
De rol van voeding bij wondzorg 

Bo Delesie, diëtiste 



Belang goede voedingstoestand

Essentieel voor 
goede 

wondheling

Verkorte duur 
wondheling 

Ondervoeding = 
vertraagde 
wondheling 

Ondervoeding = 
>risico ontstaan 

(andere) wonden
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Ondervoeding
• Definitie: Acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans 

van energie, eiwitten en andere vs leidt tot nadelige effecten op de 
lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten. 

• Verminderde eetlust (pijn, vermoeidheid, medicatie…) 

• Inadequate intake 

• Afname spiermassa

3



Criteria ondervoeding
• GLIM –criteria
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Matige ondervoeding (voldoet aan minimaal 1 
criterium van deze graad)

Ernstige ondervoeding (voldoet aan 
minimaal 1 criterium van deze 
graad)

Onbedoeld gewichtsverlies Onbedoeld gewichtsverlies

5-10% in de afgelopen 6 mndn
10-20% in een langere periode (>6 mndn)

>10% in de afgelopen 6 mndn
>20% in een langere periode (> 
6mndn)

Lage body mass index (kg/m²) Lage body mass index (kg/m²)

< 20 bij <70j
< 22 vanaf 70j

< 18,5 bij <70j
< 20 vanaf 70j



Mogelijke gevolgen ondervoeding

Ondervoeding 

Wondheling
Hogere kans op decubitus

Kans op infecties en  complicaties

Functionaliteit

Opnameduur
Kosten QOL (Quality of Life)

Mortaliteit

Figuur 1: Mogelijke gevolgen van ondervoeding
Stuurgroep Ondervoeding - 2019

Voeding en ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 
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Belangrijke voedingsstoffen bij 
wondheling 

Energie Proteïnen 

Vitaminen 
en 

mineralen 
Vocht
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Macronutriënten 
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Energie 

• Verhoogd metabolisme bij ziekte en wonden =   energiebehoefte

• Behoefte afhankelijk van: 
 Lengte, gewicht, leeftijd, geslacht, fysieke activiteit, opp. wonde, ziektetoestand
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Energie 

• Belang adequate intake: 
 Energiebalans herstellen, behouden en ondervoeding tegen gaan

• Samen met diëtist bekijken hoe de voeding kan verrijkt 
worden

 Conventionele voeding/klinische bijvoeding   
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Energie

• Hoe voeding verrijken? 
 Belangrijkste voedingsstoffen: vetten (9kcal/g) & koolhydraten (4kcal/g) 

 Kleine frequente maaltijden 

 Gebruik maken van tussendoortjes 

 Volle producten 

 Eventueel opstart aangepaste klinische bijvoeding
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Proteïnen 

• Opbouw, instandhouding en herstel van weefsels 

• Eiwitbehoefte gezonde volwassene: 0,8gE/kg/dag
 Vrouw, 60kg, behoefte van 48g eiwitten per dag 

• Eiwitbehoefte i.k.v. wondheling: 1,5gE/kg/dag
 Vrouw, 60kg, behoefte van 90g eiwitten per dag 

• Bij decubitus kan de E-behoefte oplopen tot 2gE/kg/dag, 
afhankelijk van de fase

 Vrouw, 60kg, 120g eiwitten per dag 
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Proteïnen 

• Te lage intake van eiwitten = tragere wondheling

• Te lage intake van eiwitten = > risico ontstaan nieuwe wonden

• Bij exsudaat, koorts, infectie, oedemen  verlies E 
verhoogde behoefte 
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Proteïnen

• Eiwitten (hoog biologische waarde) 

 Vlees, vis, gevogelte 

 Melk, melkproducten 

 Kaas 

 Eieren 

• Eventueel opstart 
aangepaste klinische 
bijvoeding

• Eiwitten (lagere biologische waarde)

 Noten

 Peulvruchten 

 Tofu, tempé, seitan, Quorn
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Ontbijt 
3 sneden bruin brood (6,3g E) 
Boter (0g E) 
Confituur (0g E) 
Koffie (0g E) 
 
 
Totaal eiwitgehalte ontbijt: 6,3g E 

Ontbijt  
3 sneden bruin brood (6,3g E) 
Boter (0g E) 
1 snede jonge kaas (9g E) 
Confituur (0g E) 
Koffie (0g E) 
 
 Totaal eiwitgehalte ontbijt: 15,3g E 

  

Tussendoor 
Stuk fruit (0gE) 
Water (0gE) 
 
Totaal eiwitgehalte tussendoor: 0g E 

Tussendoor 
Yoghurt, vol (4,4g E)  
Water (0g E)  
 
Totaal eiwitgehalte: 4,4g E 

  

Middagmaal  
150g gekookte aardappelen (3,5g E) 
150g gestoofde groenten (0gE)  
125g vlees (25gE) 
 
Totaal eiwitgehalte middagmaal: 28,5g E 

Middagmaal  
150g puree (4,1g) 
150g gestoofde groenten (0gE)  
125g vlees (25gE) 
 
Totaal eiwitgehalte middagmaal: 29,1g E 

  

Tussendoor  
Lotus Zebra (1,3g E) 
Koffie (0g E) 
 
Totaal eiwitgehalte tussendoor: 1,3gE 

Tussendoor 
Handvol noten = 25g (5g E) 
Koffie (0g E)  
 
Totaal eiwitgehalte tussendoor: 5g E 

  

Avondmaal 
4 sneden bruin brood (8,4g E) 
Boter (0g E) 
1 blokje smeerkaas (2g E) 
Honing (0g E) 
Stuk fruit (0g E) 
 
Totaal eiwitgehalte avondmaal: 10,4g E  

Avondmaal  
4 sneden bruin brood (8,4g E) 
Boter (0g E) 
Hartig beleg, dubbel belegd (32g E)  
Stuk fruit 
 
 
Totaal eiwitgehalte avondmaal: 44,4g E 

  

Tussendoor 
Thee (0g E)  
Fruityoghurt, vol (4,3gE) 
 
Totaal eiwitgehalte tussendoor: 4,3g E 

Tussendoor 
Tas halfvolle melk = 200ml (6,6g E)  
 
 
Totaal eiwitgehalte tussendoor: 6,6g E 

 
TOTAAL EIWITGEHALTE: 50,8g E 

 
TOTAAL EIWITGEHALTE: 100,8 E 

 



Vocht 

• Dehydratatie voorkomen (nefast wondheling) 

• Droge huid = verminderde elasticiteit en doorbloeding = 
kwetsbaarheid

• Afvalstoffen wond verwijderen: ureum en creatinine 

• Verlies wondvocht kan oplopen tot 200ml/dag (=groot glas 
H2O)

 Belang goede vochtinname (1,5L - 2,5L per dag) 
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Micronutriënten 
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Mineraal: ijzer

• Zuurstofvoorziening 
• Bronnen: 
 Vlees, gevogelte, vis 
 Eieren 
 Peulvruchten 
 Volkoren graanproducten 
 Donkergroene bladgroenten 
 Noten

• Dagelijkse aanbeveling: mannen 11mg/d, vrouwen 16mg/d (na de 
overgang 11mg/d) 
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Mineraal: zink 

• Epitheelvorming, immuniteit, vorming van granulatieweefsel 

• Bronnen: 

 Vlees 

 Schaal- en schelpdieren 

 Kaas 

 Volkoren graanproducten 

 Noten 

• Dagelijkse aanbeveling: mannen 9mg/d, vrouwen 7mg/d
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Mineraal koper

• Collageen synthese, immuniteit, bloedstolling, overdracht O2

• Bronnen (kleine hoeveelheden): 
 Vlees, orgaanvlees

 Groenten 

 Fruit

 Volkoren graanproducten 

 Cacaoproducten

• Dagelijkse aanbeveling: 0,9mg/d 
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Vitamine C

• Ascorbinezuur 

• Anti-oxidatieve werking, synthese bindweefsel, opname ijzer, 
immuniteit 

• Bronnen: 
 Groenten 

 Fruit 

 Aardappelen 

• Dagelijkse aanbeveling: 75mg/d
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Vitamine B11

• Groei en goede werking lichaam, aanmaak RBC (02 voorziening) 

• Bronnen: 
 Vlees 

 Zuivel 

 Groene groenten 

 Volkoren graanproducten 
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Vitamine B12

• Cobalamines

• Neurologische werking, aanmaak RBC

• Bronnen: 
 Vlees, gevogelte, vis 

 Melk en melkproducten 

 Kaas 

 Eieren 

• Dagelijkse aanbeveling: 2,8mg/d
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Vitamine E 

• Anti-oxidatieve werking

• Bronnen: 
 Zonnebloemolie 

 Margarine 

 Volkoren graanproducten 

 Groenten en fruit 

 Noten en zaden  

• Dagelijkse aanbeveling: man 13mg/d, vrouw 11mg/d

23



Aangepaste klinische bijvoeding 

Resource Repair (Nestlé): verrijkt met arginine en proline
Per 200ml: 254kcal, 18gE, 2.2g proline, 1g arginine 

Cubitan (Nutricia): verrijkt met arginine 
Per 200ml: 248kcal, 18gE,  3g L-arginine

Aanbevolen dagelijkse dosis: 2-3 flesjes per dag

Ondersteunt weefselherstel + immuniteit 
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Klinische bijvoeding
• Calorierijk 

• Eiwitrijk 

• Geen suppletie van arginine en proline

400kcal 
20g E

308kcal 
12g E

400kcal 
20g E
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400kcal 
18g E



Samenvatting rol diëtist 

* Berekenen energie en 
eiwitbehoefte

* Afnemen anamnese

* Berekenen anamnese

* Optimaliseren intake via 
conventionele voeding

* Eventueel opstart klinische 
bijvoeding

* Opvolging  
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Vragen ?
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