
Samenvatting
Inleiding: Malabsorptie komt vaak voor bij ernstig zieke patiënten, maar wordt slechts be-
perkt gediagnosticeerd in deze groep. Voor het bereiken en handhaven van een optimale 
voedingsbalans is het van belang malabsorptie te kunnen herkennen en te behandelen. Het 
doel van deze studie is enerzijds het valideren van de diagnostische nauwkeurigheid van het 
ontlastingsgewicht als een marker voor energiemalabsorptie, en anderzijds het vaststellen van 
het vóórkomen van malabsorptie bij ic-patiënten door middel van fecaal macronutriënten-
verlies en intestinale absorptiecapaciteit. 
Methode: Deze prospectieve observationele pilotstudie werd uitgevoerd bij een derdelijns, 
gemengd intern/chirurgische volwassen intensive care-populatie zonder bekende gastro- 
intestinale disfunctie. Ontlastingsgewicht, fecaal energetisch verlies (door middel van bom-
calorimetrie) en macronutriëntverlies (vet, eiwit en koolhydraat) werden bepaald. Receiver 
Operator Curves (ROC’s) werden berekend voor ontlastingsgewicht als marker voor ener-
giemalabsorptie (gedefinieerd als < 85% intestinale absorptie). De diagnostische nauwkeu-
righeid van het ontlastingsgewicht als maat voor malabsorptie werd uitgedrukt als sensitivi-
teit, specificiteit, positief voorspellende waarde (PPV) en negatief voorspellende waarde 
(NPV). 
Resultaten: 48 patiënten (63 ± 15 jr, 58% man) met volledige enterale voeding werden geïn-
cludeerd. Een afkapwaarde van > 350 g ontlasting per dag (‘diarree’) bleek de meest opti-
male ROC-curve (0,879) te hebben, met een sensitiviteit en PPV van 80% en een specifici-
teit en NPV van 96%. Ontlastingsgewicht (g/d) en intestinale energie-absorptiecapaciteit 
(%) waren omgekeerd evenredig (r = -0,69, p < 0,001). Patiënten met een ontlastingsge-
wicht van > 350 g/d hadden een significant hogere negatieve energiebalans dan patiënten 
met < 350 g/d (verlies van 627 kcal/d versus neutrale balans, p = 0,012).
Conclusie: Een ontlastingsgewicht van > 350 g/d kan bij ic-patiënten gebruikt worden als 
biomarker voor fecaal energieverlies en intestinale energiemalabsorptie. Het (dagelijks) me-
ten van het ontlastingsgewicht lijkt een haalbare, praktisch toepasbare methode voor het 
vaststellen van malabsorptie bij ernstig zieke patiënten. 
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Inleiding
Een langdurige negatieve energiebalans resulteert 
in afname van vetmassa en vetvrije massa. We ken-
nen dit als eiwit-energieondervoeding. Bij ernstig 
zieke patiënten is eiwit-energieondervoeding sterk 
gecorreleerd met complicaties, infecties, een ver-

slechterde immuunfunctie en een toename van de 
mortaliteit.1-5

Patiënten op de intensive care lopen een verhoogd 
risico op ondervoeding en katabolie.6 Om die reden 
is adequate, bij voorkeur enterale, voeding van 
groot belang.7-10 Optimale enterale voeding heeft 
onder meer tot doel: het verminderen van de meta- 
bole, katabole stress, het verminderen van de kans 
op bacteriële translocatie en het handhaven van de 
intestinale integriteit van de mucosa.11 Het is aange-
toond dat het moeilijk kan zijn om de voorgeschre-
ven hoeveelheid enterale voeding aan ic-patiënten 
toe te dienen, bijvoorbeeld bij hemodynamisch 
 instabiele patiënten.12 Wanneer het voedingsaanbod 
niet overeenkomt met de energiebehoefte van de 
ic-patiënten, worden lichaamsenergiereserves aan-
gesproken, waardoor katabolie verder in de hand 
wordt gewerkt.13,14 Adequate en op het individu 
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 afgestemde voeding is derhalve een essentieel on-
derdeel van de behandeling van deze patiënten. 
Daarbij moet zowel naar het aanbod van voedings-
stoffen als naar het verlies van voedingsstoffen ge-
keken worden.
Zowel energie als eiwit is een cruciaal element van 
een optimaal voedingsaanbod. Recente literatuur 
toont aan dat de optimale energiebehoefte kan 
worden benaderd door het gemeten rustenergiever-
bruik (REE) te vermeerderen met 10%.15,16 Het 
wordt gesuggereerd dat de optimale eiwitbehoefte 
voor ic-patiënten 1,2-1,5 g eiwit/kg lichaamsge-
wicht/dag is.7, 17-19

Malabsorptie kan eiwit-energieondervoeding ver-
oorzaken en verergeren. Het is daarom essentieel 
niet alleen de voedingsbehoefte te bepalen, maar 
ook het verlies aan voedingsstoffen in ogenschouw 
te nemen.20 Gastro-intestinale disfunctie komt vaak 
voor bij ernstig zieke patiënten en is geassocieerd 
met negatieve uitkomsten.21-25 Op de intensive care 
is ondervoeding lineair gerelateerd aan (de ernst 
van) gastro-intestinaal falen, gedefinieerd met be-
hulp van de GIF-score (Gastro Intestinal Failure 
Score). De GIF-score weerspiegelt tevens de haal-
baarheid van adequate enterale voeding.26

In een eerdere studie hebben we al aangetoond dat 
malabsorptie veel voorkomt, maar een verwaar-
loosd klinisch probleem is, dat leidt tot een negatie-
ve energiebalans bij 1 op de 3 ic-patiënten met 
 diarree. Een dagelijkse fecesproductie van > 250 g/d 
werd voorgesteld als biomarker voor malabsorptie 
in deze groep.27

Het doel van de huidige studie is: 1) het valideren 
van de diagnostische nauwkeurigheid van het ont-
lastingsgewicht als een marker voor energie-malab-
sorptie en 2) het berekenen van de intestinale ab-
sorptiecapaciteit van energie en macronutriënten in 
hemodynamisch en respiratoir stabiele ic-patiënten 
zonder een bekende gastro-intestinale disfunctie. 

Methoden 
Design

Deze prospectieve observationele pilotstudie werd 
uitgevoerd bij een derdelijns, gemengd intern/ 
chirurgische intensive care-populatie. De focus van 
de vraagstelling was de intestinale verteringsfunctie. 
Het doel van de studie was het meten van het ver-
lies van energie en voedingsstoffen in de feces. Uit 
deze gegevens kan de intestinale absorptiecapaciteit 
worden berekend. Deze studie is een uitbreiding 
van een eerder gepubliceerd cohort.27

Patiënten
Intensive care-patiënten werden geschikt bevonden 
om deel te nemen aan de studie indien zij voldeden 
aan de volgende inclusiecriteria: a) gevoed middels 
volledige enterale voeding gedurende de afgelopen 

twee dagen, b) hemodynamisch en respiratoir sta-
biel, c) mechanische ventilatie met PaO2/FiO2-ratio 
> 200 en PEEP < 15 cm H2O, d) verwachte op-
nameduur op IC ≥ 3 dagen met voortzetten van de 
volledige enterale voeding, en e) stabiel gewicht 
voor opname op ic en afwezigheid van bekende 
voedingsdeficiënties. Patiënten met leverfalen, nier-
functievervangende therapie, totaal parenterale voe-
ding (TPV) en patiënten bekend met darmziekten 
of darmfalen (zoals stoma, Inflammatory Bowel 
 Disease (IBD), Chronische Intermitterende Intesti-
nale Pseudo-obstructie (CIIP), gastro-intestinale 
 tumor, coeliakie, short bowel syndroom etc.) wer-
den geëxcludeerd. 
48 opeenvolgende patiënten werden geïncludeerd. 
Bij 35 van hen werd een volledige analyse van de 
feces uitgevoerd (gewicht, hoeveelheid energie, 
vet, eiwit en koolhydraten). Van de overige 13 pa-
tiënten konden (om laboratoriumtechnische rede-
nen) alleen het fecesgewicht en de hoeveelheid 
energie en vet worden bepaald. Op grond van data 
verkregen uit de Receiver Operating Characteristic 
(ROC)-curve en het dagelijkse ontlastingsgewicht 
werden patiënten ingedeeld in 2 groepen: de ‘nor-
male ontlasting’-groep (geen malabsorptie) en de 
‘diarree’-groep (wel malabsorptie).
De medisch-ethische commissie van het VU me-
disch centrum in Amsterdam keurde het studie-
protocol goed. Informed consent werd verkregen 
middels volmacht van familieleden en contactperso-
nen. 

Methoden
Routinematig verzamelde patiëntengegevens, zoals 
de APACHE-II-score, de SOFA-score (Sequential 
Organ Failure Assessment), anthropometrische, de-
mografische en medische gegevens werden verza-
meld uit het ic-datamanagementsysteem (PDMS, 
Metavision, Tel Aviv, Israel). De energiebehoefte 
van de patiënten werd bepaald door het meten van 
het rustenergieverbruik (REE) met behulp van in-
directe calorimetrie (Datex Deltatrac MBM 100 
metabolic monitor, Datex-Engstrom Division, In-
strumentation Corp, Helsinki, Finland) gedurende 
ten minste 1,5 uur en na calibratie met calibratiegas 
(95% O2 en 5% CO2).28 De totale energiebehoefte 
werd berekend door de REE te vermeerderen met 
10% voor activiteiten (AEE), zoals aanbevolen bij 
beademde ic-patiënten.29

De actuele inname van energie (‘Total ENergy in-
take’, TEN), vet, eiwit en koolhydraten werd bere-
kend uit de dagelijkse digitale registratie van toege-
diende hoeveelheid sondevoeding door middel van 
de bruto energetische waarden (vet 9,40 kcal/g, 
 eiwit 5,65 kcal/g en koolhydraten 4,10 kcal/g). 
Deze waarden werden gecorrigeerd voor stikstof-
verlies via de urine a 1,25 kcal/g, waardoor de bru-

Ned Tijdschr voor Voeding & Diëtetiek | 2012;67(1) s 2



to waarde voor eiwit kwam op 4,40 kcal/g.30,31 
 Patiënten werden gevoed met residuarme sonde-
voeding (Nutrison Standaard / Nutrison Protein 
Plus / Nutrison Concentrated, Nutricia, Zoeter-
meer, of Promote, Abbott Laboratorium, Hoofd-
dorp) volgens de TEE en gebruikmakend van het 
computergestuurde energie/eiwit-algoritme.32 De 
exacte hoeveelheid toegediende sondevoeding 
werd gemonitored door het PDMS-systeem.
Alle geproduceerde ontlasting in de studieperiode 
van 72 uur werd verzameld door de ic-verpleeg-
kundigen en bewaard in vooraf gewogen verza-
melemmers. In het geval van waterige of dunne 
ontlasting werden fecescollectors gebruikt (Flexi-
Seal FMS, fecal management system, ConvaTec, 
Woerden). Harde ontlasting werd rechtstreeks vanaf 
de hygiënische matjes verzameld. Een minimaal 
verlies aan feces werd geaccepteerd en geschat door 
de vooraf geïnstrueerde ic-verpleegkundigen. Elke 
patiënt bij wie de feces niet goed verzameld kon 
worden, werd geëxcludeerd uit de studie. De ont-
lasting werd gewogen (Fecal Wet Weight (FWW) 
in g/d), gehomogeniseerd en direct opgeslagen bij 
< 4°C tot de analyse. Om de fecale macronutri-
entfractie te meten en de intestinale absorptiecapa-
citeit te berekenen, werd de ontlasting geanalyseerd 
op energetische, vet- en stikstofwaarde. De fecale 
vetwaarde (FVet) werd bepaald door de Van de Ka-
mer-methode.33 De micro-Kjeldahl-methode werd 
gebruikt om in de natte feces de stikstofwaarde 
(FStikstof) te bepalen volgens eerder beschreven pro-
cedures.34 De fecale eiwitwaarde werd berekend 
middels een omrekeningsfactor, waarbij aangeno-
men werd dat alle fecale stikstof afkomstig is van 
het eiwit: FEiwit (g/d) = FStikstof (g/d) x 6,25. De calo-
riewaarde van het FEiwit werd berekend middels: 
 FEiwit x 4,4 kcal/d. Vervolgens werd een representa-
tief fecesmonster gevriesdroogd en geanalyseerd 
met behulp van de bomcalorimeter, een procedure 
waarin de verbrandingswarmte van materialen om 
te rekenen is in energetische waarde.35,36 Deze calo-
riemetrische bepalingen representeren het dagelijkse 
fecale energieverlies (FEnergie in kcal/d) en werden 
uitgevoerd met een Gallenkamp ballistische bomca-
lorimeter, type CBB-33, door het laboratorium van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Ten slotte werd de 
fecale koolhydraatwaarde (FKoolhydraat) berekend uit 
de niet-vet-, niet-eiwit- en niet-water-fractie van de 
ontlasting; de fecale restenergiewaarde werd geïn-
terpreteerd als koolhydraatwaarde en berekend met 
de volgende formule: FKoolhydraat (g/d) = (FEnergie - FVet 

* 9,4 - FEiwit * 4,4) / 4,10.
De intestinale absorptiecapaciteit (in %) van de in-
genomen energie en macronutriënten werd als 
volgt berekend: (TEN - FEnergie ) / TEN * 100. 
Energiemalabsorptie werd op voorhand gedefini-
eerd als een absorptiecapaciteit van < 85%31,37, afge-

leid van intestinale energieabsorptiedata (90% - 1* 
SD = 85%) bij gezonden (nog niet gepubliceerde) 
data. De intestinale absorptiecapaciteit van vet, 
 eiwit en koolhydraat werd eveneens a priori gedefi-
nieerd als < 85%. Ten slotte werd de energiebalans 
van de ic-patiënt berekend met de formule: TEN - 
TEE - FEnergie.

Statistische analyse
De beschrijvende data werden gepresenteerd als ge-
middelde ± SD of medianen met interquartiel ran-
ge. De diagnostische nauwkeurigheid werd weer-
gegeven door middel van ROC-curven, 
sensitiviteit (Se), specificiteit (Sp), positief voorspel-
lende waarden (PVW) en negatief voorspellende 
waarden (NVW), en daarnaast de Youden Index  
(Y = sensitiviteit + specificiteit − 1), waarbij Y = 1 
correspondeert met een perfecte test en Y = 0 met 
een test zonder diagnostische waarde.38
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Figuur 1. ROC-curve voor diagnostische nauwkeurigheid van het 
ontlastingsgewicht (g/d) ter bepaling van de malabsorptie bij ic-patiënten.
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Figure 2 Relation between faecal weight (g/d) and intestinal energy absorption 

capacity (%) 

N.B. 1 outlier is left out of the picture and analysis (3458 gram, 60%) 

 

Figuur 2. Relatie ontlastingsgewicht (g/d) en energieabsorptiecapaciteit (%)
(NB - 1 uitschieter is weggelaten uit de analyse en de figuur (3458 gram, 60%))
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De hoeveelheid feces met de meest optimale diag-
nostische kenmerken voor malabsorptie werd ge-
bruikt als afkapwaarde om de ic-patiënten toe te 
wijzen aan een van de twee groepen (te weten: 
‘normale ontlasting’ en ‘diarree’). Verschillen tussen 
beide groepen werden bestudeerd met de Student’s 
T-test. De Pearson’s Chi kwadraattest (c2) werd ge-
bruikt om de relaties tussen de variabelen te bekij-
ken. De sterkte van de correlatie werd bepaald met 
behulp van de Spearmans r. Een p-waarde < 0,05 
werd beschouwd als statistisch significant. Alle data 
werden geanalyseerd met behulp van het software-
programma SPSS for Windows versie 15.0 (Statisti-
cal Package for Social Sciences Inc, Chicago, VS). 

Resultaten
Tabel 1 toont de patiëntkarakteristieken van de 48 
geanalyseerde patiënten. De patiënten uit de groep 
‘normale ontlasting’ waren vergelijkbaar met de pa-
tiënten uit de groep ‘diarree’ wat betreft geslacht, 
leeftijd, gewicht en lengte, en tevens voor energie- 
en macronutriëninname en energieverbruik Er was 
geen verschil in energie- en eiwitaanbod tussen de 
twee groepen: 29,1 ± 9,2 en 26,3 ± 6,1 kcal/kg/d 

en 1,2 ± 0,3 en 1,2 ± 0,4 g eiwit/kg/d voor de 
twee patiëntengroepen met respectievelijk normale 
ontlasting en diarree. Het gebruik van laxantia, an-
tibiotica, vaatvernauwende medicatie en diuretica 
verschilde ook niet tussen beide groepen. Patiënten 
ondergingen geen nierfunctievervangende therapie. 
De APACHE-II- en SOFA-scores waren hoger in 
de ‘diarree’-groep (> 350 g/d) dan in de groep met 
normale ontlasting (< 350 g/d), wat indicatief is 
voor een ernstiger zieke groep.

Fecesgewicht als diagnosticum
Figuur 1 toont de ROC-curven voor diagnostische 
nauwkeurigheid van verschillende afkappunten van 
ontlastingsgewicht (van 230 tot 400 g/d) als bio-
marker voor energiemalabsorptie. Gebaseerd op 
deze ROC-curven bleek een ontlastingsgewicht 
van 350 g/d het optimale afkappunt te zijn, daar dit 
de grootste oppervlakte onder de curve (0,875) 
heeft en de hoogste Youden Index (0,76). Daar-
naast was sensitiviteit 80%, specificiteit 96%, positief 
voorspellende waarde 80% en negatief voorspellen-
de waarde 96%. De hoge Sp en NVW laten zien 
dat het hebben van ‘geen diarree’ klinisch equiva-

Tabel 1. Demografische patiëntgegevens per ic-groep. 

 < 350 g feces/d   > 350 g/d   p-waarde

 (Normale ontlasting) (Diarree) 

Demografische data   

N 38 10 

Geslacht : 22 : 16 6 : 4 

Leeftijd (jr) 63,1 ± 15,9 64,7 ± 13,8 0,773

Lengte (m) a 1,74 ± 0,09 1,70 ± 0,07 0,174

Gewicht (kg) a  78,4 ± 16,4 76,1 ± 17,3 0,696

BMI (kg/m2) 25,9 ± 5,6 26,1 ± 4,3 0,907

SOFAb 5,6 ± 2,8 9,4 ± 4,1 0,001

APACHE-IIb 22,8 ± 7,3 30,6 ± 11,7 0,023

IC-indicatie 13 : 25 5 : 5 

Chirurgische : Internc   

a Lengte en gewicht zijn geschatte waarden, b Op opnamedag op ic, c Medische diagnoses omvatten neurologische schade, respiratoir falen, sepsis en andere)

Afkortingen: BMI (Body Mass Index), SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), APACHE-II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II)

Tabel 2. Diagnostische nauwkeurigheid van fecesgewicht voor het vaststellen van malabsorptie bij ic-patiënten.

 Afkappunt  Sensitiviteit  Sensitiviteit Positief  Negatief  ROC

 (g feces/d)  (%)  (%) voorspellende  voorspellende  Youden- AUC

     waarde (%) waarde (%) index

 230 80 81 47 97 0,61 0,804

 250 90 85 53 98 0,75 0,876

 300 80 92 67 96 0,72 0,875

 350 80 96 80 96 0,76 0,879

 375 70 96 86 94 0,66 0,829

 400 60 100 100 92 0,60 0,800
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lent is aan het hebben van ‘geen malabsorptie’. 
FWW (g/d) en energieabsorptiecapaciteit waren 
omgekeerd gecorreleerd (Spearmans r = -0,69,  
p < 0,001) (figuur 2). Meer dan 350 g feces/d was 
statistisch significant geassocieerd met een energie-
absorptiecapaciteit van minder dan 85% (p < 0,001, 
c2-test). 

Fecale absorptie en (energie)balans
Tien van de 48 geïncludeerde patiënten (21%) wer-
den ingedeeld bij ‘diarree’-groep (> 350 g feces/d) 
en werden daarom aangemerkt als ‘hoog risico op 
energiemalabsorptie’. De ontlastingssamenstelling 
en intestinale absorptiecapaciteit van energie en 
macronutriënten voor beide groepen zijn weerge-
geven in tabel 3. Patiënten met een normale ontlas-
ting hadden een significant lager fecaal energiever-
lies (kcal/d) dan de diarreepatiënten (p < 0,001). 
De fecale energetische waarde per gram natte feces 
was echter niet significant verschillend tussen de 
groepen (p = 0,135). Van de 48 ic-patiënten wer-
den 9 patiënten gediagnosticeerd met energiema-
labsorptie (< 85%) van wie slechts 1 patiënt een 
ontlastingsproductie van < 350 g/d had.
Zoals verwacht waren niet alleen FVet-, maar ook 
FEiwit- en FKoolhydraat-verliezen significant hoger in de 
diarreepatiënten dan in de ic-patiënten met norma-
le ontlasting (p < 0,001). Dientengevolge was zo-
wel de energieabsorptiecapaciteit als de vet-, eiwit- 
en koolhydraatabsorptiecapaciteit significant lager 
in deze patiënten (p < 0,001). De eiwit- en kool-
hydraatabsorptiecapaciteiten waren beide ook nega-

tief gecorreleerd met het totale fecale natte gewicht 
(FWW) (respectievelijk Spearmans r = -0,85, p < 
0,001 en r = -0,69, p < 0,001). De correlatie tussen 
vetabsorptiecapaciteit en FWW was minder sterk 
(Spearmans r = -0,27, p < 0,001). Er werden geen 
verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen 
wat betreft fecale samenstelling en intestinale ab-
sorptiecapaciteit.
Patiënten met een ontlastingsgewicht van > 350 
g/d hadden een significant hogere negatieve ener-
giebalans vergeleken met de groep met < 350 g 
ontlasting per dag (negatieve balans van 627 kcal/d 
versus neutrale balans, p = 0,012).

Discussie
Deze studie laat zien dat het fecale gewicht ge-
bruikt kan worden als diagnostisch instrument voor 
intestinale absorptiecapaciteit in een cohort van sta-
biele ic-patiënten zonder a priori een intestinale 
ziekte of darmfalen. In deze uitgebreide serie heb-
ben we aangetoond dat ontlastingsgewicht een 
praktische en haalbare biomarker is voor malab-
sorptie, waarbij malabsorptie gediagnosticeerd werd 
bij 1 op de 5 stabiele ic-patiënten.27 Een dagelijkse 
fecesproductie van > 350 g had de meest optimale 
diagnostische eigenschappen en wordt daarom aan-
bevolen als snel en eenvoudig screeningsinstrument 
om malabsorptie bij ic-patiënten te diagnosticeren.
Voedingsbehandelingsrichtlijnen voor ic-patiënten 
focussen doorgaans vooral op een adequaat energie- 
en eiwitaanbod. Opvallend is dat de absorptiecapa-
citeit van de darm zelden of nooit is meegenomen 

Tabel 3. Fecessamenstelling van energie-, vet-, eiwit- en koolhydraatabsorptiecapaciteit van ic-patiënten met normale ontlasting en diarree. 

 < 350 g feces/d   > 350 g/d   p-waarde

 (Normale ontlasting) (Diarree) 

ontlastingssamenstelling   

FWW (g/d) 157 ± 79 796 ± 942 <0,001

Percentage droog gewicht (%) 17,6 ± 5,8 13,5 ± 4,8 0,047

FEnergie (kcal/d) 146,4 ± 86,7 445,5 ± 201,3 <0,001

Energie natte feces (kcal/g) 0,97 ± 0,36 0,78 ± 0,37 0,135

Energie droge feces (kcal/g) 5,49 ± 0,69 5,59 ± 1,09 0,720

FVet (g/d) 2,4 ± 2,6 11,4 ± 14,3 <0,001

FStikstof (g/d) 0,9 ± 0,5a 2,6 ± 1,1b <0,001

FEiwit (g/d) 5,6 ± 3,1a 16,2 ± 7,1b <0,001

FKoolhydraat (g/d) 24,1 ± 17,7a 52,1 ± 1,9b 0,003

Absorptiecapaciteit   

Energieabsorptie (%) 93,1 ± 4,1 76,5 ± 10,6 < 0,001

Vetabsorptie (%) 96,8 ± 3,3 84,7 ± 17,2 < 0,001

Eiwitabsorptie (%) 93,6 ± 3,8a 82,5 ± 7,2b < 0,001

Koolhydraatabsorptie (%) 89,6 ± 6,7a 74,5 ± 12,9b < 0,001

a n = 30, b n = 5.  Afkortingen: FWW (fecaal nat gewicht), FEnergie (fecaal energieverlies), FVet (fecale vetwaarde),FStikstiof (fecale stikstofwaarde), FEiwit (fecale 

eiwitwaarde), FKoolhydraat (fecale koolhydraatwaarde)
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in deze richtlijnen, waarmee voorbijgegaan wordt 
aan het feit dat veel van deze patiënten leiden aan 
gastro-intestinale disfunctie, voornamelijk veroor-
zaakt door het falen van de intestinale motiliteit.26 
Malabsorptie, hier gedefinieerd als een energieab-
sorptiecapaciteit van < 85%, een pragmatische defi-
nitie van intestinale functie, werd geobserveerd bij  
1 op de 5 van de in deze studie onderzochte patiën-
ten. Mogelijk is dit een onderschatting van het pro-
bleem, omdat instabiele patiënten (sepsis, multior-
gaanfalen en ernstig trauma) werden geëxcludeerd 
in deze studie. 
In de groep ‘diarree’ was de gemiddelde ontlas-
tingsproductie 800 g/d, met een gemiddelde ener-
giewaarde van 445 kcal/d, resulterend in een ge-
middelde energieabsorptiecapaciteit van 77%. De 
gemiddelde energiebalans in deze groep was 600 
kcal/dag negatief. Malabsorptie lijkt derhalve een 
belangrijke factor om rekening mee te houden bij 
het nastreven van een neutrale danwel positieve 
energiebalans.
Daarnaast werd aangetoond dat de ic-patiënten met 
diarree (> 350 g/d) ook een verlaagde intestinale 
absorptiecapaciteit hadden voor alle macronutriën-
ten. Het dagelijkse FWW was omgekeerd gerela-
teerd aan intestinale malabsorptie, wat een simpele 
biomarker bleek voor functioneel intestinaal falen. 
Andere studies hebben echter laten zien dat post-
chirurgische cardiale ic-patiënten, zonder een  
a  priori intestinale disfunctie, een verstoorde intesti-
nale motiliteit hadden, maar wel een normale intes-
tinale absorptie. Afgezien van een andere studieme-
thodologie waren deze patiënten minder ziek dan 
onze patiënten en herstelde de intestinale motiliteit 
relatief snel.39

Het eiwitverlies in de groep ‘diarree’ was significant 
hoger dan het eiwitverlies in de groep ‘normale 
ontlasting’ (16,2 g/d om 5,6 g/d). De geschatte 
hoeveelheid eiwit die beschikbaar is voor het 
 lichaam, berekend uit het verschil tussen eiwitinna-
me en fecale eiwitverliezen, is minder dan 1,0 g 
 eiwit/kg/d, wat aanzienlijk lager is dan de aanbe-
volen optimale hoeveelheid van 1,2-1,5 g/kg/d.17-19 
Patiënten met diarree (> 350 g/d) hebben daardoor 
een hoger risico op zowel een negatieve energieba-
lans als een negatieve eiwitbalans, waarvan de laatst-
genoemde gerelateerd is aan een verhoogd risico op 
infecties en mortaliteit.1,2

De diarree die frequent geobserveerd wordt bij 
 ic-patiënten kan worden toegeschreven aan diverse 
oorzaken, waaronder medicatiegebruik (onder 
 andere antibiotica) en laxantia. In deze studie kon 
voorgeschreven medicatie niet worden gerelateerd 
aan de door ons beschreven bevindingen. Daarom 
stellen wij dat de aangetoonde intestinale malab-
sorptie een werkelijke reflectie is van orgaanfalen. 
Het disfunctioneren van het maagdarmkanaal kan 

worden toegeschreven aan maldigestie, hypermoti-
liteit, verstoord gastro-intestinaal transport of ande-
re oorzaken, maar daarover zijn in het kader van 
deze studie geen uitspraken te doen. 
Het is de vraag hoe het verhoogd verlies aan voe-
dingsstoffen kan worden gecompenseerd. Wij ver-
onderstellen dat een toename van het volume en/of 
de voedingsdichtheid van de enterale voeding 
(energie en eiwit) gunstige effecten zou kunnen 
hebben op het herstel van de negatieve energie- en 
eiwitbalans. Of dit zou moeten gebeuren door hy-
peralimentatie met een polymere sondevoeding 
danwel met een semi-elementaire sondevoeding 
moet nog worden aangetoond. 
Ten slotte moet overwogen worden welke rol pa-
renterale voeding zou kunnen spelen in het geval 
van onverwacht intestinaal falen bij ic-patiënten. 
Hoewel TPV in de huidige klinische praktijk voor-
behouden is aan patiënten met aangetoond gastro-
intestinaal falen,40 is recent in een interessante studie 
van Thibault et al aangetoond dat aanvullende pa-
renterale voeding preventief zou kunnen werken 
tegen een negatieve energiebalans van ic-patiënten 
na een cardiogene shock.41 De beste timing om met 
TPV te starten in ic-patiënten wordt nog bediscus-
sieerd, onder andere in de recent gepubliceerde 
EPaNIC-studie, waarin aangegeven wordt dat late 
initiatie van TPV de voorkeur zou hebben.42

Deze pilotstudie kent enkele beperkingen. Het aan-
tal patiënten is relatief beperkt en de methoden zijn 
gekozen met het oog op praktische uitvoerbaarheid 
in de klinische praktijk, met als doel het ontwikke-
len van een praktische toepasbare biomarker. Om-
dat niet onder laboratoriumomstandigheden is ge-
meten, is de precisie van de metingen wellicht 
minder nauwkeurig. Deze is echter wel een weer-
gave van de dagelijkse klinische praktijk. 
Onze studiepatiënten waren stabiele ic-patiënten, 
die a priori niet verdacht werden van malabsorptie, 
maar wel ernstig ziek waren. Ogenschijnlijk vorm-
den zij een representatieve ic-populatie (wat betreft 
geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, BMI, SOFA- en 
APACHE-II-score en medische diagnoses). Zij 
werden uitsluitend enteraal gevoed, wat overeen-
komt met de normale situatie (waarbij circa 90% 
van de patiënten enteraal wordt gevoed). Wij den-
ken dan ook dat onze bevindingen generaliseerbaar 
zijn. 
Hoewel deze studie uitsluitend is uitgevoerd bij een 
ic-populatie, gaan wij er vooralsnog vanuit dat onze 
observaties ook kunnen worden vertaald naar ande-
re groepen ernstig zieke patiënten, zo lang ze maar 
volledig enteraal gevoed worden.

Conclusie
Concluderend stellen we voor het dagelijks fecale 
gewicht als een praktische, klinische biomarker te 
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gebruiken voor klinisch significante malabsorptie 
bij ernstig zieke patiënten, vooral in het geval van 
diarree. De absorptiecapaciteit voor energie en ma-
cronutriënten is significant lager in patiënten met 
een ontlastingsproductie van > 350 g/d. Meer stu-
dies zijn nodig om de data uit deze pilotstudie te 
bevestigen en om aan te tonen of hyperalimentatie 
met enterale voeding effectief is om de negatieve 
energie- en eiwitbalans te herstellen. Deze studie 
kan bijdragen aan het verbeteren van de herken-
ning van malabsorptie, vooral bij ernstig zieke 
 patiënten en patiënten met een volumineuze ont-
lasting.
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