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LOPEND ONDERZOEK

ONDERZOEK

stepped wedge design (een speciale vorm van gerandomi-

Ouderen consumeren onvoldoende eiwitten tijdens en na

seerd onderzoek waarbij de interventie op groepsniveau

ziekenhuisopname, met als gevolg fysieke beperkingen,

getrapt wordt geïmplementeerd). Het beoogde einddoel is

lagere kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Hoe kan de

een optimaal functionerend zorg pad dat leidt tot goede

diëtistische zorg worden geïntensiveerd om een optimale

eiwitinname en fysiek functioneren van ondervoede ouderen.

eiwitinname bij ouderen te bereiken? Dit wordt onderzocht
bij ondervoede ouderen op de afdelingen geriatrie, interne

RELEVANTIE VOOR DE DIËTIST

geneeskunde, gastro-enterologie of cardiologie. Het onder-

Het doel is de ontwikkeling van een zorg pad intensieve diëte-

zoek start met een inventarisatie van het huidige zorg pad

tiek en een voeding- en beweegapplicatie. Het zorg pad kan in

door het organiseren van focusgroepen voor diëtisten, fysio-

elk ziekenhuis en in de eerste lijn worden ingezet.

therapeuten en patiënten. Op basis van deze gegevens wordt
het diëtistisch handelen geoptimaliseerd om een adequate

De resultaten worden eind 2021 verwacht.

eiwitinname in het ziekenhuis en drie maanden na ontslag te
realiseren. Daarbij is aandacht voor optimale multidisciplinaire
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samenwerking en communicatie, een behandelplan afge-
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stemd op de patiënt, en monitoring van de eiwitinname. De
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geïntensiveerde zorg wordt onderzocht in een gerandomi-
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seerd gecontroleerd multicenter onderzoek middels een
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kan worden geïmplementeerd om de transmurale voedings-

Er wordt een voedingspaspoort ontwikkeld om de voedings-

zorg te optimaliseren.

zorg bij kwetsbare ouderen en de overdracht in de transmurale zorg te optimaliseren en ondervoeding te voorkomen of
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te verminderen. In samenwerking met de Hogeschool van

Dit project helpt om reeds bestaande initiatieven op het ge-

Arnhem en Nijmegen en regionale partners worden vanuit

bied van ondervoeding en (kwetsbare) ouderen met elkaar te

Participatie Actie Research (PAR) verbeterpunten, wensen

verbinden en de continuïteit van de ingezette voedingszorg te

en behoeften van kwetsbare ouderen, mantelzorgers, zorg-

borgen tijdens de transitie van zorg (nulde, eerste, tweede en

professionals in de eerste, tweede en derde lijn, sociale

derde lijn), om uiteindelijk ondervoeding bij kwetsbare ouderen

