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Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding en presenteert de achtergrond en opzet van het 
proefschrift. Het geeft een overzicht gegeven van voeding en voedingsbehoeften tijdens 
ziekte in het algemeen en na grote abdominale chirurgie in het bijzonder. De risico’s van 
ondervoeding bij preoperatieve patiënten werden beschreven en frequent gebruikte 
methoden voor het screenen op ondervoeding en het bepalen van de lichaamssamen-
stelling werden besproken.

Preoperatieve screening op ondervoeding is in Nederland verplicht. In Hoofdstuk 2 van 
dit proefschrift werd bij volwassen preoperatieve poliklinische patiënten de diagnostische 
accuratesse onderzocht van zelf gerapporteerde antropometrische gegevens voor de 
detectie van ondervoeding. In een dwarsdoorsnede onderzoek bij 488 patiënten, werden 
de zelf gerapporteerde gegevens over gewicht en lengte vergeleken met zowel de geme-
ten gegevens als met drie veelvuldig gebruikte screeningsinstrumenten voor onder-
voeding (MNA, MUST en SNAQ). De interbeoordelaarsovereenkomsten tussen de zelf 
gerapporteerde gegevens en de klinische evaluaties met betrekking tot de antropome-
trische indicatoren was hoog (intraclass correlatie coëfficiënten range: 0.97 tot 0.99). De 
diagnostische accuratesse van zelf gerapporteerde gegevens om ondervoeding vast te 
stellen was hoog: zelfrapportage had een sensitiviteit van 0.97 (95% betrouwbaarheidsin-
terval [BI] 0.83 tot 0.99) en een specificiteit van 0.98 (95% 0.96 tot 0.99). Vergelijking van de 
screeningsinstrumenten liet een betere diagnostische accuratesse van de zelf gerappor-
teerde gegevens zien in termen van sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden. 
Wij concludeerden dat het gebruik van zelf gerapporteerde antropometrische gegevens 
een eenvoudige en gevoelige methode is voor het screenen op preoperatieve ondervoe-
ding bij electieve, chirurgische poliklinische patiënten.

Hoofdstuk 3 presenteert een studie waar bij volwassen preoperatieve poliklinische pati-
enten werd onderzocht of handknijpkracht gemeten met een dynamometer kan worden 
gebruikt als screeningsmethode voor ondervoeding. Er zijn verschillende op de hand-
knijpkrachtmetingen gebaseerde algoritmes ontwikkeld om ondervoeding vast te stel-
len. De vier meest toegepaste zijn de algoritmes van Álvares-da-Silva, Klidjian, Matos, and 
Webb. In een dwarsdoorsnede onderzoek bij 504 patiënten werden de resultaten van de 
vier algoritmes vergeleken met de referentiestandaard van ondervoeding (gedefinieerd 
als ≥ 5% onvrijwillig gewichtsverlies binnen 1 maand en/of ≥ 10% onvrijwillig gewichts-
verlies binnen 6 maanden en / of body mass index <18.5). Hoewel het algoritme van 
Klidjian in vergelijking met de andere algoritmes de hoogste sensitiviteit liet zien (0.79; 
95% BI 0.62 tot 0.90), ontbrak bij alle algoritmes voldoende diagnostische accuratesse om 
handknijpkracht te introduceren als een systematische screeningsmethode voor onder-
voeding bij individuele preoperatieve patiënten.

Omdat een verstoorde lichaamssamenstelling een belangrijke rol speelt bij het ontstaan 
van postoperatieve complicaties zoals infectie, lekkage van de anastomose, abcessen, 
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heroperatie, verlengde opnameduur, heropname en mortaliteit, is het van belang de 
preoperatieve lichaamssamenstelling van de patiënt te evalueren. Bio-elektrische impe-
dantie analyse (BIA) is een veel gebruikte, eenvoudige en niet invasieve methode om de 
lichaamssamenstelling te meten. Hoofdstuk 4 beschrijft de betrouwbaarheid tussen twee 
verschillende BIA apparaten met betrekking tot hun schattingen van de vetvrije massa 
en vetmassa. In een prospectief, observationeel onderzoek bij 123 volwassen, electieve 
chirurgische patiënten die grote abdominale chirurgie moeten ondergaan, werden de 
meetovereenkomsten tussen een single-frequentie bio-elektrische impedantie analyse 
apparaat (SF-BIA) en een bio-impedantie spectroscopie apparaat (BIS) geanalyseerd met 
behulp van intraclass correlatie coëfficiënten. 
De overeenkomst was ‘bijna perfect’ voor de vetmassa in kg (0.86, 95 % BI 0.80 tot 0.90) en 
‘substantieel’ voor de vetvrije massa in kg (0.78, 95% CI 0.70 tot 0.84 ). De gemiddelde ver-
schillen tussen de SF-BIA en BIS metingen waren echter aanzienlijk. De overeenkomsten 
tussen beide apparaten voor de dichotome variabelen, berekend met Cohen’s Kappa, was 
‘substantieel’ voor vetmassa index (0.67, 95 % BI 0.51 tot 0.83), en ‘gering’ voor de vetvrije 
massa index (0.19, 95 % BI 0.01 tot 0.37). 
Het BIS apparaat classificeerde meer patiënten met een afwijkende lichaamssamenstel-
ling. Een lage vetvrije massa index werd aangetoond bij 16% van de patiënten gemeten 
met het SF-BIA apparaat versus 47% gemeten met het BIS apparaat; een hoge vetmassa 
index werd gevonden bij 71% van de patiënten met het SF-BIA apparaat versus 81% met 
het BIS apparaat. We concludeerden daarom dat de twee verschillende BIA apparaten niet 
onderling uitwisselbaar zijn.

Twijfels over de betrouwbaarheid van BIA metingen leidde tot een systematische review 
over dit onderwerp. Het doel van de review, beschreven in Hoofdstuk 5, was om de variabi-
liteit van de statistische formules toegepast in de BIA metingen na te gaan en de validiteit 
van BIA schattingen bij volwassen chirurgische en oncologische patiënten te evalueren. 
Elf studies (zes chirurgie, vijf oncologie) voldeden aan de selectie criteria. 
Om de variabiliteit tussen de formules te illustreren, werden vaste normale referentie-
waarden in nieuw ontwikkelde en reeds bestaande formules ingevoerd en de resultaten 
in figuren gevisualiseerd. Aanzienlijke uitkomstverschillen tussen de formules werden 
gevonden voor zowel de totale hoeveelheid lichaamswater (nieuw ontwikkelde formules: 
tot 5 liter, bestaande formules: tot 20 liter of kilogram) als de vetvrije massa (meer dan 25 
kg). 
De validiteit van BIA metingen werd onderzocht door de metingen te vergelijken met 
metingen op basis van de juiste referentie methoden. BIA onderschat vooral de totale 
hoeveelheid lichaamswater (relatieve verschil varieerde van -18,8% tot + 7,2%) en de vet-
vrije massa (relatieve verschillen varieerden van -15,2% tot +3,8%). Ook BIA schattingen 
van het vetmassa compartiment lieten een grote variatie zien (relatieve verschil varieerde 
van -15,7% tot 43,1%). 
Uit de resultaten van deze systematische review blijkt dat een incidentele BIA meting van 
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een lichaam compartiment onvoldoende betrouwbaar en valide is. Voortzetting van BIA 
metingen in patiënten populaties is alleen dan zinvol als het longitudinaal en onder strikte 
meetcondities wordt uitgevoerd. De ingreep resulteert postoperatief in diverse aan voed-
ing gerelateerde klachten die de voedingstoestand van de patiënt kunnen beïnvloeden. 
Op dit moment zijn er nauwelijks evidence-based richtlijnen die richting geven aan de 
gewenste postoperatieve zorg voor deze patiënten. 

Hoofdstuk 6 presenteert een prospectieve, longitudinale cohortstudie bij 96 patiënten. 
De resultaten toonden aan dat in het eerste jaar na de chirurgische ingreep, de meerder-
heid van de patiënten worstelt met persisterende aan voeding gerelateerde klachten. 
De meest frequent ervaren klachten waren: snelle verzadiging, postprandiaal dumping-
syndroom, passageklachten over de overgangsnaad, reflux en geen hongergevoel. Al vlak 
na de operatie verloor 78% van de patiënten lichaamsgewicht, en gedurende het gehele 
postoperatieve jaar bleef het gemiddelde gewicht van de patiënten verlaagd. Er kon geen 
significant verband worden aangetoond tussen de aanwezigheid van klachten en verlies 
van lichaamsgewicht.

Het in Hoofdstuk 7 beschreven onderzoek is een voortzetting van het vorige hoofdstuk, en 
richtte zich op de vraag in hoeverre de patiënten één jaar na esophagectomie voldoende 
inname hadden van macro- en micronutriënten (vitamines, mineralen en spoorelemen-
ten). Onvoldoende inname werd gedefinieerd als een inname <90% van de berekende 
energiebehoefte en <90% van de Nederlanders aanbevelingen voor eiwitten en micronu-
triënten. Onze prospectieve, longitudinale cohortstudie met 96 patiënten toonde aan dat 
de energie- en eiwitinname bij respectievelijk 24% en 7% van de patiënten onder de aan-
bevelingen bleef. Bij minder dan 10% van de patiënten was sprake van voldoende inname 
van alle micronutriënten. De intakes van foliumzuur, vitamine D, koper, calcium en vita-
mine B1 waren het laagst. Het aantal aan voeding gerelateerde klachten bleek geen onaf-
hankelijke risicofactor te zijn voor een suboptimale inname van voedingsstoffen (geadjus-
teerde odds ratio = 1.11, 95% BI 0.94 tot 1.31). De resultaten van deze studie vormden de 
basis voor de Nederlandse richtlijn ‘slokdarmresectie met buismaag reconstructie’ van het 
Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (CHIODAZ).

In Hoofdstuk 8 hebben we onze belangrijkste onderzoeksbevindingen uit de vooraf-
gaande hoofdstukken samengevat, hebben we de implicaties hiervan voor de klinische 
praktijk besproken en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. 


