
MAATWERK: 90-JARIGE MAN MET MAAGCARCINOOM

Onlangs is de herziene Oncoline-richtlijn 
 Maagcarcinoom gepubliceerd. In dat kader  
stuurde Jill Witvliet-van Nierop deze casus in. 

BEHANDELDOELEN
• Handhaven van voedingstoestand (VVMI 19,4, HKK >37 

kg, gewicht 82 kg) 
• Informeren over mogelijke voedingsproblematiek na 

totale maagresectie 
• Voorkomen van sarcopenie, verbeteren van eiwitinname 

naar 1,9 g/kg VVM 
• Verbeteren van vitamine D-inname conform advies 

Gezondheidsraad 
• Handhaven van mate van lichamelijke activiteit 

(DIEET)ADVIEZEN
• Eiwitinname minimaal 108 gram per dag (=1,9 g/kg VVM) 

met eiwitrijke tussendoortjes als zuivel en noten
• Handhaven van activiteitenpatroon
• Dagelijks 20 microgram (800IE) vitamine D-suppletie

EVALUATIE 
Na twee weken is de evaluatie op de poli met de patiënt en 
zijn chirurg. Zijn casus is na aanvullende diagnostiek bespro-
ken binnen het multidisciplinaire overleg (chirurg, oncoloog, 
maag-darm-leverarts, patholoog, radiotherapeut, radioloog 
en verpleegkundig specialist op het gebied van maagkan-
ker). De patiënt komt in aanmerking voor een laparoscopi-
sche totale maagresectie, zonder perioperatieve 
chemotherapie. Het alternatief is radiotherapie, als het 
maagcarcinoom symptomatisch wordt. Gezien zijn huidige 
kwaliteit van leven en leeftijd kiest meneer er na overleg voor 
om geen behandeling aan te gaan en zo nodig radiotherapie 
te ontvangen wanneer de ziekte symptomatisch wordt.
In een telefonische evaluatie met de diëtist geeft hij nadruk-

kelijk aan graag de adviezen om zo lang mogelijk fit te 
blijven nogmaals door te spreken. Hij neemt daarbij het 
gesprek op, zodat hij het nog een aantal keren kan terug-
luisteren. Om deze reden wordt het eiwitdoel van 1,9 g/kg 
VVM gehandhaafd.

CONCLUSIE 
Bij patiënten op hogere leeftijd kan een nutritional assess-
mentmeting (VVM gemeten met BIA en spierkracht met 
handknijpkracht) een toegevoegde waarde hebben om 
sarcopenie uit te sluiten dan wel aan te tonen, en om de 
eiwitbehoefte nauwkeuriger te bepalen. Bij deze patiënt 
werkte het bovendien zeer motiverend: het was in de laatste 
maanden van zijn leven een ‘trending topic’, zoals zijn  
zoon later schreef, dat hij op zijn leeftijd in zo’n goede  
conditie was.

LEERPUNT
Bij oudere patiënten is het goed om in kaart te brengen of  
er sprake is van sarcopenie en de behandeling daarop aan  
te passen.

auteur
jill witvliet-van nierop, msc diëtist vumc, lid chiodaz

contact
j.witvliet@vumc.nl 

De uitvoering en interpretatie van de BIA en handknijp-
krachtmeting staan beschreven in de Standard Operating- 
procedures van NAP: www.zakboekdietetiek.nl/NAP. 

DIËTISTISCHE DIAGNOSE
90-jarig, vitale, optimistische man met maligne neoplasma van de maag. Milde dysfagie en passageklachten die de voedingsin-
name niet belemmeren. Patiënt verkeert in goede voedingstoestand (afwezigheid van sarcopenie) op basis van stabiel gewicht 
(82 kg), BMI 28, VVMI 19,4 (conform P75 voor mannen >75 jaar) en HKK (>P90). Huidige voedingsinname conform energiebe-
hoefte en 1,1 g eiwit/kg VVM (50-55% van behoefte indien operatie volgt). Gebruikt geen vitamine D-supplement. Is lichamelijk 
actief (2 uur fietsen per dag en krachtoefeningen). Kwam met zoon en schoonzoon op poli, is alleenstaand. Vraagt informatie 
over gevolgen maagresectie op voedingsgebied, zodat hij dit mee kan nemen bij keuze of hij geopereerd wil worden.
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MAATWERK: 90-JARIGE MAN MET MAAGCARCINOOM
Ziekte/aandoening

Adenocarcinoom van de maag (cardia, geen ingroei in oesophagus,  
wel verdikte plooien in corpus) 

Geen lymfadenopathie of metastasen op afstand

Functies / anatomische eigenschappen
(stoornissen)

Antropometrie
Lengte: 1,71 m

Huidige gewicht: 82 kg, VVM 56,8 kg, geen gewichtsverlies
BMI 28, VVMI 19,4

Handknijpkracht 37,1 kg (rechts, dominant)

Nutriëntenbehoefte
Huidig: 2000-2300 kcal, 85 gram eiwit (1,5 g x kg VVM) en  

voldoende micronutriënten
Indien operatie: eiwit verhogen naar 1,9 x kg VVM = 108 gram

Klachten
Sinds 1,5 maand dysfagieklachten (die de voedselinname niet belemmeren)  

en milde passageklachten (die minder worden bij beweging) 
Geen misselijkheid, braken, pijn, reflux

Defecatie: geen bijzonderheden
Voorgeschiedenis: TIA, bekkenfractuur en HNP-klachten (hernia nuclei pulposi) 

Laboratorium
Hemoglobine 8,4 mmol/l

Natrium 131 mmol/l
Kalium 4,0 mmol/l

Kreatinine 102 µmol/l
eGFR 59 ml/min

Externe factoren
(positief/negatief)

Sociaal vangnet van (klein)kinderen 
Komt op poli met zoon en schoonzoon (oud-huisarts)

Persoonlijke factoren
(positief/negatief)

Man, 90 jaar oud

Alleenstaand, positief gestemd

Hulpvraag: behoud van voedingstoestand en conditie voor 
 eventuele behandeling van maagkanker, informatie over gevolgen 

van maagresectie voor voedselinname

Activiteiten
(beperkingen)

Voedingsinname: 2000 
kcal en 60 gram eiwit per 

dag
Eetpatroon met 3 maaltij-

den, 2 tussendoortjes (met 
name halfvolle producten)

Kan alles nog eten in 
normale consistentie 

Gebruikt geen vitamine 
D-supplement

Doet huishouden, bood-
schappen, koken et cetera 

zelfstandig
Fietst iedere dag 2 uur 
door de duinen en doet 
daar krachtoefeningen

Gebruikt mobiele telefoon 
en e-mail 

Participatie
(participatieproblemen)

Staat nog vol in het leven

ICF-schema.
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