
Verbruik

Energie

Eiwit***

Onverklaarbaar 
gewichts-
verloop*

Ja

Isolatie?

Ja

Nee

Nee

Stroomschema voedselverbruik

Overleg met 
infectiepreventie

Meet de REE mbv de 
indirecte  

calorimetrie (= 
inclusief 

ziektefactor), zie SOP 
indirecte calorimetrie

BMI ≤ 30 

kg/m2

BMI >30 

kg/m2

Bereken de REE met 
WHO’85 formule via  

http://
zakboekdietetiek.nl/

energiebehoefte-
volwassenen/ 

Bereken de 
energiebehoefte met 
H&B’19 formule via  

http://
zakboekdietetiek.nl/

energiebehoefte-
volwassenen/ 

Meten van de REE 
mbv de indirecte 

calorimetrie weinig 
zinvol, schat de REE

 Zuurstoftoediening?
 Continu hoesten?
 Claustrofobie?
 Hyperventileren?
 MRSA?

Ja

Nee

Ja

Nee

Géén BIA 
meting

 Zwangerschap?

 Koorts (>39 graden)?

 Brandwonden en decubitus?

 Een abnormale hydratiestatus (bv. 
Oedeem, ascitis, dehydratie, 
dialyse)?

Ja

Nee

BIA meting 
weinig 

zinvol voor 
de bepaling 

van VVM

Voer BIA 
meting uit, 
zie SOP Bio-
elektrische 
Impedantie 

Analyse

Bereken VVM via http://zakboekdietetiek.nl/
Uitslag-impedantie-volwassenen/

Gebruikt de VVM om de 
eiwitbehoefte te bepalen en 
maak gebruik van de volgende 
berekening:

- 1,1 g eiwit per kg VVM 
staat gelijk aan 0,9 g 
eiwit/kg 
lichaamsgewicht 

- 1,5 g eiwit per kg  VVM 
staat gelijk aan 1,2 g 
eiwit/kg 
lichaamsgewicht 

- 1,9 g eiwit per kg VVM 
staat gelijk aan 1,5 g 
eiwit/kg 
lichaamsgewicht 

BMI <20 kg/m2

BMI 20 – 25 

kg/m2

BMI >25 kg/m2

Reken terug naar gewicht bij BMI 20, ga uit van een behoefte van 1,2 – 
1,5 g E/kg lichaamsgewicht obv BMI 20****; kies voor de eiwitbehoefte 

waar je normaalgesproken voor kiest (niet verder ophogen!)

Gebruik actueel gewicht, ga uit van een behoefte van 1,2 – 1,5 g E/kg 
lichaamsgewicht****

Schat VVM met Gallagher 
formule

Berekenbaar via http://
zakboekdietetiek.nl/gallagher/ 

*****

BIA: Bio-elektrische Impedantie Analyse: BMI: Body Mass Index (kg/m2
); PAL: Physical Activity Level; REE: Resting Energy Expenditure; SOP: Standard Operating Procedure; TEE: Total Energy Expenditure; VVM: Vetvrije Massa

*Met uitzondering van patiënten waarvan we weten dat meten beter is dan schatten, bijvoorbeeld IC patiënten
**Zie het achtergronddocument
*** Het meten van VVM met behulp van bijv. BIA heeft voorkeur 
**** Met uitzondering van bij contra-indicaties, zoals nierinsufficiëntie 
***** Valt de patiënt af en daardoor in een andere BMI categorie? Ga uit van de geschatte VVM obv de Gallagher formule; niet (opnieuw) behoefte bereken uitgaande van gewicht

Meet de PAL met actometer, zie 
consumentengids actometer

Meten van PAL met actometer weinig 
zinvol. Schat de PAL met behulp van de 

activiteitenfactor**

Interpreteer bij een 
gemeten REE de 

resultaten en 
bereken de TEE met 

toeslag voor activiteit  

Bereken bij een 
geschatte REE de TEE 

met toeslag voor 
activiteit en 
ziektefactor

Schat de 
ziektefactor met 

behulp van figuur 
ziektefactor**

Elektrische implantaten 
zoals een pacemaker of 

defibril lator?

Poliklinische 
patiënt?

Ja

Nee

Interpreteer bij een 
gemeten REE de 

resultaten en 
bereken de TEE met 

toeslag voor de 
gemeten PAL
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