
Nutritional Assessment RAPPORTAGE: BEGIN 
Afdeling  Diëtetiek (telefoon  043 – 3877188) OPBERGEN IN MEDISCHE STATUS 
     
 
 
   
Aan: Zaalarts  Naam patiënt: Dhr V 
Afdeling:  Geboortedatum: 65 jaar 
 Patiëntnummer: 1.234.567 
         
 
 
Datum/ reden verwijzing:  28 kg gewichtsverlies na maagresectie      
  
Nutritional assessment d.d.     
 
Voorgeschiedenis: Totale maagresectie, subfrenisch abces 

cholecystectomie + meerdere malen lijnsepsis 
Aanvulling op diagnose: Meneer had voor dec 2002 een zeer goed ontwikkelde spiermassa door zwaar 

lichamelijk werk. 
Antropometrie: L:  1.90 m G (huidig): 73.5      
 QI (huidig): 20.4 G (gebruikelijk): 101 
 % gewichtsverlies: 27.6 % / 5 maanden 
 % ideaalgewicht: 94% van ideaalgewicht 
Lichamelijke activiteit: ADL zelf. Momenteel weinig actief, maar activiteit verbetert. Had voor opname 

zeer goede conditie. Heeft tot 3 weken geleden fiets- en krachttraining gedaan bij 
fysiotherapie in ZH te G. 

Voedingsanamnese: 13/5 Oraal: 850 kcal / 33 g eiwit, 2300 ml TPN; totaal 3150 kcal intake, heeft 2-3 x 
gebraakt/ is de hele dag misselijk. 

 
Meting lichaamssamenstelling (BIS) 
Conclusie 
 
 
 

Een veranderde vochtverdeling tussen intra- en extracellulaire compartimenten is 
te zien: met name een afname van het intracellulaire vocht, dus afname van 
lichaamscelmassa. Meneer was voorheen in extreem goede conditie, dus schade is 
beperkt gebleven. 

 
Meting energiegebruik ( Ventilated hood) 
REE 1650 kcal 
Nuchter/ niet nuchter Nuchter, 2300 ml TPN 
Berekend energieverbruik 1565 kcal basaal, zonder toeslag 
Toeslagen Nu 10 % voor activiteit. Indien fysiotherapie start: nog eens 20 % extra voor 

activiteit + 10% SDW i.v.m. orale intake. 
Conclusie Energiebehoefte met toeslag is 2310 kcal 
 
Labwaarden 
Conclusie: 
 
 

Albumine is licht verlaagd, waarschijnlijk door lange tijd te weinig voeding. 
Bloedwaarden duiden niet op ontsteking.. Bij opname wezen labuitslagen op 
uitdroging. Puntdeficiënties nog niet bekend. 

 
 
Klinisch beeld 
Oedeem - 
Dehydratie - 
Temperatuur 36.6 
Conclusie 
 
 

Geen afwijkingen 



Diagnose 
 
65-jarige man, status na totale maagresectie, cholecystectomie en lijnsepsis en abces. Heeft fors gewichtsverlies, 
met name te wijten aan een te lage intake. Huidige toestand van vetvrije massa is redelijk door getraindheid van de 
spieren voor opname. Geen sprake van inflammatie.      
 
Diëtistische interventie en evaluatie 
 
Doel: Begeleiden naar adequate voedingstoestand. 
Methode/ middelen: Adequate intake met behulp van orale en parenterale voeding. TPN wordt 

aangepast naar 1750 ml. Gewichtstoename zal m.n. uit opbouw van spiermassa 
moeten komen. Training aanbevolen.      

 
 
   

Datum:  
Diëtist:  
Handtekening:  

      
  
         
     


