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Verandering in ziektelast en de rol van voeding
Door de vergrijzing en de wereldwijde epidemie van overgewicht is de ziektelast in de 
samenleving sterk aan het veranderen 1-3. Chronische ziekten zijn fors toegenomen en 
treden bovendien vaak samen op in dezelfde patiënt, multimorbiditeit genoemd 4-7. Deze 
veranderingen in ziektelast vormen een grote uitdaging voor de publieke gezondheid 
en de houdbaarheid van de zorg 8-10. Behandeling met een gunstig effect op meerdere 
aandoeningen tegelijkertijd heeft hier mogelijk een belangrijk voordeel (‘meerdere vliegen 
in één klap’). Het toenemend wetenschappelijk bewijs over de impact van voeding op de 
gezondheid en het voorkomen van chronische ziekte suggereert dat voedingsinterventies 
kansrijk zijn voor een dergelijke integrale aanpak bij multimorbiditeit: een benadering van 
voeding als medicijn 11-15.  

Er worden verschillende aan voeding gerelateerde aandoeningen onderscheiden, 
waaronder ondervoeding en overgewicht 16 (Figuur 1). Van oudsher worden ondervoeding 
en overgewicht  gezien als tegengestelde aandoeningen (‘te weinig voeding’ vs. ‘teveel aan 
voeding’). Inmiddels weten we echter dat ondervoeding en overgewicht ook tegelijkertijd 
kunnen voorkomen, zowel naast elkaar in dezelfde bevolking, als ook bij eenzelfde 
persoon. Dit geeft extra gezondheidsrisico’s en wordt daarom ook wel de ‘dubbele last 

van ondervoeding’ genoemd 17, 18. Met dit begrip vestigt de Wereldgezondheidsorganisatie 
de aandacht op het blijvende belang van de aanpak van ondervoeding, ondanks, of beter 
gezegd, juist in een wereld met steeds meer overgewicht. Gegevens over de omvang en 
impact van het probleem zijn vooral afkomstig uit landen met ontwikkelende economieën, 
maar concrete cijfers uit de Nederlandse zorgsetting ontbreken nog. Ook is nog onduidelijk 
welke implicaties de toename van overgewicht in de populatie heeft voor de signalering 
van ondervoeding en de klinische uitkomsten van patiënten.   

(Risico op) ondervoeding in de complexe ziekenhuiszorg
Ondervoeding (Box 1) is een complex probleem met meerdere oorzaken, en komt veel 
voor bij ziekenhuispatiënten 20-24. Vaak is dan sprake van ziekte-gerelateerde ondervoeding 
(Figuur 1), waarbij ziektefactoren de oorzaak zijn van verminderde voedingsinname en 
katabolie 16. Zowel ziekte-gerelateerde ondervoeding als een verhoogd risico daarop gaat 
gepaard met slechtere klinische uitkomsten, zoals een langere opnameduur, een hoger 
risico op complicaties en heropname en daarmee een hogere zorgbelasting, en een hoger 
risico op voortijdige sterfte 21, 25-30. Bovendien wordt (risico op) ondervoeding bovendien 
geassocieerd met een lager niveau van functioneren, een vertraagde wondgenezing en 
een lagere kwaliteit van leven 31-34. Vooral bij ziekenhuispatiënten met multimorbiditeit, 
polyfarmacie en een complexe zorgvraag komt (risico op) ondervoeding zeer veel voor, 
tot meer dan 80% 35.  De extra kosten van (risico op) ondervoeding in de Nederlandse 
ziekenhuizen worden geschat op 1,2 miljard euro op jaarbasis 36. Dit maakt dat de aanpak 
van ondervoeding in het ziekenhuis een belangrijk aangrijpingspunt is voor de houdbaarheid 
van de zorg. 

Signalering van ondervoeding in de complexe ziekenhuiszorg: kennishiaten
Screening op ondervoeding is de eerste stap om patiënten met (risico op) ondervoeding 
op te sporen. Ondanks landelijke implementatie van screening bij opname in het 
ziekenhuis sinds 2006, blijft de prevalentie en impact van (risico op) ondervoeding tot 
op heden hoog 21, 37, 38. Verbeterslagen in het ondervoedingsbeleid blijven dus nodig, 
onder andere rondom de signalering. Zo zijn er aanwijzingen dat ondervoeding nog 
onvoldoende wordt herkend en behandeld bij patiënten met overgewicht of obesitas 39, 

40. Dit komt mogelijk door het gebruik van traditionele screeningsinstrumenten, zoals de 

Figuur 1. Aan voeding gerelateerde aandoeningen, aangepaste figuur van 16

* Het bronartikel van deze figuur is gepubliceerd door T. Cederholm et al. in Clinical Nutrition, Vol 36,  
ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition, Pagina 49-64, © Elsevier Ltd and 
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (2017)
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Box 1. Definitie van ondervoeding  16, 19

Ondervoeding is een aandoening die wordt veroorzaakt door een 
verminderde inname of opname van voeding, met als gevolg een veranderde 
lichaamssamenstelling (verminderde vetvrije massa) en lichaamscelmassa, 
resulterend in een afname van het fysiek en mentaal functioneren en een 
slechtere klinische uitkomst van ziekte.
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Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), die zich vooral richten op criteria voor lage 
Body Mass Index (BMI) en gewichtsverlies. Echter, overtollige vetmassa bij overgewicht 
of obesitas en vochtophopingen kunnen het gewichtsverloop, en daarmee onderliggende 
ondervoeding, maskeren. Gezien de toenemende prevalentie van overgewicht is het de 
vraag in hoeverre het BMI-criterium nog geschikt is om (risico op) ondervoeding vast te 
stellen. De PatientGenerated Subjective Global Assessment Short Form (PG-SGA SF) 
biedt mogelijk een passend alternatief. De PG-SGA SF, als onderdeel van het assessment 
instrument de Full PG-SGA, is een BMI-onafhankelijk screeningsinstrument en screent 
vooral op risicofactoren voor het ontwikkelen van ondervoeding, zoals klachten die een 
negatieve impact kunnen hebben op de voedingsinname (nutrition impact symptoms, 
bijvoorbeeld verminderde eetlust, misselijkheid of overgeven en slikproblemen) 41. De PG-
SGA SF kan hiermee in theorie patiënten opsporen die nu nog niet ondervoed zijn, maar 
wel een hoog risico lopen om in de (nabije) toekomst ondervoed te raken, ook als er sprake 
is van bijkomend overgewicht of obesitas. De PG-SGA SF is gevalideerd bij patiënten met 
kanker en patiënten die vasculaire chirurgie moeten ondergaan 42-44, maar de meerwaarde 
ten opzichte van de huidige standaard screeningsinstrumenten voor ondervoeding is nog 
niet onderzocht in de bredere (complexe) ziekenhuispopulatie. 

In tegenstelling tot de screening op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis, is monitoring 
van voedingstoestand gedurende de opname  geen onderdeel van het standaardbeleid. 
Hierdoor bestaat het risico dat patiënten die ondervoed raken gedurende de opname 
over het hoofd worden gezien. De huidige screeningsinstrumenten, zoals de MUST, zijn 
echter niet ontwikkeld voor monitoring van voedingstoestand over een korte tijdsperiode. 
Concrete cijfers over het verloop van voedingstoestand gedurende de opname zijn daardoor 
nog zeer schaars. Hetzelfde geldt voor de prevalentie van ondervoeding bij ontslag uit 
het ziekenhuis. Dit levert informatie over de effectiviteit van het voedingsbeleid tijdens de 
opname, als ook over de noodzaak voor het voortzetten van de voedingszorg na ontslag. 
In tegenstelling tot de MUST, kan de Full PG-SGA worden ingezet als 4-in-1-instrument 
voor zowel screening, diagnostiek, triage en monitoring 45. De toepassing van de Full PG-
SGA voor monitoring van voedingstoestand is echter nog niet onderzocht in een bredere 
(complexe) ziekenhuispopulatie.

De combinatie van ondervoeding met overgewicht of obesitas vraagt ook een andere 
aanpak rondom de diagnostiek van ondervoeding. De ondervoeding is dan immers vaak 
niet direct ‘zichtbaar’ aan de buitenkant. In de meest recente diagnostische criteria voor 
ondervoeding, opgesteld door het Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), 
worden drie kenmerkende criteria (ongewenst gewichtsverlies, lage BMI en verlaagde 
spiermassa) en twee oorzakelijke criteria (verminderde inname of opname van voeding, 
ziektelast/inflammatie) onderscheiden. De diagnose ondervoeding wordt gesteld bij 
aanwezigheid van ten minste één kenmerkend criterium en ten minste één oorzakelijk 
criterium 46. Aangezien verschillende combinaties van criteria tot de diagnose van 
ondervoeding kunnen leiden, bieden de GLIM criteria de ruimte om ondervoedingsprofielen 
van verschillende patiëntengroepen beter in kaart te brengen. Voor het diagnosticeren 
van ondervoeding bij patiënten met overgewicht of obesitas en/of (complexe) chronische 
ziekte, is de toevoeging van het criterium voor verlaagde spiermassa bij uitstek relevant. 

Dit criterium vraagt echter nog om verdere wetenschappelijke onderbouwing van onder 
andere de meetmethode en afkapwaarden 47. De huidige gevalideerde methoden om 
spiermassa te meten, zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI) en Computed Tomography 
(CT), zijn doorgaans slecht haalbaar in de routinezorg vanwege de hoge kosten, noodzaak 
voor getraind personeel en de stralingsbelasting 48. Bio-elektrische impedantieanalyse 
(BIA) is goedkoper, niet invasief en gemakkelijk uit te voeren aan het bed van de patiënt 
en biedt daarmee mogelijk een  alternatief 46, 49. Overige methoden, zoals spierechografie 
50-52 en meten van creatinine-excretie in 24-uurs urine 53 worden nog niet breed toegepast 
in de ziekenhuissetting. Een andere eenvoudige methode die informatie kan geven over 
de spierstatus van de patiënt is het meten van handknijpkracht.  De handknijpkracht 
geeft echter vooral informatie over spierkracht en -functie, wat niet noodzakelijkerwijs 
overeenkomt met de hoeveelheid spiermassa, en heeft daarom niet de voorkeur om 
verminderde spiermassa te beoordelen in het kader van ondervoeding 46, 54. Verminderde 
handknijpkracht wordt echter wel gezien als hoofdkenmerk van sarcopenie (spierfalen). 
Zowel ondervoeding, sarcopenie als de combinatie van beide aandoeningen komt veel 
voor in de complexe ziekenhuispopulatie met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien 46, 

48, 55, 56. Bovendien kunnen deze aandoeningen gemakkelijk over het hoofd worden gezien 
bij patiënten met bijkomend overgewicht of obesitas, wat het belang onderstreept van het 
beter in kaart brengen van de lichaamssamenstelling en spierstatus van patiënten 57. 

Voorbeeld: de niertransplantatiepatiënt
De niertransplantatiepatiënt is een voorbeeld van een patiënt met een complexe aandoening, 
die vaak multimorbiditeit heeft, en die te maken kan krijgen met een combinatie van 
overgewicht of en ondervoeding. Hoewel de korte termijnoverleving na niertransplantatie 
sterk is verbeterd in de afgelopen decennia, blijft de lange termijnoverleving aanzienlijk achter 
bij die van de algemene populatie 58, 59. Met oog op de hoge prevalentie en impact is de laatste 
jaren veel aandacht uitgegaan naar het voorkomen en behandelen van gewichtstoename 
en overgewicht na niertransplantatie 60-68. Anderzijds is ziektegerelateerde ondervoeding 
bij niertransplantatiepatiënten nog grotendeels onderbelicht. Met name onderzoek naar 
de prevalentie en karakteristieken van ondervoeding in aanwezigheid van overgewicht of 
obesitas, en de associatie met klinische uitkomsten bij niertransplantatiepatiënten is nog 
schaars. 

Studies beschreven in dit proefschrift
Om de huidige zorg voor ondervoeding in de kliniek systematisch te evalueren en 
aanknopingspunten voor verbetering te identificeren, is in 2016 gestart met de Healthy 
ageing pilot voedingszorg: kwaliteit voor de keten. Dit praktijkgerichte onderzoek vond 
gedurende 2016-2017 plaats bij volwassen patiënten (≥18 jaar) opgenomen op een 
viertal klinische afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 
Het betrof een diverse en gemengde patiëntenpopulatie met opnamespecialismen Keel-
, neus- en oorheelkunde (KNO), Mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), 
Oogheelkunde, Orthopedie en plastische chirurgie, Interne geneeskunde (inclusief 
Geriatrie), Nefrologie en niertransplantatie en Dermatologie. De huidige signalering van 
risico op ondervoeding middels de MUST werd systematisch in kaart gebracht, en deze 
werd aangevuld met aanvullende metingen van de voedingstoestand middels de PG-SGA 
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gedurende verschillende momenten tijdens de opname. Deze metingen werden uitgevoerd 
in de context van de reguliere zorg. Van de patiënten waarbij zowel een MUST als PG-
SGA (SF) bekend was bij opname, werden follow-up gegevens over klinische uitkomsten 
(heropname, mortaliteit) binnen 6 maanden na ontslag geëxtraheerd uit het elektronisch 
patiëntendossier. In Hoofdstuk 2 zijn deze data gebruikt om het verschil in signalering van 
risico op ondervoeding tussen de MUST en PG-SGA SF te onderzoeken bij patiënten met 
en zonder overgewicht. In Hoofdstuk 3 zijn de verschillen in signalering tussen de MUST 
en PG-SGA SF geëvalueerd aan de hand van de associatie met klinische uitkomsten. In 
Hoofdstuk 4 is de voedingstoestand bij opname, gedurende de opname en voor ontslag 
onderzocht met behulp van de Full PG-SGA.  

Om de onderzoeksvragen met betrekking tot de voedingstoestand en spierstatus van 
niertransplantatiepatiënten te beantwoorden, werd gebruik gemaakt van data uit de 
TransplantLines Biobank en Cohortstudie 69. Deze biobank werd in 2015 opgezet om 
de gezondheid van transplantatiepatiënten in kaart te brengen en langdurig te volgen. 
Naast reguliere zorggegevens zoals medicatiegebruik, worden gegevens verzameld 
uit extra labonderzoek en aanvullende metingen. Deze metingen omvatten onder 
andere beoordeling van voedingstoestand middels de PG-SGA, beoordeling van 
lichaamssamenstelling middels BIA en 24-uurs creatinine-uitscheiding, en  meting van 
spierkracht middels handknijpkrachtmeting. Voor de studies in dit proefschrift werden 
data uit de TransplantLines Biobank gebruikt van volwassen patiënten (≥18 jaar) met een 
functionerende donornier ≥1 jaar na niertransplantatie. In Hoofdstuk 5 is met deze data 
ondervoeding in niertransplantatiepatiënten geëvalueerd aan de hand van de GLIM criteria. 
In Hoofdstuk 6 zijn maten voor spiermassa, op basis van BIA en 24-uurs creatinine-
uitscheiding, en spierkracht op basis van handknijpkracht geëvalueerd voor wat betreft 
hun associatie met sterfte.

Implicaties voor screening op ondervoeding
Uit Hoofdstuk 2 blijkt dat er over de gehele linie meer patiënten met een verhoogd risico 
op ondervoeding worden geïdentificeerd met de PG-SGA SF dan met de MUST (42% vs. 
16% verhoogd risico; 19% vs. 7% hoog risico). Met name bij patiënten met overgewicht of 
obesitas lijkt de MUST veel risico op ondervoeding over het hoofd te zien, terwijl screening 
met de PG-SGA SF in meer dan een derde (36%) van de patiënten met overgewicht 
of obesitas een verhoogd risico op ondervoeding vindt. Het verschil in identificatie van 
risicopatiënten door beide instrumenten vertaalt zich bovendien in een belangrijk verschil 
in het risico op slechtere uitkomsten. Uit Hoofdstuk 3 blijkt dat een hoog risico op 
ondervoeding volgens de PG-SGA SF is geassocieerd met een hoger risico op een lange 
opnameduur, heropname en sterfte, terwijl hoog risico op ondervoeding volgens de MUST 
alleen is geassocieerd met een hoger risico op sterfte. Vooral het verschil in risico op een 
lange opnameduur en heropname is zeer relevant voor de praktijk, aangezien beide een 
extra belasting zijn voor de patiënt en voor de zorg. De resultaten in Hoofdstuk 2 en 3 
van dit proefschrift laten zien dat met de huidige screening middels de MUST risico op 
ondervoeding nog vaak over het hoofd wordt gezien, vooral bij patiënten met overgewicht 
of obesitas, en dat dit mogelijk gepaard gaat met slechtere gezondheidsuitkomsten.

Op basis van onze resultaten bevelen we BMI-onafhankelijke, proactieve risico-screening 
met de PG-SGA SF aan, in plaats van screening met de MUST. Hoewel de BMI wereldwijd 
nog veel gebruikt wordt als maat voor zowel overgewicht als ondervoeding, is al langer 
bekend dat de individuele variatie in lichaamssamenstelling tussen personen met dezelfde 
BMI erg groot is 70. Op basis van de alsmaar toenemende prevalentie van overgewicht en 
onze resultaten is het daarom sterk af te raden om de BMI te gebruiken voor risicoscreening 
op ondervoeding in individuele patiënten. In plaats daarvan lijkt het zinvoller om 
proactief te screenen op andere risicofactoren voor ondervoeding, zoals klachten die de 
voedingsinname negatief beïnvloeden (nutrition impact symptoms). Eerder onderzoek liet 
al zien dat nutrition impact symptoms voorspellend zijn voor toekomstige ondervoeding en 
klinische uitkomsten bij patiënten met hoofd-halskanker 71. Het beter in kaart brengen van 
nutrition impact symptoms in andere complexe ziekenhuispopulaties kan mogelijk helpen 
om patiënten die een risico lopen op (toekomstige) ondervoeding sneller op te sporen, 
zodat preventieve interventies gestart kunnen worden. De combinatie met screening op 
andere risicofactoren in de PG-SGA SF, zoals verminderde activiteit/functioneren, maakt 
bovendien een meer multidimensionale en interprofessionele interventie-aanpak mogelijk. 
Door meer gezamenlijk op te treden en verschillende domeinen van ondervoeding 
tegelijkertijd aan te pakken, kan hopelijk een belangrijke stap vooruit worden gezet in de 
strijd tegen ondervoeding in het ziekenhuis. 

Voor eventuele implementatie van de PG-SGA SF in plaats van de MUST in de reguliere 
zorg moet rekening gehouden worden met verschillende praktische aspecten, zoals tijd 
en scholing van professionals en de inbedding in reguliere zorgprocessen. Met name de 
beschikbare tijd van zorgverleners aan bed staat al langer onder druk, waarbij de toenemende 
administratieve last heeft bijgedragen aan een toename van de ‘vinkjescultuur’ in plaats 
van meer tijd voor de patiënt. De PG-SGA SF bevat weliswaar meer items dan de MUST, 
maar is ontwikkeld voor zelfrapportage door de patiënt en kan door de meeste patiënten 

Het doel van dit proefschrift was het evalueren van het huidige beleid 
omtrent het signaleren van ondervoeding en risico daarop in de complexe 
ziekenhuissetting en het identificeren van verbetermogelijkheden voor de 
voedingszorg in het ziekenhuis. 

Dit is vertaald in twee concrete subdoelen, namelijk:
• Het kwantificeren van (risico op) ondervoeding met behulp van de huidige 

én alternatieve screenings- en diagnostische methoden in de complexe 
ziekenhuissetting, 1) langs het spectrum van BMI, 2) gedurende de 
ziekenhuisopname, en 3) bij niertransplantatiepatiënten;

• Het vergelijken van verschillende screenings- en diagnostische methoden voor 
(risico op) ondervoeding en spierstatus, die potentieel toepasbaar zijn in de 
reguliere zorg, voor wat betreft hun relatie met relevante klinische uitkomsten.
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binnen 5 minuten worden ingevuld 72, 73. Bovendien is het de vraag wat het beste aansluit 
bij ‘zinnige zorg’: een snelle, maar weinig doelmatige screening behouden, of investeren 
in een iets uitgebreider, maar doelmatiger alternatief? Dit zijn belangrijke overwegingen 
voor beleidsmakers en managers in de zorg, zeker nu de oorspronkelijke kwaliteitsindicator 
ondervoeding per 2021 is komen te vervallen, waarmee de weg open ligt voor een andere, 
passende invulling van het ondervoedingsbeleid.

Implicaties voor diagnostiek en monitoring van ondervoeding
Hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit proefschrift laten zien waarom naast BMI-onafhankelijke 
risico-screening, ook BMI-onafhankelijke diagnostiek en monitoring van voedingstoestand 
nodig is in de complexe ziekenhuissetting. Uit Hoofdstuk 4 blijkt dat de prevalentie van 
ondervoeding in opgenomen ziekenhuispatiënten hoog is bij opname (31%), en nog hoger 
is onder patiënten die langer in het ziekenhuis moeten verblijven (prevalentie 56% op dag 
5 en 66% op dag 10). Bovendien is het risico op verslechtering van de voedingstoestand 
gedurende de ziekenhuisopname hoog: van de bij opname goed gevoede patiënten is 30% 
ondervoed voor ontslag. Dit zijn zorgelijke cijfers, aangezien diagnostiek van ondervoeding 
middels de PG-SGA of een ander valide, BMI-onafhankelijk instrument, evenals monitoring 
van voedingstoestand gedurende de ziekenhuisopname nog niet standaard onderdeel zijn 
van de reguliere zorg. De resultaten uit Hoofdstuk 4 pleiten daarmee dus vóór uitbreiding 
van de diagnostiek en monitoring van voedingstoestand, met name bij patiënten met een 
langere ligduur. De PG-SGA lijkt hiervoor een geschikt instrument, maar meer onderzoek 
is nodig naar de kosten en baten van herhaald gebruik van de PG-SGA in verschillende 
patiëntpopulaties. 

Uit Hoofdstuk 5 blijkt dat 1 op de 7 ‘stabiele’ poliklinische niertransplantatiepatiënten 
ondervoed is en dat dit bijna volledig berust op aanwezigheid van een lage spiermassa 
(79 tot 91% afhankelijk van de meetmethode, creatinine-excretie in 24-uurs urine of BIA). 
Hieruit blijkt dat ondervoeding bij poliklinische niertransplantatiepatiënten nog veelal 
over het hoofd wordt gezien, omdat spiermassa nog niet standaard gemeten wordt en 
een verlaagde spiermassa vaak niet direct zichtbaar is aan de buitenkant. Slechts bij 2% 
van de geïncludeerde ondervoede niertransplantatiepatiënten kon ondervoeding worden 
vastgesteld op basis van een lage BMI alleen. Sterker nog, van de patiënten die ondervoed 
waren volgens de GLIM criteria had bijna een kwart overgewicht of obesitas. Deze resultaten 
laten het belang zien van een breder perspectief op ondervoeding, één die verder reikt en 
kijkt dan de BMI alleen. Het pleit tevens voor implementatie van diagnostiek van monitoring 
van voedingstoestand in de reguliere zorg voor poliklinische niertransplantatiepatiënten, 
in ieder geval bestaande uit een beoordeling van spiermassa, om de tot op heden veelal 
‘verborgen’ ondervoeding zichtbaar te maken en tijdig interventies te kunnen starten. 

Uit Hoofdstuk 6 blijkt vervolgens dat het uitmaakt hoe de spiermassa gemeten wordt bij 
niertransplantatiepatiënten. Alleen een lagere spiermassa op basis van 24-uurs creatinine-
uitscheiding, niet op basis van BIA, blijkt geassocieerd met een hoger risico op overlijden. Ook 
een lagere spierkracht, op basis van de gemeten handknijpkracht, blijkt sterk geassocieerd 
met een hoger risico op overlijden, onafhankelijk van andere risicofactoren zoals leeftijd, 
BMI of nierfunctie. Bovendien blijven spiermassa op basis van de 24-uurs creatinine-

uitscheiding en handknijpkracht ook onafhankelijk van elkaar geassocieerd met sterfte, 
wat suggereert dat lage spiermassa en spierkracht aparte risicofactoren zijn voor sterfte 
in niertransplantatiepatiënten. Deze resultaten tonen wederom het belang aan van breder 
kijken naar voedingstoestand en spierstatus, waarbij zowel spiermassa en spierkracht of 
-functie informatief zijn. Voor diagnostiek in poliklinische niertransplantatiepatiënten wordt 
specifiek het meten van spiermassa middels 24-uurs creatinine-uitscheiding in plaats van 
BIA, en spierkracht middels handknijpkracht aanbevolen op basis van onze bevindingen.  

Implicaties voor transmurale voedingszorg
Uit Hoofdstuk 4 van dit proefschrift blijkt dat de zorg voor ondervoede patiënten zich 
niet moet beperken tot de ziekenhuisopname. Een groot deel van de patiënten (36%) 
blijkt namelijk ondervoed met ontslag te gaan. Dat is ergens niet verwonderlijk, gezien de 
vaak complexe ziektelast waar patiënten mee te maken hebben en de doorgaans korte 
opnameduur (mediane ligduur van 4 dagen in onze studie). Het hoge aantal patiënten dat 
ondervoed met ontslag gaat onderstreept wel de dringende noodzaak van een transmurale 
aanpak in de strijd tegen ondervoeding. Hiervoor bestaat echter nog geen uitgewerkt 
beleid of zorgtraject in het UMCG of op nationaal niveau. Belangrijke voorwaarden voor 
het inrichten van transmurale voedingszorg zijn onder andere een adequate overdracht, 
voldoende kennis bij en nauwe samenwerking met zorgpartners in de regio. Op al deze 
fronten is nog werk te verzetten, zodat ondervoeding in de gehele zorgketen beter wordt 
aangepakt. 

Methodologische overwegingen
In dit proefschrift ligt de focus op het evalueren van en verbeteren van de signalering 
van (risico op) ondervoeding als eerste stap in het zorgproces, onder de impliciete 
aanname dat betere signalering ook leidt tot betere behandeling en betere uitkomsten. 
In hoeverre dit ook daadwerkelijk het geval is, en in hoeverre het ‘extra’ gevonden (risico 
op) ondervoeding te behandelen is met voedingsinterventies moet echter nog blijken. De 
weinige grootschalige interventiestudies die zijn verricht, lieten positieve effecten zien 
van voedingsinterventie op de voedingsinname en klinische uitkomsten van opgenomen 
patiënten met (risico op) ondervoeding 74, 75. Deze effecten werden echter vooral gevonden 
op de korte termijn en waren gebaseerd op het verschil met een controlegroep die alleen 
standaard ziekenhuisvoeding ontving, waardoor de effecten van de interventie mogelijk 
werden overschat. Patiënten werden geïncludeerd op basis van andere instrumenten dan 
de PG-SGA (SF), dus een vertaling van onze resultaten naar concrete interventie-effecten 
is op basis van deze studies nog niet te maken. Op basis van de observationele studies in 
dit proefschrift kunnen bovendien geen oorzakelijke relaties worden vastgesteld. Hiervoor 
is toekomstig interventie-onderzoek met de PG-SGA (SF) noodzakelijk. 

In onze onderzoeken hebben we gebruikt gemaakt van de PG-SGA SF om risico op 
ondervoeding vast te stellen. Dit hebben we afgezet tegen het huidige screeningsbeleid in het 
UMCG met de MUST en gerelateerd aan klinische uitkomsten. Onze bevindingen ten aanzien 
van de verschillen tussen screening met de PG-SGA SF en MUST blijken vergelijkbaar met 
de resultaten van een recente studie naar het verschil tussen de PG-SGA SF en een ander 
veelgebruikt screeningsinstrument in de Nederlandse ziekenhuissetting, de Short Nutritional 
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Assessment Questionnaire (SNAQ) 76. Aangezien de SNAQ ook BMI-onafhankelijk screent, 
lijkt de wijze waarop risicofactoren voor ondervoeding worden gescreend in de PG-SGA 
SF bepalend voor de voorspellende waarde in de ziekenhuispopulatie. Verder onderzoek 
naar risicoprofielen voor ondervoeding in verschillende patiëntpopulaties aan de hand 
van de PG-SGA SF lijkt zinvol voor de klinische praktijk, aangezien daarop de keuze voor 
het type interventie kan worden aangepast. Vervolgens rijst de vraag in hoeverre risico 
op ondervoeding op basis van de gescoorde risicofactoren, waaronder nutrition impact 
symptoms, ook te behandelen is met voedingsinterventies, of dat deze risicofactoren 
vooral een afspiegeling zijn van de ziektelast van de patiënt. 

In onze studies hebben we de uitkomsten van de Full PG-SGA niet vergeleken met 
meetmethoden voor lichaamssamenstelling of met de diagnosestelling volgens het GLIM 
kader. Hoewel het meten van lichaamssamenstelling steeds meer wordt geïmplementeerd in 
de reguliere zorg, is meten van spiermassa met een valide methode nog niet altijd en overal 
haalbaar in de dagelijkse praktijk. Bovendien zitten er in de klinische populatie haken en 
ogen aan het meten van lichaamssamenstelling, bijvoorbeeld vanwege veelvoorkomende 
vochtschommelingen die de meting kunnen beïnvloeden 77. Onderzoek bij patiënten met 
darmkanker laat zien dat een systematische, subjectieve beoordeling van spierstatus zoals 
opgenomen in de Full PG-SGA een goede overeenstemming heeft met de bepaling van 
spiermassa middels CT 78. Wanneer het meten van spiermassa niet goed mogelijk is, lijkt 
een fysieke beoordeling middels de Full PG-SGA dus een zinvol alternatief, maar dit vraagt 
om verder onderzoek in diverse patiëntpopulaties.

Onze bevindingen ten aanzien van ondervoeding bij poliklinische niertransplantatiepatiënten, 
een specifieke en relatief kleine groep patiënten binnen het geheel van complexe 
ziekenhuispatiënten, lijken gedeeltelijk te generaliseren naar andere complexe 
patiëntpopulaties. Studies bij oudere ziekenhuispatiënten met diabetes type 2 of 
hartfalen lieten zien dat bij deze patiënten ondervoeding nóg vaker voorkomt en de 
precieze karakteristieken verschillen van die bij niertransplantatiepatiënten, maar ook 
in deze populaties bleek de waarde van het BMI criterium voor de diagnosestelling van 
ondervoeding beperkt 79, 80. Ook bij poliklinische patiënten met diabetes type 2 en in de 
algemene populatie blijkt regelmatig sprake te zijn van een lage spiermassa in combinatie 
met een hoge BMI 81, 82. In combinatie met deze eerdere studies laten onze resultaten zien 
dat ondervoeding of tekenen daarvan veel en wijdverspreid voorkomen, en gemakkelijk 
verborgen blijven onder de uiterlijke kenmerken van overgewicht.  

Implicaties voor de dagelijkse praktijk en suggesties voor vervolgonderzoek
De hoge prevalentie en impact van ‘verborgen’ (risico op) ondervoeding in de complexe 
ziekenhuissetting vraagt om een verandering en intensivering van de huidige aanpak. Om 
dit mogelijk is maken is een sterke positie van de diëtetiek noodzakelijk, verankerd in zowel 
het zorg- als kennisdomein. Binnen de dagelijkse zorgpraktijk levert de diëtist belangrijke 
expertise ten aanzien van diagnostiek van voedingstoestand, en kan daarmee belangrijke 
vooroordelen over voedingstoestand op basis van uiterlijk helpen bestrijden. De diëtist 
kan hiermee ook een belangrijke rol vervullen in de scholing van andere zorgverleners 
die betrokken zijn bij voedingszorg in het ziekenhuis, zoals artsen, verpleegkundigen 

en voedings- en zorgassistenten, om de voedingszorg in zijn geheel naar een hoger 
plan te tillen. De kwaliteit van de voedingszorg in het ziekenhuis kan namelijk niet alleen 
leunen op een sterke diëtetiek, maar vraagt om een interprofessionele aanpak aangezien 
ondervoeding een multidimensionaal probleem is dat meerdere zorgdomeinen bestrijkt.

Om verandering in de praktijk te realiseren, is ook een stevige kennisbasis nodig. Met 
name binnen het academische ziekenhuis, waar al een sterke basis ligt voor fundamenteel 
onderzoek en evidence-based practice, kan de diëtist een belangrijke rol vervullen in 
het genereren van aanvullend practice-based evidence voor de verbetering van de zorg. 
Deze systematisch verzamelde kennis uit de praktijk is nodig om (behandel)richtlijnen en 
beleid te kunnen verbeteren. Ten aanzien van de signalering en behandeling van (risico 
op) ondervoeding volgen uit de bevindingen in dit proefschrift verschillende aanbevelingen 
voor (praktijkgericht) vervolgonderzoek, welke zijn weergegeven in Box 2. 

Box 2. Aanbevelingen voor onderwerpen van vervolgonderzoek

• Karakteristieken en risicoprofielen van ondervoeding en voedingsbehoeften 
bij patiënten met complexe aandoeningen;

• Valide en klinisch toepasbare (set van) methoden voor de screening op 
ondervoeding en diagnostiek van voedingstoestand, waar nodig aangepast 
aan de karakteristieken, risicoprofielen en voedingsbehoeften van specifieke 
patiëntpopulaties;

• Kosteneffectiviteit van proactieve, BMI-onafhankelijke screening, diagnost-
iek en monitoring middels de PG-SGA (SF), beoordeling van lichaamssamen-
stelling en functionele maten;

• Effectieve interprofessionele en voedingsinterventiestrategieën voor de pre-
ventie en behandeling van (risico op) ondervoeding, ook bij patiënten met 
overgewicht of obesitas en complexe aandoeningen, waaronder niertrans-
plantatiepatiënten;

• Therapeutische respons op interprofessionele en voedingsinterventiestrate-
gieën gebaseerd op nutrition impact symptoms en andere risicofactoren: zijn 
dit indicatoren voor voedingstoestand, ernst van ziekte of een combinatie 
van beide?

• Effectieve transmurale organisatie van signalering en behandeling van (risico 
op) ondervoeding. 
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Conclusie
De bevindingen in dit proefschrift laten zien dat (risico op) ondervoeding veel voorkomt 
en veel impact heeft in de complexe ziekenhuissetting, maar dat dit nog vaak over het 
hoofd wordt gezien, ondanks voortdurende inspanningen en nationaal beleid. Met name bij 
patiënten met overgewicht of obesitas, waarbij ondervoeding of tekenen daarvan vaak niet 
direct zichtbaar zijn aan de buitenkant, schiet de huidige aanpak tekort en daarmee blijft 
een aanzienlijk deel van de ondervoeding in het ziekenhuis verborgen. In een verouderende, 
toenemend obese samenleving die steeds vaker te maken krijgt met complexe (multi)
morbiditeit, is het van dringend belang de signalering en behandeling van ondervoeding 
te verbeteren middels BMI-onafhankelijke screening, diagnostiek en monitoring en een 
preventieve, interprofessionele interventie-aanpak. Dit vraagt onder andere om investering 
in (praktijkgericht) onderzoek, aanpassing van beleid en (behandel)richtlijnen en een 
sterke positie van de diëtetiek in het ziekenhuis om bij te kunnen dragen aan houdbare en 
toekomstbestendige zorg. 
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Towards integral nutritional care in practice

This portfolio includes summaries of works which the author contributed to, either as 
a co-author or participant. These works are outside the direct scope of this thesis, but 
discuss important implementation aspects to consider when aiming to improve nutritional 
care in practice and thereby paint a picture of the broader context in which this thesis is 
written. The included works specifically address the topics of:
· Evidence-based practice and practice-based evidence
· Food literacy
· Barriers and facilitators of food intake

S1. 
Summary of ‘Van evidence-based practice naar practice-based evidence’
full article published in Informatorium voor Voeding & Diëtetiek Supplement 101- april 
2019: 101-112

Evidence-based medicine (EBM) is sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in opkomst 
en sindsdien overgenomen door andere domeinen binnen en buiten de zorg, aangeduid 
als evidence-based practice (EBP). De evidence-based benadering heeft gezorgd voor 
vooruitgang door de nadruk te leggen op het belang van objectieve onderbouwing. EBP 
heeft echter ook beperkingen, zoals de beperkte geldigheid van gecontroleerd onder-
zoek voor de dagelijkse praktijk. Daardoor groeit de behoefte aan aanvullende metho-
den van onderbouwing. Systematische verzameling en evaluatie van praktijkgegevens, 
practice-based evidence (PBE), kan hierin een belangrijke rol spelen, zoals al gebeurt in 
de farmacotherapie. De toegevoegde waarde van PBE voor de voedingszorg zal aan de 
hand van praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Tot slot zal worden uitgelegd hoe deze 
practice-based benadering geïntegreerd kan worden in de dagelijkse praktijkvoering. 

S2. 
Abstract of ‘Barriers and facilitators of fruit and vegetable consumption in renal 
transplant recipients, family members and healthcare professionals - a focus group 
study’
full article published in Nutrients, 2019, 11: 2427

Low fruit and vegetable consumption is associated with poor outcomes after renal trans-
plantation. Insufficient fruit and vegetable consumption is reported in the majority of renal 
transplant recipients (RTR). The aim of this study was to identify barriers and facilitators of 
fruit and vegetable consumption after renal transplantation and explore if certain barriers 
and facilitators were transplant-related. After purposive sampling, RTR (n = 19), their fam-
ily members (n = 15) and healthcare professionals (n = 5) from a Dutch transplant center 
participated in seven focus group discussions (three each for RTR and family members, 
one with healthcare professionals). Transcripts were analyzed using social cognitive the-
ory as conceptual framework and content analysis was used for identification of themes. 
Transplant-related barriers and facilitators were described separately. In categorizing bar-

riers and facilitators, four transplant-related themes were identified: transition in diet (ac-
companied by, e.g., fear or difficulties with new routine), physical health (e.g., recovery of 
uremic symptoms), medication (e.g., cravings by prednisolone) and competing priorities 
after transplantation (e.g., social participation activities). Among the generic personal and 
environmental barriers and facilitators, food literacy and social support were most rele-
vant. In conclusion, transplant-related and generic barriers and facilitators were identified 
for fruit and vegetable consumption in RTR. The barriers that accompany the dietary tran-
sition after renal transplantation may contribute to the generally poorer fruit and vegetable 
consumption of RTR. These findings can be used for the development of additional nutri-
tional counseling strategies in renal transplant care.

S3. 
Abstract of ‘Food literacy is associated with adherence to a Mediterranean-style diet 
in kidney transplant recipients’
full article published in J Ren Nutr, 2021, 31: 628-636

Objectives Adherence to a Mediterranean-style diet is associated with improved health 
outcomes in kidney transplant recipients (KTR). However, poor dietary habits, including 
excessive sodium intake, are common in KTR, indicating difficulties with incorporating 
a healthy diet into daily life. Food literacy is identified as potential facilitator of a healthy 
diet, but the precise relationship between food literacy and dietary intake in KTR has not 
been investigated. This study examined food literacy levels in KTR and its association with 
adherence to a Mediterranean-style diet and sodium intake.

Methods This cross-sectional study is part of the TransplantLines Cohort and Biobank 
Study. Food literacy was measured with the Self-Perceived Food Literacy (SPFL) ques-
tionnaire. Dietary intake assessment with food frequency questionnaires was used to cal-
culate the Mediterranean Diet Score. Sodium intake was based on the 24-hour urinary 
sodium excretion rate. Associations of SPFL with Mediterranean Diet Score and sodium 
intake were assessed with univariable and multivariable linear regression analyses.

Results In total, 148 KTR (age 56 [48-66]; 56% male) completed the SPFL questionnaire 
with a mean SPFL score of 3.63 ± 0.44. Higher SPFL was associated with a higher Med-
iterranean Diet Score in KTR (β = 1.51, 95% confidence interval 0.88-2.12, P ≤ .001). Al-
though KTR with higher food literacy tended to have a lower sodium intake than those with 
lower food literacy (P = .08), the association of food literacy with sodium intake was not 
significant in a multivariable regression analysis (β = 0.52 per 10 mmol/24- hour increment, 
95% confidence interval -1.79 to 2.83, P = .66).

Conclusions Higher levels of food literacy are associated with better adherence to a Med-
iterranean-style diet in KTR. No association between food literacy and sodium intake was 
found. Further studies are needed to determine if interventions on improving food literacy 
contribute to a healthier diet and better long-term outcomes in KTR.
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Kort van stof zijn is al niet mijn kwaliteit, en voor dit dankwoord acht ik het ronduit onmogelijk, 
aangezien er zoveel anderen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift 
waarop nu slechts mijn naam trots prijkt. Zonder jullie steun, hulp en inspiratie was dit 
boekwerk niet ontstaan, en daarvoor spreek ik graag mijn uitgebreide dank uit. Naar verluidt 
is het dankwoord het meest favoriete hoofdstuk van een proefschrift, dat scheelt dan weer. 

Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan de Healthy 
ageing pilot voedingszorg: kwaliteit voor de keten en die deelnemen aan TransplantLines. 
Zonder jullie had dit proefschrift niet bestaan. Ik hoop dat onze bevindingen zullen 
bijdragen aan een verbetering van de zorg en een goed toekomstperspectief voor jullie 
en voor toekomstige patiënten. Ook wil ik graag alle (arts-)onderzoekers, (hoofd)
verpleegkundigen, diëtisten, voedings- en zorgassistenten, medewerkers medische 
administratie, studenten en student-onderzoekers die betrokken waren of zijn bij de 
genoemde onderzoeken bedanken voor hun waardevolle tijd en inzet. Zonder jullie hulp bij 
het opzetten en coördineren van onderzoek, het plannen en uitvoeren van metingen, het 
bijhouden van vragenlijsten en andersoortige boekhouding was het onmogelijk geweest de 
studies in dit proefschrift uit te voeren.

Ik ben dankbaar voor een fantastisch promotieteam dat mij de afgelopen jaren heeft begeleid 
en ondersteund. Beste prof. dr. Navis, beste Gerjan, we troffen elkaar voor het eerst in 2012. 
Ik kwam net kijken als stagiaire/diëtist in opleiding, en jij was destijds nog volop werkzaam 
in de zorg als supervisor en polidokter. Via GRN-ACT kon ik alvast wat onderzoekservaring 
opdoen, en dat bleek toch wel heel leuk en interessant. Eind 2015, inmiddels was ik 2 jaar 
afgestudeerd en een klein beetje gesetteld in het UMCG, kwam jij naar de grote visite met 
een vraag: ‘Lijkt het jou wat om betrokken te zijn bij een pilotproject over ondervoeding in 
het ziekenhuis?’ (zoals altijd met veel enthousiasme en een steengoede onderbouwing van 
je visie op kwaliteitszorg). ‘Ja, dat lijkt mij wel wat’, antwoordde ik. En zo kwam het balletje 
verder aan het rollen. Een ietwat uit de hand gelopen ‘pilot’, talloze projecten, presentaties 
en bijna 6,5 jaar verder, staan we hier met ‘het boekje’ in de hand. Nu was het proefschrift 
aanvankelijk niet per se het doel, en het gehele proces was voor mij zonder twijfel het 
meest waardevol, maar ik ben blij dat het er toch van gekomen is en dat er nu een tastbaar 
resultaat ligt. Gerjan, ontzettend bedankt voor je vertrouwen en de geboden kansen. Ik voel 
me bevoorrecht dat je me de afgelopen jaren zoveel leermogelijkheden hebt gegeven, ik 
heb geprobeerd ze met beide handen aan te grijpen en te verzilveren. Jouw enthousiasme 
en bevlogenheid is aanstekelijk, en je kunde op het gebied van storytelling en je neus voor 
vernieuwing zijn een inspiratie voor mij en voor velen. Ik hoop, met de leerervaringen die jij 
me hebt meegegeven, me te blijven inzetten voor kwalitatieve voedingszorg en een sterke 
positie van de diëtetiek, zoals jij in de afgelopen decennia hebt (voor)gedaan. Hoewel ik 
sterk twijfel over of je na je officiële afscheid het werk acuut uit handen zult laten vallen en 
achter de spreekwoordelijke geraniums zal gaan zitten, wens ik je wel alvast een mooie, 
nieuwe fase toe, waarin er wellicht meer tijd komt om te genieten van mooie vogels en 
andere goede dingen in het leven. 
Beste dr. Jager-Wittenaar, beste Harriët, jou leerde ik in eerste instantie kennen als docent, 
in de eindfase van mijn opleiding tot diëtist. Ik had toen niet kunnen vermoeden dat je me 
later zou gaan begeleiden bij mijn promotietraject, maar ik ben blij dat het zo is gelopen. 

Jij bent één van de pioniers geweest als het gaat om onderzoek doen en promoveren 
met het werk als klinisch diëtist als basis. Je hebt daarmee laten zien wat je allemaal kunt 
bereiken als je de interesse en motivatie hebt om er volledig voor te gaan, en bent daarmee 
een voorbeeld voor mij en anderen met vergelijkbare ambities. Harriët, ontzettend bedankt 
voor het delen van je inhoudelijke expertise en voor je precieze en altijd weloverwogen 
feedback. Ondanks je eigen drukke agenda, was je altijd bereid om mee te denken of om 
me bemoedigend toe te spreken als dat ik dat nodig had. Ik hoop dat dit het startpunt is 
van nog vele mooie samenwerkingen in de toekomst. 

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. de van der Schueren, prof. dr. 
Klaase en prof. dr. Dijkstra, wil ik graag bedanken voor hun tijd en de bereidheid om 
in de beoordelingscommissie plaats te nemen. Jullie hebben uiteenlopende expertises, 
maar hebben allen een prominente voortrekkersrol binnen de organisaties en vakgebieden 
waarin jullie werkzaam zijn. Ik ervaar het als een eer dat jullie mijn proefschrift wilden lezen 
en beoordelen.

Lieve, fantastische collega’s van (bijna) het eerste uur, bedankt dat jullie me in aanloop naar 
en op de dag van de verdediging van mijn proefschrift willen bijstaan. Volgens mij hebben 
we geen van allen nog heel duidelijk voor ogen ‘hoe dit allemaal werkt’, wat er moet en 
gaat gebeuren, maar we hebben als team voor veel hetere vuren gestaan, dus ik treed het 
geheel met vertrouwen tegemoet met jullie als paranimfen. 
Lieve Madelon, als voormalig stagebegeleider heb je mij de kneepjes van het vak 
bijgebracht. Later samen een afdeling doen en samen sparren over complexe casussen 
was voor mij leerzaam, leuk en toch ook geruststellend als we bijna altijd weer op hetzelfde 
uitkwamen. Je bent een fantastische diëtist en opleider, en bovendien een heel fijn mens 
die altijd oog heeft voor anderen. 
Lieve Lidia, generatiegenoot ’92, we zijn ‘zeg maar best wel een beetje’ tegenpolen en dat 
vult elkaar inderdaad aan (ik de voorzet, jij de sonde?). We hebben ook wel iets gemeen, 
want bij ons beiden is het leven nooit saai en dat zal nog wel even zo blijven met onze kleine 
meisjes thuis of op komst. Ik heb heel veel bewondering voor jou als persoon en voor hoe je 
je hebt ontwikkeld als teamcoördinator, voor je onuitputtelijke verantwoordelijkheidsgevoel, 
doortastendheid en doorzettingsvermogen zonder de ander uit het oog te verliezen. 
Bedankt voor je betrokkenheid, steun en dat je me af en toe even tot de orde roept wanneer 
dat nodig is. 

Lieve collega’s van team A2, Madelon, Lidia, Karin, Fiamma, Janita, Elena, Miranda, 
Esther en Cas, wat een topteam zijn jullie. Bedankt voor de fijne samenwerking. Over 
de jaren heen zijn er de nodige wisselingen van de wacht geweest, en hebben we veel 
van elkaars lief en leed van dichtbij meegemaakt. Gezelligheid en enthousiasme is er 
nooit te weinig in P1.232, evenals de bereidheid om elkaar te helpen. En hoewel ik nog 
slechts met een half been in de patiëntenzorg sta, en me voor een deel van de tijd als een 
‘onderzoekskluizenaar’ van jullie afzonder in de flexkamer, voel ik me toch nog steeds 
onderdeel van het team. Ik kijk uit naar het vervolg van alle mooie projecten en initiatieven 
die we al in de steigers hebben gezet of die nog op stapel staan.
Marja en Trijntje, als oud-collega’s en voormalig stagebegeleiders hebben jullie mede aan 
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de basis gestaan van mijn loopbaan als diëtist in het UMCG. Vanaf het begin hebben jullie 
me aangemoedigd om me verder te ontwikkelen, bedankt daarvoor. 
Ik herdenk Marianne, voor altijd onderdeel van ons team. 

Ik bedank alle collega’s diëtetiek UMCG voor de fijne samenwerking, waarbij ik de 
onderzoekscollega’s Karin, Desie, Dorienke, Hester, Iris, Marianne, Iris, Madieke en 
Yvonne graag specifiek wil noemen (geen typ- of drukfout, onze werkgroep telt inderdaad 
maar liefst 3 Irissen). Ik krijg altijd zoveel positieve energie van onze bijeenkomsten. Dank 
voor jullie enthousiasme en bevlogenheid, en het delen van jullie kennis en ervaring. 
We hebben gezamenlijk al veel bereikt in korte tijd, en we ‘polonaisen’ vrolijk verder 
om (praktijkgericht) diëtistisch onderzoek beter op de kaart te zetten. Beste Gineke, 
commissie-collega OOO van het eerste uur, ik ben best trots op alle mooie refereeravonden 
diëtetiek die we al hebben mogen organiseren en ‘we’re still going strong’. Bedankt voor 
de fijne samenwerking.

Zonder steun van mijn leidinggevende en van de organisatie was het niet mogelijk geweest 
om dit promotietraject te starten en te blijven combineren met (poli)klinische patiëntenzorg. 
Beste Eva, jij hebt hierin als mijn leidinggevende destijds een cruciale rol gespeeld. Je hebt 
me de ruimte, het vertrouwen en de kansen gegeven om me verder te ontwikkelen. Ook 
gedurende lastige periodes voelde ik me altijd gesteund en kreeg ik van jou de ruimte om 
het werk in te richten naar mijn mogelijkheden. Ook nu je niet meer actief werkzaam bent als 
mijn leidinggevende, denk ik regelmatig terug aan onze (meestal ietwat lange, want we zijn 
beiden volgens mij niet zo van de korte stof) gesprekken en probeer ik jouw inspirerende en 
mensgerichte visie op zorg te verweven in mijn werk. Eva, ontzettend bedankt voor alles en 
ik wens je een goede afronding in het UMCG om daarna verder te genieten van je familie 
en het goede leven. 
Beste Tilly, ook jij hebt vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld met je kennis en 
contacten binnen het UMCG (‘als niemand het weet, moet je Tilly even bellen’) en je 
‘doorpakmentaliteit’ (door ons ook wel liefkozend ‘tijger Tilly’ genoemd). Bedankt voor al je 
hulp en ondersteuning.  
Joline, in de korte periode dat je onze leidinggevende bent geweest, heb je ervoor gezorgd 
dat ik mijn onderzoek kon voortzetten. Zonder jouw inspanningen had ik wellicht niet de 
mogelijkheid gehad om mijn promotietraject af te ronden, veel dank daarvoor. 
Gedurende een groot deel van mijn loopbaan in het UMCG waren er Eva en Tilly, en nu zijn 
daar Stéphanie en Marjan. Ik waardeer het dat jullie deur altijd open staat voor een vraag 
(of gewoon een praatje) en dat ik de ruimte krijg om mijn werk in het onderzoek voort te 
zetten, heel erg bedankt daarvoor.
Ik bedank tevens onze sectordirecteuren Hayo Schultink en Lina van der Ploeg voor 
het faciliteren en ondersteunen van mijn promotietraject, en voor jullie interesse in mijn 
onderzoek. Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan betere en efficiëntere 
voedingszorg in het UMCG. 

De artikelen in dit proefschrift zijn allen het resultaat van ‘team efforts’. Ik bedank alle co-
auteurs en supervisoren voor de fijne samenwerking en begeleiding. 
Antonio, bedankt voor de waardevolle samenwerking ten aanzien van de pilot. Ik heb veel 

van je geleerd over het coördineren van onderzoek en het doen van statistische analyses. 
Beste Karin, bedankt voor de fijne samenwerking ten aanzien van de projecten en 
artikelen over voeding in niertransplantatiepatiënten. Ook hebben we ons samen verdiept 
in practice-based evidence, met een mooi boekhoofdstuk als resultaat. Ik bewonder je 
kennis, kunde en gestructureerde aanpak, en hoop samen nog eens terug te keren naar 
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Beste dr. de Jong, beste Margriet, bedankt voor je input bij en ondersteuning van de 
verschillende onderzoeksprojecten. Jouw expertise op het gebied van organisatie 
en bedrijfsvoering was en is ontzettend waardevol om de vertaalslag te maken naar 
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Beste prof. dr. Bakker, beste Stephan, bedankt voor mogelijkheid om onderzoek te doen 
met data uit TransplantLines, en voor je kritische, maar altijd opbouwende feedback op de 
manuscripten. Dit heeft de artikelen absoluut naar een hoger niveau getild, en was voor mij 
erg leerzaam. Ik hoop dat we de mooie basis voor samenwerking tussen de diëtetiek en 
TransplantLines die er nu ligt, verder kunnen uitbouwen in de toekomst. 

Ook buiten mijn directe collega’s en leidinggevenden om zijn er verschillende personen 
geweest die op één of andere wijze hebben bijgedragen aan dit proefschrift of het proces 
daaromheen. Dank aan alle onderzoekers en overige UMCG’ers met wie ik de afgelopen 
jaren heb mogen samenwerken in het kader van onderzoek, projecten of presentaties.
Beste dr. ir. Corpeleijn, beste Eva, jou trof ik voor het eerst toen ik als stagiair en later 
student-assistent en onderzoeksdiëtist betrokken raakte bij GRN-ACT. Ik heb sindsdien veel 
van jouw kennis en expertise ten aanzien van voedingsepidemiologie mogen leren. Door 
jou heb ik ook de mogelijkheid gekregen om mijn didactische en onderzoeksvaardigheden 
verder te ontwikkelen, heel erg bedankt daarvoor. 
Beste Jip, bedankt voor de fijne samenwerking rondom leefstijlzorg voor 
niertransplantatiepatiënten. Ik heb veel bewondering voor wat je allemaal op poten hebt 
gezet in de afgelopen jaren.
Ik bedank ook het UMCG Next-programmateam, mede-Next 5’ers, modulehouders 
voor alle waardevolle kennis, vaardigheden en ervaringen die ik binnen het Next-programma 
heb mogen opdoen. Richard, bedankt voor je mentorschap en fijne begeleiding gedurende 
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Al dan niet toevallig (dat laat ik aan de lezer), blijken ook mijn vriendschappen zonder 
uitzondering iets te maken te hebben met voeding. 
Lieve Apfelstrudels, Elise, Marike en Minke, de basis voor dit onderzoeksavontuur ligt ook 
deels bij de start van onze vriendschap tijdens het Honours College. Inmiddels bewandelen 
we allemaal compleet verschillende carrièrepaden, maar vinden we elkaar altijd weer in 
onze reflecties op de zin en onzin van het leven. Soms is het serieus diepgaand, soms 
hilarisch onnozel, alles is goed.
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Lieve Tosties, Maaike, Marloes, Lieke en Ruben, inmiddels met uitbreiding van een aantal 
grote en kleine lieverds, wat fijn om bij jullie gewoon te kunnen zijn, ook als gewoon eigenlijk 
betekent ‘een beetje raar’. 
Lieve Merel, wij delen geen ‘eetnaam’, maar samen gezellig eten en drinken kunnen we 
wel heel goed, terwijl we onze beslommeringen bespreken en beschouwen. Bedankt voor 
onze fijne vriendschap. 

Lieve Johan en Jetty, Erik en Yvette, wat fijn dat ik als ‘vreemde vogel’ al ruim 15 jaar deel 
uit mag maken van jullie familie. Bedankt voor jullie goede zorgen, steun en vertrouwen. 
Lieve pap, bedankt voor je ondersteuning en aanmoediging om mezelf te blijven ontwikkelen. 
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Lieve Amber, kleine zus, ik leer zoveel van jou en ik ben heel trots op wie je bent en wat je 
allemaal kan.

Lieve Wouter, toen we elkaar als ‘jonge broekies’ leerden kennen, had ik niet kunnen 
vermoeden dat we samen zoveel avonturen zouden gaan beleven, klein en groot, verdrietig 
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vorm van dat kleine bundeltje geluk in mijn buik. Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde 
en steun, de schop onder m’n kont (figuurlijk, natuurlijk) of de strenge toespraak als ik weer 
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Ik geniet eerst nog even van het uitzicht. 
En daarna, op naar het volgende hoofdstuk.

i stand
on the sacrifices
of a million women before me
thinking
what can i do
to make this mountain taller
so the women after me
can see farther

legacy - rupi kaur

Voor mijn beide moeders
en voor onze dochter

Iris van Vliet, april 2022
Groningen
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