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Agenda



Door screening met de 
SNAQ bij opname worden 
meer ondervoede patiënten 
herkend, 80% vs 50%.

SNAQ 65+
SNAQ RC
MUST
STRONG Kids

SNAQ model



• SNAQ 0 of 1: geen actie.

• SNAQ 2: patiënt krijgt een energie- en 
eiwitverrijkt dieet met 3x per dag een snaq.

• SNAQ 3: conform SNAQ 2 en diëtist komt in 
consult voor advies op maat.

SNAQ model



SNAQ model
Voorbeeld locatie Elisabeth:
Bij opname: Wekelijkse opvolging:



Ondervoeding



• Bouwstoffen voor het lichaam
• Ondersteunen spieropbouw en wondgenezing
• Dagelijks aanbevolen hoeveelheid bij geen 

verhoogde behoefte 0,8 g/kg
• Melkproducten, vlees(waren), vis, kip, ei, kaas, 

noten en peulvruchten

Eiwitten



• Energieverrijkt: BMI < 30: WHO +30% stress 
BMI > 30: Harris&Benedict + 30% stress

• Eiwitverrijkt: 1,2-1,7 g/kg lichaamsgewicht
• Vocht: 1,5-2,5 liter/dag

Voeding bij wonden



Een 65-jarige vrouw ligt opgenomen in het ziekenhuis en 
heeft bedrust. Hierdoor is mevr. decubitus aan het 
ontwikkelen; categorie 2 op de hiel. 
• Mevr. heeft een verminderde eetlust.  
• Lengte 170cm en 75kg.

Behoefte
• Energie: 2080 kcal
• Eiwit: 113-128g
• Vocht: 1500-2000cc

Praktijkvoorbeeld



Intake:
O: 1 snee bruin brood met halvarine en smeerkaas. 1 

beschuit met halvarine en jam. 200cc Thee zonder 
suiker.

TO: 150cc sap. 
W: ½ portie soep. ½ portie aardappel/groenten/vlees/jus. 

100cc appelmoes. 150cc vruchtenyoghurt.
TW: 200cc koffie+m. 150cc Sap. 
B: 2 Sneetjes bruin brood met halvarine; 1x worst en 1x 

smeerkaas. 1 peperkoek met halvarine. 200cc Thee. 
200cc volle melk. 

TB: 150cc Sap.

• Hoe verbeter je de intake?

Praktijkvoorbeeld



Intake levert:
• 1575 cc vocht
• 450cc vruchtensap
• 1 warme maaltijd met voor-hoofd-na
• 1400 kcal en 50g Eiwit. 

 Intake onvolwaardig in energie en eiwitten. Vochtintake net 
volgens behoefte.

Oorzaak verminderde eetlust opsporen: bijv.: obstipatie, 
misselijkheid, vermoeidheid, slik- en/of kauwproblemen, 
eenzaamheid/ zorgen? Dit bespreekbaar maken. 

Voeding kan uitgebreid worden met dubbel hartig beleg, 
sap vervangen voor een melkproduct, magere producten 
vervangen door volle producten, soep of moes vervangen 
door grotere portie vlees/vis . 

Praktijkvoorbeeld



Wist u dat ?....

• beweging & eiwitten aan elkaar verbonden zijn. 
• diëtist voor 3 uur per jaar vergoedt wordt in de 

thuis situatie
• 150 gr kwark 15 gr eiwit bevat

Eiwitlijst (https://www.etz.nl/Specialisme/Dietetiek)



Vragen

infodiet@etz.nl


