwitbalans. Om die reden kan deze strategie 
niet worden aanbevolen als standaard zorg bij jonge kinderen na een hartoperatie.

Als volgende stap in het onderzoek werd geprobeerd de lichaamseiwitbalans van jonge kin-
deren na hartchirurgie te verbeteren door middel van een kortdurend dieet met hoge eiwit-
inname van 5 gr/kg/d (Engels: ‘high protein’, HP) in vergelijking met een dieet met normale 
eiwitinname van 2 gr/kg/d (‘normal protein’, NP) (Hoofdstuk 3). Tegen de verwachting werd 
in beide groepen een positieve lichaamseiwitbalans gevonden, zonder statistisch relevant 
verschil tussen de groepen. Ook waren er geen verschillen tussen lichaamseiwitaanmaak 
en -afbraak tussen de HP- en NP-groepen. In de HP-groep werd hogere eiwitoxidatie met 
hogere ureumconcentraties in het bloed geobserveerd, welke allebei aanwijzingen zijn voor 
overmatig aanbod van AA’s in het HP-dieet. In beide groepen werd bij een koolhydraatinname 
van ~6.0 mg/kg/min een insulinespiegel in het bloed gevonden die in een vergelijkbare range 
was als in de NormCarb/LoProt-groep van de vorige studie. In die studie was afbraak van 
lichaamseigen eiwitten reeds maximaal onderdrukt bij bloedspiegels van insuline in respons 
op normale koolhydraatinname, zonder toegevoegd effect van hogere insulinespiegels. De 
conclusie van deze studie was dat bij jonge kinderen na hartchirurgie een kortdurend HP-dieet 
de lichaamseiwitsynthese niet verder stimuleert en de lichaamseiwitbalans niet verbetert 
ten opzichte van een standaard NP-dieet.

Omdat een toenemend aantal patiënten op de ICK een onderliggende chronische aandoening 
heeft met daarbij vaak bestaande ondervoeding, werd in Hoofdstuk 4 het effect bestudeerd 
van 3 verschillende diëten met oplopende hoeveelheden eiwit (1,5–3–5 gr/kg/d) op lichaams-
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eiwitaanmaak, -afbraak en -balans bij schoolgaande kinderen met taaislijmziekte die reeds 
thuis sondevoeding gebruikten in verband met achterblijvende lengtegroei. Deze studie had 
een zgn. cross-over studieopzet, waarbij alle patiënten de 3 verschillende vierdaagse diëten 
ontvingen met een tussenliggende uitwasperiode van 6 weken. In deze studie bij kinderen 
met een chronische ziekte kon de lichaamseiwitbalans met wel 30% worden verbeterd door 
stimulatie van eiwitaanmaak in de HP-groep, zonder belangrijk verschil in lichaamseiwitafbraak 
tussen de drie dieetgroepen. Tevens werd er een toenemende trend in de bloedspiegel van 
insuline en een afname van die van glucagon gezien in de lage (1,5 gr/kg/d), middelste (3 gr/
kg/d) en hoge (5 gr/kg/d) eiwitgroep. Met gelijke inname van koolhydraten in alle groepen 
(~5 mg/kg/min) werd verondersteld dat de verschillen in insuline- en glucagonconcentraties 
het gevolg waren van een toenemende hoeveelheid AA’s in de dieetgroepen. Toekomstige 
studies moeten uitwijzen of de betere eiwitbalans met het HP-dieet zich op lange termijn 
vertaalt in betere lengtegroei en/of longfunctie in deze kinderen met taaislijmziekte.

In de laatste 2 hoofdstukken van dit proefschrift werd, anticiperend op het belang van tijdige 
in een voldoende mate toediening van eiwitten aan ernstig zieke kinderen, het voorschrijf- en 
aflevergedrag van calorieën en voedingsstoffen aan kinderen die langer dan 3 dagen waren 
opgenomen op een ICK bestudeerd. In Hoofdstuk 5 wordt beschreven dat voor de oprich-
ting van een voedingsteam op de eerste opnamedag slechts 40% en op de tweede dag 70% 
van de patiënten gevoed werden, resulterend in eiwitondervoeding in 85% van het aantal 
geobserveerde opnamedagen. Ook werd duidelijk dat het tevoren vastgestelde doel van 
calorische intake pas op de vijfde opnamedag werd bereikt, en dat eiwitinname toenam tot 
75% van het gestelde doel op dag 5 zonder verder verbetering gedurende het restant van 
de observatieperiode (eerste 10 opnamedagen). De belangrijkste oorzaak van deze slechte 
voedingspraktijk was vooral inadequaat voorschrijfgedrag, en niet zo zeer inadequate toe-
diening van het voorgeschreven dieet (bv. ten gevolge van onderbreking van voeding voor 
IC-procedures waarvoor de patiënt nuchter moest zijn). 

Na deze observaties werd het effect bestudeerd van de implementatie van een voedings-
protocol en de oprichting van een voedingsteam op daadwerkelijke inname van calorieën 
en voedingsstoffen bij patiënten op een ICK (Hoofdstuk 6). Na introductie van het protocol 
en voedingsteam verdubbelde het percentage van enterale voeding op dag 1 van 40% naar 
78%, en van 60% naar 92% op dag 2. Meer dan 85% van de voedingsdoeleinden werden be-
haald op opnamedag 3, terwijl dat vóór het protocol pas op dag 4 geschiedde. De conclusie 
van deze studie was dat een voedingsteam en -protocol een belangrijke rol kunnen spelen 
in het verbeteren van de inname van calorieën en voedingsstoffen bij patiënten op een ICK. 
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In Hoofdstuk 7 (algemene discussie) werden alle resultaten van de onderzoeken op een rij 
gezet en bediscussieerd. De belangrijkste conclusies zijn dat bij jonge kinderen in de direct 
postoperatieve fase na een hartoperatie vroege (< 24 uur) voeding met een voor de leeftijd 
normale hoeveelheid eiwitinname (2 gr/kg/d) de negatieve lichaamseiwitbalans naar po-
sitieve waarden kan ombuigen. Dit lukt niet met hoge insulinespiegels als gevolg van hoge 
koolhydraatinname zonder daarbij voldoende inname van AA’s. Om deze redenen moet in 
de direct postoperatieve fase na hartchirurgie bij jonge kinderen de nadruk liggen op snelle 
levering van normale hoeveelheden eiwit in de voeding. Hogere eiwitinname (5 gr/kg/d) leidt 
niet tot verdere verbetering van eiwitaanmaak of van de lichaamseiwitbalans, en kan daarom 
niet worden aanbevolen boven de standaard, leeftijdgerelateerde eiwitinname. 

In tegenstelling tot de situatie bij acute ziekte kan bij schoolgaande kinderen met een chro-
nische ziekte (taaislijmziekte met achterblijvende lengtegroei) eiwitaanmaak en -balans wel 
worden verbeterd met hogere (5 gr/kg/d) dan momenteel aanbevolen hoeveelheden eiwit in 
het dieet. Toekomstige studies moeten uitwijzen of dit dieet ook leidt tot betere lengtegroei 
of longfunctie van deze kinderen.

In het laatste deel werd geconcludeerd dat de implementatie van een voedingsprotocol en 
oprichting van een voedingsteam het voorschrijf- en aflevergedrag m.b.t. calorieën en voe-
dingstoffen gedurende de eerste opnamedagen op een ICK kan verbeteren. In de toekomst 
zou een voedingsteam zich moeten concentreren op het herkennen van patiënten die al bij 
opname op een ICK een hoog risico hebben op klinische ondervoeding, en deze patiënten 
van voedingsadviezen op maat moeten voorzien. Van de toenemende groep kinderen die 
langdurig van technische voorzieningen (thuis of op een ICK) afhankelijk zijn, moet in de 
toekomst nog duidelijker worden welke voedingsbehoeften de stofwisseling heeft in hun 
unieke situaties.

Belangrijkste conclusies van dit proefschrift

• Het is ter verbetering van de lichaamseiwitbalans van jonge kinderen na een hartoperatie 
niet zinvol de insulineafgifte te stimuleren door een hogere koolhydraatinname, indien 
hierbij onvoldoende aminozuren worden aangeboden.

• Bij jonge kinderen kan vroege (< 24 uur) voeding met een voor de leeftijd normale hoe-
veelheid eiwitinname (2 gr/kg/d) in de direct postoperatieve fase na een hartoperatie 
de negatieve lichaamseiwitbalans naar positieve waarden ombuigen, zonder verdere 
verbetering hiervan door hoge eiwitinname (5 gr/kg/d).
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• Bij kinderen met taaislijmziekte en achterblijvende lengtegroei kan eiwitaanmaak en -ba-
lans worden verbeterd met hogere (5 gr/kg/d) dan momenteel aanbevolen hoeveelheden 
eiwit in het dieet.

• De implementatie van een voedingsprotocol en oprichting van een voedingsteam verbetert 
het voorschrijf- en aflevergedrag m.b.t. calorieën en voedingstoffen gedurende de eerste 
opnamedagen op een ICK significant.


