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VOORWOORD 

Nu de eerste COVID-19 patiënten langzamerhand van de verpleegafdelingen worden ontslagen, worden er 

patiënten verwezen naar onze diëtisten in de eerste lijn voor de fase van herstel na ziekenhuisopname.  

Patiënten krijgen bij ontslag uit het ziekenhuis veelal beknopte informatie mee met adviezen over voeding in de 

thuissituatie. Het kan ook zijn dat ze actief vanuit het ziekenhuis worden verwezen naar de diëtist en/of 

fysiotherapeut voor revalidatie.  

Er wordt aan de eerstelijns diëtisten gevraagd om deze groep COVID-19 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis te 

begeleiden. Zodoende is het belangrijk dat hier duidelijke richtlijnen en een behandelpad voor wordt opgesteld.  

Door het lezen van alle beschikbare literatuur en de ervaringen vanuit het behandelen van de eerste patiënten in de 

herstelfase, is het behandelpad: ‘voeding bij herstel na COVID-19’ van Diëtheek opgemaakt.  Deze richtlijnen zijn 

bedoeld voor alle diëtisten die werkzaam zijn in de eerstelijns gezondheidszorg en te maken krijgen met de 

doelgroep. 

Het is belangrijk dat de fysiotherapeut en de diëtist de adviezen op elkaar afstemmen en combineren naar de 

optimale omstandigheden. Wij hopen dat de samenwerkingsverbanden al sterk zijn en anders is het nu extra 

belangrijk om deze aan te halen. Graag verwijzen wij naar de standpunten van het KNGF. De referentie is: KNGF 

Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’, versie 1.0, 16 april 2020, KNGF Amersfoort 

De meest actuele versie van ons Standpunt is vindbaar via: https://www.kngf.nl/kennisplatform/overige-

producten/coronavirus-informatiemateriaal-voor-de-fysiotherapeut 

In versie 2.0 van dit behandelpad streven wij naar een multidisciplinaire behandelingsrichtlijn dit in samenwerking 

met o.a. fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten.   

Dit behandelpad is opgesteld en aangepast door de diëtisten Ivette Schuurman en Danita van der Linden werkzaam 

bij Diëtheek Nederland. Collega’s Johan Bruijnen, Jet oude Reimer, Berry van Kats en Daniëlle Horstman hebben 

deze tegen gelezen, van feedback voorzien en zorggedragen voor de opmaak.  

Aangezien er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is over hoe het beste te handelen, is het behandelpad 

gebaseerd op kennis en ervaringen van professionals.  Graag willen wij in het bijzonder Hinke Kruizenga, Elke 

Naumann en Peter Weijs bedanken voor de waardevolle feedback en hulp bij de totstandkoming van dit 

behandelpad.  

Deze richtlijn is met grote zorg opgesteld en op basis van de huidige inzichten en onderzoeken bij COVID-19 en zal 

mogelijk in de toekomst worden aangepast aan de hand van evidence based en practice based richtlijnen. 

Wil je informatie gebruiken uit deze richtlijnen dan mag dit onder velmelding van: te citeren als: Diëtheek 2020. 

Richtlijn voeding bij herstel na COVID-19. 

15 April 2020 

https://www.kngf.nl/kennisplatform/overige-producten/coronavirus-informatiemateriaal-voor-de-fysiotherapeut
https://www.kngf.nl/kennisplatform/overige-producten/coronavirus-informatiemateriaal-voor-de-fysiotherapeut
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KORTE INLEIDING 
 

Dit format betreft het behandelpad bij herstel na ontslag COVID-19.   

De energiebehoefte van patiënten met COVID-19 wordt sterk beïnvloed door hun fysiologische omstandigheden. 

De klinische situatie van deze patiënten maakt dat inname en passage van voeding bemoeilijkt wordt. Met name 

door vermoeidheid en dyspneu. De verhouding energieverbruik en energie-intake moeten daarom goed op elkaar 

afgestemd worden. Tijdens een toename van klachten is er sprake van een stijging in de energiebehoefte. 

Zodoende is speciale aandacht voor de energie-intake gewenst. 

Wanneer patiënten op de IC hebben gelegen kunnen zij het Post Intensive Care Syndroom hebben ontwikkeld. 

Meer informatie is hierover te lezen in bijlage 2. Tijdens de voedingsinterventie is het zeer belangrijk om nauw 

samen te (blijven) werken met de fysiotherapeut voor de bewegingsinterventie.  

Het handelen van de diëtist is methodisch (volgens de 6 stappen van het methodisch handelen zie bijlage 4), 

evidence based of practice based en gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Het streven van Diëtheek is dat de 

diëtisten werken met behandelpaden per aandoening (vastgelegd in protocollen).  

Door het werken met behandelprotocollen wil Diëtheek beogen de uniformiteit in - en kwaliteit van de behandeling 

te waarborgen. Een andere reden dat er gewerkt wordt met behandelprotocollen, is dat er voor ieder behandelpad is 

beschreven welke gegevens vastgelegd dienen te worden in het digitale patiëntendossier. Deze uitkomsten wil 

Diëtheek gebruiken om de kwaliteit, en daarmee samenhangend het resultaat van de behandeling voor de cliënt, 

continue te blijven verbeteren.  

Op basis van de verwijsdiagnose en de diëtistische diagnose wordt het behandelproces bepaald en wordt het 

behandelpad ingezet, waarbij het uitgangspunt van ‘jouw persoonlijke diëtist’ gewaarborgd blijft. 

(Dieetbehandelingsrichtlijnen,2020, Voedingonline, 2020) 

 

 

 

© 2020, Dietheek Nederland  

Uitgegeven in eigen beheer. 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 

enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever. 
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DIËTISTISCH ONDERZOEK: 

Bij het diëtistisch onderzoek zijn de onderstaande kenmerken en factoren belangrijk om te achterhalen en is 

het van belang om goed te registeren in Evry.  Maak gebruik van het ICF-schema om sneller tot een diëtistische 

diagnose te komen.   

 

Verwijsdiagnose: 
- Gewichtsverlies onbedoeld (code 0005)  

- Ondervoeding (code 0006) *  

- Ondergewicht BMI< 18,5 (code 0007)  

- Overgewicht BMI 25 - 30 volwassenen (code 0086) 

- Overgewicht BMI 30 - 35 volwassenen (code 0087) 

- Overgewicht BMI 35 - 40 volwassenen (code 0088) 

- Overgewicht BMI > 40 volwassenen (code 0089) 

 
*Risico-indicatoren ondervoeding zie bijlage 2 
  
 
Antropometrie:  

- Lengte, gewicht, gebruikelijk gewicht, BMI, middelomtrek; 

- Gewichtsverloop in de tijd (huidig gewicht, gewicht 1 week, 1 maand en 6 maanden geleden); 

- VVMi, indien mogelijk (Gallagher-formule, Omron, Bodystat, Tanita); 

- Bovenarmomtrek.  

 
Functionaliteit*:  

- Huidige en gebruikelijke beweegpatroon; 

- Functionele beperkingen; 

- Vermoeidheid. 

Na te vragen bij fysiotherapeut:  

- Handknijpkracht (Indien mogelijk door de diëtist, afstemmen met behandeld fysiotherapeut); 

- Beenspierkracht, looptest, inspanningstest. 

 

* Wanneer een patiënt aangeeft zich zwak te voelen, gevallen is, een lage loopsnelheid heeft, moeite heeft met het 

opstaan uit een stoel of met traplopen, is verder onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van sarcopenie nodig. Gebruik 

hiervoor het screeningsinstrument SARC-F zij bijlage 3 

Deze wordt afgenomen in de eerste week, eerste maand en na drie maanden behandeling.   
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Relevante laboratoriumgegevens bij co-morbiditeit (Indien mogelijk) 

Soort lab Referentiewaarden  

HbA1c 
 

 

Tensie systolisch/diastolisch 
 

 

EGFR 
 

 

Gamma GT 
 

 

ALAT/ASAT 
 

 

TG 
 

 

Cholesterolwaarden  
 

 

BSE (bezinking) 
 

 

Hemoglobinewaarde  
 

 

 
Klachten: 

- Gewichtsverlies (ongewenst); 

- Vermoeidheid; 

- Misselijkheid (VAS); 

- Braken (frequentie);  

- Slik- en kauwproblemen; 

- Ageusie: verlies van smaak en/of geur (verminderde/afwijkende); 

- Verminderde eetlust (VAS); 

- Darmklachten – opgeblazen gevoel, diarree; 

- Gastroparese; 

- Hevige buikpijn; 

- Ontlasting (frequentie en Bristol Stool Chart); 

- Benauwdheid (mate van zuurstofondersteuning, saturatie); 

- Oedeem. 

 

Co-morbiditeit:  

- Hypertensie; 

- Hypercholesterolemie en hyperlipidemie; 

- Hartfalen; 
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Vervolg co-morbiditeit  

- Diabetes Mellitus; 

- Darmklachten – PDS; 

- Apneu; 

- Astma; 

- COPD; 

- Gastro-intestinale problemen/vertering en absorptie; 

- Sarcopenie; 

- Sarcopene obesitas.  

 
 

 
Medicatie (en de invloed van deze medicatie op het voedingspatroon) 

Soort medicatie  Werking  Merknaam  Bijzonderheden  

Chloroquine  
 

Doodt bepaalde 
parasieten, zoals malaria. 
Remt ontstekingen bij 
reuma en lupus 
erythematodes   

A-CQ 100 Chloroquine  Verminderde eetlust  
Te weinig glucose in het bloed 
Maagdarmklachten  
Hartritmestoornissen  

Hydroxychloroquine Doodt bepaalde 
parasieten, zoals malaria. 
Remt ontstekingen bij 
reuma en lupus 
erythematodes  en 
lichtovergevoeligheid 

Plaquenil 
Hydroxychloroquine 
 

Weinig eetlust  
Maagdarmklachten  
Hartritmestoornissen 

Ritonavir  
 

Virus remmer  
(remt de groei van het 
virus dat HIV veroorzaakt) 

Norvir  
Ritonavir  

Maagdarmklachten  
Bij aanleg voor jicht sneller 
kans op jichtaanvallen  
Mensen die gevoelig zijn voor 
het ontstaan van DM kunnen 
DM ontwikkelen. 
Al bestaande DM kan ontregeld 
raken 

Lopinavir met Ritonavir Virus remmer  
(remt de groei van het 
virus dat HIV veroorzaakt) 

Kaletra 
Lopinavir/Ritonavir 

Verminderde of juist 
toegenomen eetlust  
Te veel vet en cholesterol in het 
bloed, waardoor verhoogde 
kans op HVZ 
Mensen die gevoelig zijn voor 
het ontstaan van DM kunnen 
DM ontwikkelen. 
Al bestaande DM kan ontregeld 
raken 

Antistollingsmiddel  Verminderen of vertragen 
de stolling van het bloed 

Acenocoumaro Bij gebruik acenocoumarol 
doorvragen kennis voeding/ 
vitamine K.  
Let op gebruik drinkvoeding 

 
(Stichting Werkgroep Antibioticabeleid – Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19) 
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Voedingstherapie 

- Drink- of sondevoeding; 

- Aanvullende modules. 

 

Voedingssupplementen  

- Aandacht voor vitamine D; 

- Aandacht voor vitamine K (bij trombose). 

 

 

Medicatie – i.v.m. comorbiditeit  

- Diabetesmedicatie; 

- Pijnmedicatie; 

- Corticosteroïden;  

- Immunosuppressiva.  

 

Medische geschiedenis 

- Onderliggende ziektebeelden en de behandeling hiervan; 

- Hoe lang was de ziekenhuis opname; 

- Hoe lang was de eventuele IC opname; 

- Hoe lang opname in revalidatiesetting of zorghotel. 

 

 

Welke andere hulpverleners zijn er betrokken  

- Psycholoog; 

- Fysiotherapeut; 

- Logopedist;  

- Ergotherapeut;  

- Maatschappelijk werk; 

- Thuiszorg; 

- Trombosedienst. * 

*indien trombosedienst van toepassing is en desbetreffende patiënt krijgt bijvoeding of sondevoeding; graag patiënt en instantie op de 

hoogte stellen d.m.v. brief over vitamine K (zie mapje divers in Evry, trombosedienst drinkvoeding) 
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Leefstijlfactoren (voor COVID-19) 

- Zitten: .. uur per dag; 

- Bewegen:  .. uur per dag .. uur per week, soort = mate van intensiteit; 

- Sporten: ..uur per week – soort sport (kracht en/of cardio); 

- Slapen: kwaliteit en aantal uren; 

- Stress: aangeven in cijfer 1-10 (10 is veel); 

- Roken: drugs, blowen, amfetamine; 

- Alcohol: eenheden per dag. 

Maak eventueel gebruik van de test op https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php om in kaart te brengen aan 

welke punten jouw patiënt wil gaan werken op het gebied van zijn of haar leefstijl. 

 

Voedingspatroon (voeding/voedingsstoffen inname)  

- Voedingsanamnese - eetdagboek - digitaal dagboek –Eetmeter; 

- Aandacht voor energie, eiwit, vlees(vervangers), zuivel; 

- Vaardigheden maaltijdbereiding. 

 

Persoonlijke factoren: 

- Leeftijd, geslacht – staat altijd al in dossier; 

- Etniciteit; 

- Woonsituatie: alleen, gezin, woning, flat; 

- Opleiding/Werk; 

- Hobby’s; 

- Taalbeheersing; 

- Financiële situatie;  

- Psychiatrische aandoeningen. 

 

Mentale factoren  

- Motivatie;  

- Attitude; 

- Wat zijn de verwachtingen van de behandeling; 

- Welke barrières kunnen een gedragsverandering in de weg staan. 

 

 

 

 

https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php
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DIËTISTISCHE DIAGNOSE  

Op basis van diëtistisch onderzoek wordt de diëtistische diagnose gesteld (m.b.v. het ICF-schema). 

Daarna zullen de behandeldoelen worden vastgesteld. Een actieve samenwerking met de 

fysiotherapeut en eventuele andere hulpverleners is wenselijk om onderstaande doelen te bereiken. 

DOELEN 

 Verbeteren van de functionaliteit in dagelijks leven; 

 Het handhaven en/of verbeteren van de voedingstoestand; 

 Het handhaven en/of verbeteren van de vetvrije massa/spiermassa; 

 Monitoren welbevinden; 

 Monitoren patiënten met complexe voeding gerelateerde problemen; 

 Het ondersteunen bij het verminderen/verbeteren van klachten; 

 Het ondersteunen bij het verbeteren of behouden van kwaliteit van leven; 

 Voorkomen refeedingsyndroom. 

 

DIEETKENMERKEN 

 Richtlijnen Goede Voeding; 

 Energie- en eiwit verrijkte voeding (bekend met de WHO-formule, de Harris en Benedict-formule of 

gemeten) + toeslagen* (minimaal30%); 

 Eiwitbehoefte: 1,5 tot 2,0 g/kg actueel lichaamsgewicht 

- Ondergewicht (BMI <20)   1,3 tot 2,0 g/kg actueel lichaamsgewicht (bij BMI < 20 terugrekenen naar BMI 

= 20); 

- Overgewicht (BMI >30) gewicht in deze formule corrigeren naar gewicht bij respectievelijk en BMI=27,5; 

 Vitaminen en mineralen: alle volgens 100% ADH tenzij er bewezen deficiënties of verhoogde behoefte zijn. 

Bij COPD: Calcium 1000-1200mg. Frequent gebruik van corticosteroïden en immobiliteit geven risico op 

osteoporose. Eventueel in overleg met de huisarts bloedafname om deficiënties te controleren; 

 Vitamine D: adviezen volgens gezondheidsraad; 

 Vocht: minimaal 1,5 liter + verliezen; 

 

*Voedingsadviezen afstemmen op activiteitenpatroon en ziekte gerelateerde klachten zoals Diabetes Mellitus en Nierfalen. Hiervoor gelden 

andere dieetrichtlijnen 

(Dieetbehandelrichtlijnen COPD,2017, Artsenwijzen diëtetiek, ondervoeding, 2015, Artsenwijzen diëtetiek, longziekten, 2016) 
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 Goede verdeling van de voeding over de dag/ frequentie van de maaltijden verhogen. Bij voorkeur bevat 

ieder maaltijdmoment 25 gram eiwitten; 

 Langzaam en rustig eten in de juiste houding; 

 Bij twijfel over het behalen van juiste energie- en eiwit intake aanvullende drinkvoeding of aanvullende 

module starten (b.v. Protifar/ProSoure) of continueren van drinkvoeding na ontslag uit het ziekenhuis; 

(2020, Barazzoni R, et al)  

 Het komt voor dat de patiënt tijdelijk een zacht/slikvoeding dieet krijgt voorgeschreven vanuit de 

logopedist. Dit komt vaak voor na IC opname. Echter op de afdeling zie je dat patiënten dit al snel mogen 

uitbreiden. Bij ouderen duurt dit vaak langer en houden daarmee ook langer een aangepast dieet. Zachte 

voeding en drinken kan bij vermoeidheid minder belastend zijn. Bespreek adviezen met desbetreffende 

logopedist indien van toepassing in thuissituatie; 

 Bespreek adviezen met desbetreffende fysiotherapeut en pas eventueel aan naar intensiteit van beweging, 

oefeningen of trainingen. Geef aandacht aan eiwitten als herstel na een training; 

 Bij sarcopene obesitas: 

- Eiwitten zijn volwaardig, hoog in kwaliteit en worden meerder keren per dag aangeboden; 

- Energie inname kan worden verlaagd tot ongeveer 300-600 kcal beneden de gebruikelijke 

energiebehoefte mits de voeding volwaardig blijft. Hierbij is geen sprake van een streng 

koolhydraatbeperking. Enkel de snel opneembare mono- en disachariden zijn wenselijk om uit de 

voeding te halen met oog op de bloedsuikerspiegel.  

(Oncoline, Sarcopenie/sarcopene obesitas, 2020) 

 

Zie voor aanvullende dieetkenmerken bijlage 1 en bijlage 4.  

Individueel  

Het dieetvoorschrift is gerelateerd aan de medicatie en het gewicht. 

Het is belangrijk in overleg met de cliënt het meest geschikte voedingspatroon te kiezen, waarbij gekeken wordt 

naar het patroon dat het dichtst ligt bij wat de klant gewend is en dat voor hem het best vol te houden zal zijn. 

Aanbevolen wordt de voedingsadviezen aan te passen aan de individuele wensen en behoeften: 

 Budget; 

 Religie; 

 Cultuur; 

 Overtuiging; 

 Kennis. 

Aandacht voor het volhouden en zo nodig bijsturen van het gekozen voedingspatroon is belangrijk. 
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 M.B.T. LEEFSTIJL: 

 Bewegen in samenspraak en op advies van de fysiotherapeut. 

AANDACHTSPUNTEN M.B.T. PSYCHOLOGISCHE FACTOREN: 

 Wanneer de cliënt aan veel stress of spanningen lijdt/lijkt te lijden de relatie stress-voedingsgedrag na 

bespreken;  

 Rekening houden met dat de cliënt zich geremd kan voelen om regelmatig maaltijden te gebruiken uit de    

angst voor passageklachten; 

 Ontwikkelen van PICS (Post Intensive Care Syndroom) zie bijlage 4 

 

Note: Het is niet de taak van de diëtist om de cliënt te leren omgaan met psychische en sociale spanningen.  

Indien de cliënt dermate last heeft van stress dat deze de darmklachten erg beïnvloedt dan kan de diëtist 

aangeven dat er mogelijkheden zijn om te leren omgaan met stress. Wanneer de cliënt ervoor openstaat, de 

cliënt terugverwijzen naar de arts om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om te leren omgaan met de stress 

(bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een psycholoog).  

BIJZONDERHEDEN 

Aandacht voor medicatie bij COVID-19; Chloroquine© en Lovinavir/Ritonavir©. Bijwerkingen in de vorm van 

maag/darmklachten en psychische klachten (zie medicatieschema op pagina 7).  

Tevens verhoogt Chloroquine© het risico op hypoglykemie. Zodoende is het niet wenselijk om de DM te strak te 

reguleren. Hyperglycemie komt minder snel voor. Deze worden indien van toepassing opgelost met een bij-

spuitschema.  
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BEHANDELPLAN EN BEHANDELING 

DOEL VAN DE DIEETBEHANDELINIG  

 Welke doelen wil de cliënt bereiken? 

 Hoe gaat hij/zij deze doelen bereiken? 

 Wat is de begeleidingsduur en frequentie  

Formuleer de behandeldoelen SMART, zodat je weet met welke meetbare variabelen er geëvalueerd kan worden. 

Voor het formuleren van SMART diëtistische doelen kan je gebruik maken van de behandeldoelen die staan 

benoemd in het tabblad SMART doelen in Evry.  

DUUR VAN BEHANDELING: 

Zorgniveau 4 

Duur van de behandeling is afhankelijk van het ziektebeeld en het gekozen voedingsbeleid. Voor richtlijnen m.b.t. 

de duur van de behandeling per ziektebeeld wordt verwezen naar betreffende behandelprotocollen. 

UITGANGSPUNTEN INDELING CONSULTEN  

Eerste acties diëtist eerste lijn na verwijzing:  

 Diëtist belt de patiënt binnen 2 a 3 werkdagen na ontslag; 

 Regelt, indien nodig, machtiging bijvoeding voor thuisgebruik (via apotheek of facilitair bedrijf).  

1. Factuuradres (basisverzekeraar, DBC, cliënt of gemeente) Aanvullende verzekeringen apart aangeven. 
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INHOUD CONSULTEN  

Folders en brochures worden meegegeven naar eigen inzicht van de diëtist, als aanvulling op de dieetbehandeling..   

1e consult: Intake 45 minuten (15 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte (uitwerk) tijd) t.b.v. van VBD 

Let op dit is altijd een telefonisch consult!  

Indien er sprake is van het gebruik van sondevoeding  

1e consult: Intake 60 minuten (15 minuten directe tijd en 45 minuten indirecte (uitwerk) tijd) t.b.v. van VBD 

Let op dit is altijd een telefonisch consult! 

(Consult is bewust kort, aangezien patiënten net uit het ziekenhuis. Tijdens het 2de consult worden pas korte- en lange 

termijn doelstellingen opgesteld) 

 

Consult 2 na 1 week (30 minuten telefonisch of huisbezoek) 

Tijdens dit consult worden korte- en lange termijn doelstellingen opgesteld die SMART geformuleerd worden.  
 
Consult 3: na 1-2 weken (30 minuten telefonisch cliënten contact) en indien nodig 15 minuten uitwerktijd) 

Consult 4: na 1-2 weken (30 minuten telefonisch cliënten contact of eventueel huisbezoek) 

Consult 5: na 1-2 weken  (30 minuten telefonisch cliënten contact of eventueel huisbezoek) 

 

Note: blijf tijdens de gehele behandeling in contact met de fysiotherapeut om het voedingsadvies en het 

beweegadvies op elkaar af te stemmen.  

Wanneer tijdens de behandeling sprake is geweest van het gebruik van sondevoeding zullen de behandelminuten 

niet overeenkomen met die hierboven genoemde behandeltijd.  

Na 4 weken (30 + 15 minuten) 

Terugvalpreventie plan  

Iedere verandering (weer aan het werk, verhoging van activiteiten) geeft een verandering in belasting en 

belastbaarheid. Belangrijk om goed te monitoren. 

 Maak afspraken over het monitoren van de voedingstoestand en afspraken over wanneer de behandeling 

hervat moet worden; 

 Afnemen SARC-F; 

 Na 3 maanden nogmaals controle op voedingstoestand door diëtist en algehele gezondheid door huisarts; 

 Na 6 maanden nogmaals controle op voedingstoestand door diëtist en algehele gezondheid door huisarts.  
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Wanneer sprake van overgewicht of obesitas 

 Maak afspraken en stel doelen om leefstijl veranderingen voort te zetten, steeds op basis van de huidige 

omstandigheden; 

 Na 1 maand nogmaals controle op voedingstoestand door diëtist en algehele gezondheid door huisarts; 

 Bespreken om cliënt verder te begeleiden op het gebied van een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.  

 

Wanneer er sprake is van maag- darmklachten  

 Maak afspraken en stel doelen om te adviseren bij bestaande klachten; 

 Na 1 maand nogmaals controle op voedingstoestand door diëtist en algehele gezondheid door huisarts.  

 

De totale behandeltijd bedraagt 16 kwartier indien er sprake is van gebruik sondevoeding tijdens de behandeling 

zal de genoemde behandeltijd niet toereikend zijn.  
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RAPPORTAGE EN AFSLUITING  

 

KETENZORG OF VERZEKERING 

Kijk in dossier of vraag bij manager na of er sprake is van een DBC (ketenzorg) in de regio. De duur van de afspraken 

wordt deels bepaald door de voorschriften van de ketenzorg afspraken (contracten) De totaal te besteden 

behandeluren is vastgelegd in het ketenzorgcontract.  

Indien er geen sprake is van keten zorgcontract dan kan de betaling van de consulten kan lopen via: 

 Basisverzekering (3 uur per kalenderjaar); 

 Aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars (zie informatie op website Diëtheek); 

  Factuur naar de cliënt. 

VERGOEDING VAN DIEETPREPARATEN/VOEDING VOOR MEDISCH GEBRUIK  

De diëtisten van Diëtheek zijn op de hoogte van de regeling van vergoeding van dieetpreparaten en hulpmiddelen. 

Waar relevant informeert hij/zij de cliënt over de mogelijkheden hieromtrent en regelt hij/zij het in gang zetten en 

het eventueel opvolgen van dit traject voor de cliënt.  

 

1. Het voorschrift:  

Diëtisten van Diëtheek schrijven zoveel mogelijk generiek voor. Op basis van zijn/haar voedingskennis en 

professionele ervaring bepaalt de diëtist welk soort preparaat het meest geschikt is voor de patiënt. Ten 

eerste wordt gekeken naar productgroep (bijv. eiwit verrijkt, energieverrijkt etc.), daarna naar toepassing 

(poedervorm, kant en klaar: vloeibaar/ dikvloeibaar, etc.).  

 

2. Via welke partij regelt de diëtist van Diëtheek dieetpreparaten/ dieetvoeding voor medisch gebruik:  

 Op basis van marktkennis en professionele ervaring kiest de diëtist via welke leverancier zij de 

dieetpreparaten regelt of de patiënt adviseert te regelen; 

 Als er door de 2e lijn reeds een andere partij is ingezet, dan de voorkeursleverancier, gaan wij verder met 

deze partij i.v.m. het belang van continuïteit voor de patiënt. Tenzij er voor de patiënt aantoonbare 

voordelen zijn om over te stappen op een andere leverancier.  

 

3. Assortimentsinformatie:  

 Voor een volledig, up-to-date overzicht van alle dieetpreparaten/ dieetvoeding voor medisch gebruik 

verkrijgbaar op de Nederlandse markt kan met terecht op https://das.sorgenteprofessionals.nl/ > 

voedingskompas. 
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RAPPORTEREN  

 Bij verwijzing van een arts (met of zonder ketenzorg) of directe toegankelijkheid stuur je een begin- en 

eindrapportage (indien dit de gewoonte is in je regio); 

 Bij opname van een patiënt vanuit de 1e lijn in ziekenhuis of instelling maak je een overdracht naar een 

collega; 

 Bij het versturen van rapportages of overdrachten wordt gebruik gemaakt van een beveiligde lijn. 

 

REGISTEREN IN PATIËNTENDOSSIER 

Tabblad POR 

1. Aanmelding: wie nam het initiatief tot aanmelden; 

2. SMART doelen: vul hier de doelen van je cliënt in zoals opgesteld vanuit de diëtistische diagnose; 

3. Aantekeningen: hier omschrijf je de voortgang van de vervolgconsulten. Noteer ook na ieder consult welke 

materialen je aan de cliënt hebt meegeven.  
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BIJLAGE 1: TIPS BIJ SPECIFIEKE KLACHTEN BIJ COVID-19 

 

VERMOEIDHEID  

 Gebruik licht servies zodat eten en drinken zo min mogelijk kracht kost; 

 Maak meer gebruik van zachte en/of vloeibare voeding; 

 Drink eventueel met een kort rietje; 

 Goed uitgerust zijn voor de maaltijd; 

 Grootste maaltijd op het beste moment van de dag gebruiken; 

 Meerdere kleine porties per dag (niet opdringen). Grote hoeveelheden kunnen tegenstaan. Probeer om de 

twee uur iets te nemen; 

 Kiezen voor een makkelijke bereidingswijze indien de patiënt de maaltijden zelf verzorgt of bespreekbaar 

maken gebruik te maken van een maaltijdvoorziening. Uitleg geven over de volwaardigheid van een 

broodmaaltijd; 

 Iets eten voor het naar bed gaan of eventueel eten op het nachtkastje plaatsen; 

 Indien zuurstoftherapie, dan ook zuurstof tijdens de maaltijd. 

 

MISSELIJKHEID  

 Voorkom een lege maag door regelmatig iets kleins te eten, 6-8 keer per dag; 

 Gebruik koud voedsel, bijvoorbeeld vleeswaren in plaats van een stuk vlees bij de warme maaltijd. Er kan 

tevens een broodmaaltijd of maaltijdsalade gebruikt worden;  

 Beperk sterke geuren van eten en drinken. Laat indien mogelijk maaltijden door anderen bereiden, warm op 

in de magnetron en drink door een rietje; 

 Drink voldoende, bij voorkeur dranken met een voedingswaarde zoals zuivel. 

 

SLIJMVORMING  

Binnen de dieetbehandeling is het belangrijk om extra aandacht voor het gebruik van melkproducten te hebben, 

want patiënten kunnen deze producten onterecht achterwege laten vanwege vermeende hinderlijke slijmvorming.  

 Gebruik voedingsmiddelen met een frisse/zure smaak, zoals yoghurt en kwark; 

 Drink regelmatig kleine slokjes koud water bij het eten of drinken, ook tussendoor bij het gebruik van 

drinkvoeding; 

 Na het gebruik van melkproducten een klein waterijsje, dat is fris en met het slikken gaat het slijm weg;  

 Na het gebruik van melkproducten een slokje water of vruchtensap nemen. 
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DIARREE  

 Drink voldoende om het verlies van vocht aan te vullen; 

 Gebruik kleine maaltijden verspreid over de dag, om de het maagdarmkanaal zo min mogelijk te prikkelen; 

 Beperk de inname van lactose (=melksuiker), kies liever voor zure melkproducten als yoghurt en kwark in 

plaats van zoete melkproducten als chocolademelk en vla. Drinkvoeding bevat nauwelijks lactose dus dit 

hoeft niet beperkt te worden.  

(JBZ DIE, 2020) 

*voor algemene voedingstips of informatie over COVID-19 kan gebruikt gemaakt worden van 

www.voedingscentrum.nl en www.goedgevoedouderworden.nl 

REUK- EN SMAAKVERLIES 

 Experimenteer met onderstaande factoren; 

 Eet met aandacht. 

Textuur 

 Verschillende structuren: voeg groente toe aan een omelet;  

 Stoom groente dan blijft het knapperig; 

 Noten fijnhakken om als topping te gebruiken; 

  Varieer in structuur vast/vloeibaar; 

 Gefrituurde en gebakken wordt als prettiger ervaren dan gekookte gerechten;  

 Gedroogde vruchten toevoegen; 

 Frisdranken met koolzuur zorgen voor een prettig mondgevoel.  

Scherpte/pittigheid  

 Een dressing maken van tabasco of salsa; 

 Scherpe sauzen zoals currypasta of piri piri. Deze eventueel met een schepje yoghurt milder van smaak 

maken; 

 Mosterd en radijs kunnen gebruikt worden om gerechten op smaak te krijgen. 

Uiterlijk en temperatuur  

 Serveren op een mooi bord of aantrekkelijk uiterlijk kan helpen om toch de eetlust te bevorderen; 

 Verschillende kleuren zorgen voor een aantrekkelijke maaltijd; 

 Binnen een maaltijd gebruik maken van verschillende temperaturen. 

Reuk en smaak  

 Benadrukken van de basissmaken: bij een reukstoornis zijn deze nog wel waarneembaar; 

 Toevoegen van kruiden en specerijen om smaken te versterken; 

 Asafoetida bekend uit de Aziatische keuken is een fijne smaakversterker.  

 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.goedgevoedouderworden.nl/
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BIJLAGE 2 RISICO-INDICATOREN ONDERVOEDING  

 

GLIM CRITERIA 
Gewichtsverlies, verminderde intake en ziektelast. Uitgaande van de GLIM criteria zijn de patiënten matig tot 

ernstig ondervoed tijdens opname ziekenhuis/IC. Mensen met overgewicht en obesitas kunnen ook ondervoed zijn 

of raken door de COVID-19 infectie.  

 Onbedoeld gewichtsverlies volgens gevalideerde screening zoals SNAQ of MUST; 

 Lage body mass index; 

 Verminderde spiermassa; 

 Verminderde voedselopname of assimilatie; 

 Ziektelast/ontsteking. 

(Jensen, L., & Cederholm, T. (2018, VUmc, 2019) 

 

RISICO-INDICATOREN ONDERVOEDING 
 

 BMI < 18,5 (18-69 jaar); 

 BMI < 20 (70 jaar of ouder); 

 BMI < 21 (COPD-patiënten); 

 Onbedoeld gewichtsverlies van > 10% in 6 maanden; 

 Onbedoeld gewichtsverlies van > 5% in 1 maand. Zie tabellen van stuurgroep ondervoeding.  

 

Oorzaken van verhoogde energiebehoefte: 

 

(Stuurgroepondervoeding, screeningsinstrument, 2020) 
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Bijlage 3 SARC-F 

Screening op het risico op sarcopenie gaat vooraf aan diagnostiek van sarcopenie. Daarvoor wordt de SARC-F 

vragenlijst geadviseerd. Dit is een vragenlijst met vijf items die een patiënt samen met de diëtist of zelf kan invullen. 

De antwoorden zijn gebaseerd op de perceptie van de patiënt van zijn of haar beperkingen in kracht, 

loopvaardigheid, opstaan uit een stoel, traplopen en ervaringen met vallen.  

Patiënten met 4 punten of meer hebben een verhoogd risico op sarcopenie 

 

Note: ondervoeding en sarcopenie zijn twee verschillende aandoeningen. De basis van ondervoeding ligt in een 

disbalans tussen voedingsinname en verbruik. Dit resulteert in gewichtsverlies met een verminderde spiermassa en 

vaak ook in een lage vetmassa. Dit betreft dus het gehele lichaam.  

 

Bij sarcopenie ook wel spier falen genoemd is er sprake van een verminderde spierkracht en is dus een aandoening 

die alleen de spieren betreft. Bij ondervoeding is de behandeling gericht op het herstel van de balans tussen 

voedingsinname en verbruik, waarbij de voeding ook een positief effect kan hebben op de spiermassa. Bij 

sarcopenie is de behandeling primair gericht op een verbetering van het functioneren van de spier, waarbij naast 

krachttraining, voeding een belangrijke rol speelt. Samenwerking met de fysiotherapeut is essentieel. 

Ondervoeding kan leiden tot sarcopenie en beide ziektebeelden kunnen tegelijkertijd voorkomen. Het is belangrijk 

om in de praktijk alert te zijn op beiden en altijd goed uit te vragen en diagnosticeren.   

(NTVD, 2020) 
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BIJLAGE 4 PICS POST INTENSIVE CARE SYNDROOM  

 
Post Intensive Care Syndroom (PICS) is een verzameling van symptomen waarvan patiënten last kunnen krijgen, 

nadat ze zijn opgenomen op de Intensive Care. 

De IC-periode en het overleven van een kritieke ziekte kunnen echter ook fysieke, psychische en cognitieve 

problemen opleveren, met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Sinds 2012 wordt dit het Post Intensive 

Care Syndroom (PICS) genoemd. De ernst en aard van de PICS-klachten kunnen per persoon verschillen. Daardoor 

verschilt ook het revalidatie- en herstelproces per patiënt. PICS-klachten komen bovenop de 

gezondheidsproblemen van de oorspronkelijke ziekte. 

 

SYMPTOMEN  

Het Post Intensive Care Syndroom bestaat uit gezondheidsklachten die na de periode van ernstig ziek zijn en de IC-

behandeling blijven bestaan. Er kunnen lichamelijke klachten ontstaan, maar ook problemen die invloed hebben op 

aandacht en geheugen, gedachten, stemming en gevoelens. Soms houden deze klachten langdurig aan, 

waardoor ook veranderingen op sociaal-maatschappelijk gebied kunnen optreden, bijvoorbeeld bij terugkeer naar 

het werk. 

Het stellen van de diagnose is voor zorgverleners soms lastig, omdat PICS nog tamelijk onbekend is binnen onze 

gezondheidszorg. In de directe omgeving van de patiënt kan de onbekendheid met PICS ertoe leiden dat hij zich 

onbegrepen voelt, wat eenzaam maakt en kan zorgen voor een sociaal isolement. 

 

LICHAMELIJKE KLACHTEN 

De meest voorkomende klachten na een IC-opname zijn vermoeidheid, spierzwakte en (zenuw)pijn. Daarnaast 

kunnen ook kortademigheid, haaruitval, gewrichtsklachten en een verminderde weerstand voorkomen. In welke 

mate de patiënt hier last van heeft, is afhankelijk van de gezondheid voor de IC-opname, de duur van de opname, of 

de patiënt is beademd en of de patiënt bijvoorbeeld een delier heeft doorgemaakt. 

Spierzwakte ontstaat door het langdurig in bed liggen en door de slaapmedicatie die tijdens de beademing wordt 

gegeven. Bij een ernstige ontsteking kunnen ook stofjes vrijkomen die een schadelijke werking hebben op spieren 

en zenuwen. Door de spierzwakte kan de patiënt grote moeite hebben met dagelijkse activiteiten zoals lopen, eten 

en zichzelf verzorgen. Fysiotherapie tijdens de opname en na het ontslag uit het ziekenhuis zijn nodig om het 

herstel te bevorderen. Het herstel kan een jaar of langer duren. 
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COGNITIEVE PROBLEMEN  

PICS kan problemen geven met het geheugen, de concentratie, de taal (zoals woordvindingsstoornissen) en bij de 

denksnelheid en het oplossen van problemen. Cognitieve problemen kunnen tot gevolg hebben dat een patiënt niet 

meteen weer zelfstandig kan functioneren, kan gaan werken of taken kan uitvoeren die concentratie vereisen. Ook 

bij deze problemen kan het een jaar of langer duren, voordat verbetering of volledig herstel optreedt. 

 

PSYCHISCHE KLACHTEN  

Voormalig IC-patiënten kunnen psychische problemen ervaren. Posttraumatisch stressstoornis (PTSS), depressies 

en angststoornissen komen vaak voor. Voor IC-patiënten zijn de ernstige ziekte en de behandeling zeer ingrijpend. 

Dat kan gepaard gaan met gevoelens van boosheid, verdriet en onmacht. 

Als de patiënt klachten ervaart zoals herbeleving, het vermijden van herinneringen, ernstige prikkelbaarheid, 

slaapstoornissen, extreme spanning, irritatie en/of hevige schrikreacties kan sprake zijn van PTSS. Ook 

kan depressie optreden tijdens of na de IC-periode; de patiënt voelt zich somber, heeft nergens zin in en geen 

eetlust. Als de patiënt in paniek raakt bij de gedachte aan de IC-opname, dan kan er sprake zijn van een 

angststoornis. Bespreek dit na goedkeuring met de patiënt met de huisarts, zodat er begeleiding plaats vindt of 

doorverwijzing. 

 

WEER AAN HET WERK  

PICS-problemen maken het voor veel patiënten moeilijk om weer te gaan werken. De helft van de IC-patiënten is na 

een jaar nog niet aan het werk, een derde zal nooit meer werken. Dit kan problemen met zich meebrengen, zoals 

verlies van inkomen. Door onbekendheid van PICS bij de werkgever, het UWV, de bedrijfsarts en de 

verzekeringsarts worden de mogelijkheden van de patiënt vaak fors overschat en te hoge eisen gesteld aan de 

snelheid, mate en mogelijkheid van re-integratie. 

 

ZORGPAD DIËTETIEK 
Zorgpad dietetiek is ontwikkeld op basis van input van gespecialiseerde diëtisten van de intensive care en 

verpleegafdeling van de volgende ziekenhuizen Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc, ziekenhuis Amstelland, 

OLVG West, OLVG Oost, BovenIJ ziekenhuis en eerstelijns diëtisten van Malnucare.  

De doelen van dit opgestelde zorgpad zijn; 

 De zorg voor patiënten met PICS optimaliseren; 

 PICS tijdig signaleren en behandelen; 

 Goede samenwerking van de zorgverleners die betrokken zijn of moeten worden bij de zorg voor patiënten 

met PICS.  

In dit zorgpad Diëtetiek PICS komen de volgende onderwerpen aan bod: herkenning, diagnostiek, behandeling, 

OVERDRACHT en multidisciplinaire samenwerking.  

(NTVD, 2020) 
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Diagnostiek: 

1. Beoordelen voedingstoestand (*zie onderstaand schema) 

2. Aanbeveling: positieve gezondheid betrekken in de behandeling 

 

*schema voedingstoestand Bron NTVD, maart 2020 

Metingen 

 Lengte, gewicht (BMI); 

 Lichaamssamenstelling (BIA); 

 Voedingsinname; 

 Eetlust (VAS); 

 Mate waarin individuele behandeldoelen van de patiënt zijn behaald. 

Behandeldoelen Optimaliseren van de voedingsinname 

 Stimuleren van de optimale combinatie van voeding en beweging; 

 De andere behandeldoelen variëren per patiënt.  

Evaluatie behandeling 

 De inname; 

 Uitgedrukt als percentage van behoefte; 

 De intake is voldoende als minimaal 100% van de energiebehoefte en eiwitbehoefte wordt behaald; 

 Gewicht en gewichtsverloop; 

 Functionaliteit en lichaamssamenstelling; 

 Ziekteverloop; 

 Voeding gerelateerde klachten; 

 Barrières; 

 Mate waarin individuele behandeldoelen van de patiënt zijn behaald.  

Zo nodig behandeling bijstellen. Indien behandeling is afgelopen, dan wordt dit teruggekoppeld naar de huisarts 

d.m.v. een eindrapportage.  
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OVERDRACHT DE EERSTELIJNSDIETIST OF POLIKLINIEK DIETIST  

De eerstelijns diëtist begeleidt PICS-patiënten als deze zijn overgedragen vanuit het ziekenhuis of door een andere 

zorgverlener. De diëtist begeleidt deze patiënten poliklinisch of in de thuissituatie (huisbezoek). De overdracht 

bestaat uit een mondelinge (telefonisch) overdracht en wordt vervolgens vervolgd door een papieren/digitale 

overdracht. 

(NTVD, 2020) 

 

ALGEMENE ADVIEZEN  

Het is belangrijk dat al tijdens de opname wordt begonnen met spieroefeningen en het soepel maken van de 

gewrichten. Dit moet thuis of in het revalidatiecentrum worden voortgezet. 

Praat over de IC-ervaringen. Het lezen van een dagboek van een naaste over de IC-gebeurtenissen en de fase 

daarna, aangevuld met foto’s, blijken goed te helpen bij de verwerking. 

Doe geheugenspelletjes, maak kruiswoordpuzzels en lees elke dag kleine stukken uit een krant of tijdschrift. 

Raadpleeg de huisarts of medisch specialist als de patiënt PICS-klachten ervaart. Hij kan de patiënt doorverwijzen 

voor gespecialiseerde hulp. 

 (IC Connect, Het Post Intensive Care Syndroom (PICS)) 
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BIJLAGE 5 MODEL: METHODISCH HANDELEN  

 

 

 

Figuur 1: Model methodisch handelen. De stappen methodisch handelen zijn aanmelding, diëtistisch onderzoek, 
diëtistische diagnose, behandelplan en behandeling, evaluatie en afsluiting. 
 

1. Aanmelding 

Wanneer een cliënt zich niet via customer service maar bij de diëtist zelf aanmeldt dien je de volgende gegevens te 

verzamelen. Je kunt hierbij denken aan persoonsgegevens, medische gegevens en aanvullende gegevens. Komt je 

patiënt rechtstreeks zonder verwijzing dan betreft deze stap ook de screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek 

(DTD).  

 

Patiëntgegevens 

Aan de hand van de volgende checklist moeten desbetreffende patiëntgegevens geregistreerd zijn: 

1. NAW-patiëntgegevens; 

2. Verzekeringsgegevens; 

3. BSN/geboortedatum; 

4. Verwijzing + gegevens AGB-code (1e verwijzing voorkeur huisarts, 2e tweede verwijzer specialist); 

5. Diagnose code; 

6. Identificatie BIG – MKC Diëtist check + tweede verwijzer/ specialist; 

7. C.O.V. Check. 

 

 

https://www.nvdietist.nl/ik-ben-dietist/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/directe-toegankelijkheid-dietist
https://www.nvdietist.nl/ik-ben-dietist/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/directe-toegankelijkheid-dietist
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2. Diëtistisch onderzoek 

Voer een diëtistisch onderzoek uit, het diagnostische proces van de diëtistische zorg. Je brengt het functioneren 

van je patiënt in kaart en de factoren die hier invloed op hebben. De International Classification of Functioning, 

Disability and Health voor de Diëtetiek (ICF-Diëtetiek) is de classificatie om dit te beschrijven. In deze fase leg je de 

hulpvraag, verwachtingen en motivatie van de patiënt vast. Daarnaast leg je medische-, onderzoeks-, diëtistische- 

en psychosociale gegevens vast. 

 

3. Diëtistische diagnose 

Vervolgens formuleer je de diëtistische diagnose. Dit is je beroepsspecifieke oordeel over het gezondheidsprofiel 

van de cliënt. In de diëtistische diagnose beschrijf je (problemen in) functioneren. Hierbij staan de problemen op 

voedingsgebied centraal en geef je aan welke medische, externe en persoonlijke factoren hierop van invloed zijn. In 

de diëtistische diagnose laat je de samenhang tussen oorzaak en gevolg van het probleem naar voren komen. Ook 

dit beschrijf je aan de hand van het ICF-model. De termen hiervoor staan in de ICF-Diëtetiek.  

De diëtistische diagnose is de verbinding tussen onderzoek (de diagnostische fase) en behandeling (de 

therapeutische fase). Het vormt de basis voor het opstellen van het behandelplan. 

 

4. Behandelplan en behandeling 

In je behandelplan beschrijf je welke doelen je wilt bereiken met de dieetbehandeling, hoe je deze doelen wilt 

bereiken en wat de begeleidingsduur- en frequentie is. De behandeldoelen formuleer je SMART zodat je weet met 

welke meetbare variabelen je je behandeling kunt evalueren. 

Document met behandeldoelen 

Voor het formuleren van SMART diëtistische doelen kan je gebruik maken van de behandeldoelen die staan 

benoemd in het POR formulier in Evry. 

 

5. Evaluatie 

Elk consult evalueer je het zorgproces en kun je het desgewenst bijsturen. Ook dit registreer je. 

 

6. Rapportage en afsluiting 

 Na ieder consult: 

Prestatiecode invoeren van gemaakte de verrichting! 

Hiervoor noodzakelijk: 

De volgende declaratieregels dienen bekend te zijn: 

1. De juiste prestatiecode; 

2. Factuuradres (basisverzekeraar, DBC, cliënt of gemeente) Aanvullende verzekeringen apart aangeven.  

https://www.nvdietist.nl/ik-ben-dietist/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/methodisch-handelen/40-ik-ben-professional/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/489-classificaties-en-codelijsten
https://www.nvdietist.nl/ik-ben-dietist/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/methodisch-handelen/40-ik-ben-professional/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/489-classificaties-en-codelijsten
https://www.nvdietist.nl/ik-ben-dietist/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/methodisch-handelen/40-ik-ben-professional/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/489-classificaties-en-codelijsten
https://www.nvdietist.nl/ik-ben-dietist/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/methodisch-handelen/40-ik-ben-professional/regelgeving-en-kwaliteitsbeleid/489-classificaties-en-codelijsten
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