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In deze uitgave besteden we aandacht aan drie actuele 
onderwerpen in de diëtetiek; ondervoeding bij ouderen, de 
gevolgen van een bariatrische ingreep op de lange termijn 

en de rol van ‘serious gaming’ en robotica. 

Sarcopenie is een belangrijk aandachtspunt bij ouderen. Bij het 
ouder worden verliezen we geleidelijk spiermassa en spierkracht. 
In kwetsbare periodes, zoals bij een ziekenhuisopname, kan het 
opeens hard gaan met sarcopenie als gevolg. Diëtisten kunnen 
met voedingsadviezen gericht op eiwitverrijking in combinatie 
met beweegadviezen helpen het tij te keren. Onderzoeker Sjors 
Verlaan en diëtist Dianne van den Berg geven hun visie hierop.

In het artikel over gastric bypass bij patiënten met obesitas 
vertelt Holger Totzke, diëtist, over de gevolgen voor de lange 
termijn. Een belangrijk nadeel is dat anderhalf tot twee jaar 
na de operatie het gewicht weer kan toenemen. Bovendien 
zijn mensen levenslang op dieet om dumpingklachten 
te voorkomen en alles wat binnenkomt moet voldoende 
voedingswaarde hebben. Bij een aantal mensen kan diabetes 
in remissie komen, en dat is wel een groot voordeel.

‘Serious gaming’ en robotica in de zorg zijn in opkomst. Via 
apps en robots kun je (voedings)kennis op een leuke en speelse 
manier overbrengen. Bieden deze ontwikkelingen kansen voor 
de diëtetiek of zijn het bedreigingen? Twee ontwikkelaars 
vertellen in een interview hun ervaringen.

In het wetenschappelijke deel staan twee vertalingen van 
publicaties in Clinical Nutrition ESPEN centraal. Het artikel 
van Konstantinos Gerasimidis e.a. ‘De lancering van de ESPEN 
Special Interest Group: Klinische Voeding voor kinderen’ 
gaat over de oprichting van deze werkgroep binnen ESPEN. 
Oprichters willen dat klinische voeding voor kinderen een 
prominentere plek krijgt op de agenda binnen ESPEN, een 
streven dat wordt ondersteund door de leden van ESPEN, zoals 
blijkt uit de resultaten van de enquête beschreven in dit artikel. 

Het artikel van Mehmet Kürkcü e.a. ‘Het verband tussen voe-
dingsstatus en kwetsbaarheidskenmerken van geriatrische pa-
tiënten op de polikliniek’, beschrijft resultaten van onderzoek 
hiernaar. Zij concluderen dat bij geriatrische patiënten op de 
polikliniek ondervoeding onafhankelijk gerelateerd is aan het 
hebben van drie of meer kenmerken van kwetsbaarheid. Het 
beoordelen van de voedingstoestand zou nuttig kunnen zijn 
bij vroege diagnostiek en preventie van kwetsbaarheid bij ou-
deren.

Ook in ‘Wetenschap’ een bijdrage van recent gepromoveerde 
diëtist Kirsten Berk, die als wetenschappelijk redacteur de 
redactie van Voeding & Visie komt versterken. Zij deelt haar 
visie op de academisering van de diëtetiek met ons.

Tot slot blijkt uit gesprekken met collega’s, dat niet iedereen 
die lid is van de NVD Voeding & Visie ontvangt. Ben je lid, maar 
ontvang je geen Voeding & Visie? Geef dan bij de vereniging 
aan dat je reclame wilt ontvangen. Dan ontvang je voortaan 
Voeding & Visie via de post. Alle artikelen zijn trouwens ook te 
vinden op de website www.voeding-visie.nl. Daar vind je ook in-
teressante e-learningmodules. De nieuwste is de module over 
Voeding bij dysfagie.

Majorie Former en Gerdien Ligthart-Melis (l)
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92% van de kinderen met Cerebrale Parese hebben  
gastro-intestinale klachten.1,2

67% van de kinderen met Cerebrale Parese hebben gastro-
oesofageale reflux en/of vertraagde maaglediging.1
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Optimaliseren van levenskwaliteit van het kind door de juiste 
voeding te geven volgens zijn/haar behoefte!
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Voeding voor medisch gebruik - Gebruiken onder medisch toezicht.  
Dit document is uitsluitend voorbehouden aan health care professionals. 
REF. 1 Del Giudice E, et al. Gastrointestinal manifestations in children with cerebral palsy. Brain Dev. 1999 Jul;21(5):307-11. •  
2 Sullivan PB. Gastrointestinal disorders in children with neurodevelopmental disabilities. Dev Disabil Res Rev. 2008;14(2):128-36.

Adv Peptamen Junior Advance 1805 A4 .indd   1 8/05/18   15:03

Voorwoord

V&V_2018-1_03.indd   1 14/06/2018   19:53


