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teerde/gediplomeerde en bachelors –

verpleegkundigen zijn de meningen 

wat verdeeld. Wanneer er gevraagd 

werd naar de redenen waarom ze 

vinden dat ze niet genoeg aandacht 

schenken aan de voedingsstatus van 

de patiënt, is vooral ‘het gebrek aan 

tijd’ een belangrijke factor. Elke onder-

vraagde vindt bijscholing belangrijk tot 

heel belangrijk, toch hebben slechts 9 

verpleegkundigen ooit een bijscholing 

gevolgd (50,00%). Op de vraag of men 

over voldoende kennis beschikt zijn ze 

het er unaniem over eens dat dit niet 

zo is. Toch kunnen we aan de hand 

van de antwoorden vaststellen dat de 

kennis van de ondervraagden bij de 

start van de bijscholing reeds tamelijk 

goed was. Ze beschikken over een goe-

de kennis in verband met de redenen 

wat de oorzaken zijn van ondervoe-

ding en welke gevolgen die ondervoe-

ding met zich meebrengt. 

Wanneer we peilen naar de invloed 

van voeding op de wondheling vin-

den de meesten (72,22%) dat voeding 

een grote invloed heeft op de wond-

heling en slechts een beperkt aantal 

(5,56%) denkt hier anders over. Lite-

ratuur toont echter aan dat een tekort 

aan bepaalde voedingsstoffen er kan 

voor zorgen dat de wondheling traag 

of zelfs gestoord verloopt. Op de vraag 

welke rol bepaalde voedingsstoffen 

spelen in het wondhelingsproces zien 

we geen duidelijk verschil tussen de 

enquête voor en na de bijscholing tel-

kens wordt hier hoog gescoord. Hieruit 

kunnen we besluiten dat de algemene 

kennis reeds voordien tamelijk goed 

was en dat het geven van de bijscho-

ling op dit punt geen of weinig veran-

dering heeft teweeggebracht.

Uit de enquêtes kunnen we ook 

besluiten dat de voedingsstatus van de 

patiënt vooral opgevolgd worden op 

de revalidatiediensten, waar de patiën-

ten gescreend en gewogen worden bij 

opname. Dit in tegenstelling tot de 

diensten heelkunde. De screeningsin-
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Inleiding
Verwondingen en wondheling vragen 

van de patiënt een hoge metabolische 

inspanning. Het is belangrijk dat de 

nodige voedingsstoffen worden inge-

nomen om de balans te herstellen, 

te behouden en om ondervoeding te 

voorkomen. De hoeveelheid is niet 

belangrijk, maar de kwaliteit en de 

energiewaarde des te meer.

Verpleegkundigen moeten risicopa-

tiënten leren onderkennen en dus 

interventies opstarten om de wond-

complicaties te voorkomen. Het is een 

holistische benadering die een multi-

disciplinaire aanpak vraagt.

Bij chirurgische patiënten is het 

belangrijk dat de voedingsstatus 

gecontroleerd wordt bij opname 

zodat men bepaalde interventies kan 

opstarten. Een goed gevoede patiënt 

zal immers post – operatief minder 

complicaties vertonen. Ook pre – 

operatief voldoende drinken zal 

ervoor zorgen dat de patiënt min-

der angstig is en minder onge-

mak ondervindt na 

de operatie.

Vraagstelling
De enquête trachtte in eerste instantie 

een antwoord te geven op de onder-

zoeksvraag: “Wat is de kennis van de 

verpleegkundigen omtrent de rol van 

voeding in de chirurgische wondzorg?” 

Naast deze visie werden in de enquête 

ook de volgende aspecten behandeld, 

namelijk 

• de screening van de patiënten op 

ondervoeding bij opname, 

• de screeningsinstrumenten die hier-

voor worden gehanteerd, 

• de visie van de verpleegkundigen en 

of de verzorgenden op de voedings-

toestand, 

• de aanwezigheid van richtlijnen inn 

de instelling dan wel dienst en, 

• welke belang er gegeven werd aan 

bijscholing.

Methode
Het doel van dit onderzoek was te 

weten te komen welke kennis er aan-

wezig was bij de verpleegkundigen en 

verzorgenden (N=18) inzake voeding 

en wondzorg. Het onderzoeksinstru-

ment dat gebruikt werd voor deze 

gegevensverzameling was een enquê-

te. De enquête bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel werd ingevuld bij de 

start van een bijscholing. Het was de 

bedoeling dat tijdens deze bijscholing 

een antwoord gegeven werd op de 

vragen uit de enquête. Twee weken na 

de bijscholing werd deel twee van de 

enquête uitgedeeld om na te gaan of 

de verpleegkundigen en verzorgenden 

ze zich meer bewust waren van het 

probleem en of hun algemene kennis 

was verbeterd. 

Resultaten
De meeste van de ondervraagden 

(83,33%) zijn het erover eens dat het 

controleren van de voedingsstatus 

behoort tot één van de verpleegkun-

dige taken. Op de vraag of men vindt 

dat ze genoeg aandacht hieraan beste-

den zijn de verzorgden het er unaniem 

over eens dat zij er voldoende aan-

dacht aan schenken, bij de gebrevet-
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strumenten die door de ondervraagden 

het meest gekend zijn, zijn het anam-

neseformulier en de BMI – controle. 

Op de revalidatie worden deze twee 

instrumenten gehanteerd. Op heel-

kunde enkel de anamnese. Bijvoeding 

wordt, volgens de ondervraagden, het 

best gestart pre – operatief (90,00%). 

Slechts een klein aantal (10,00%) zegt 

dat dit best post – operatief gebeurt. 

Men merkt ook dat iedereen er zich 

ervan bewust is dat het pre – opera-

tief drinken tal van voordelen met 

zich meebrengt. De voordelen die het 

meest worden aangehaald zijn minder 

honger en dorst, daling van de angst, 

minder misselijk post – operatief en 

een kortere hospitalisatie.

De meeste ondervraagden weten dat 

het ziekenhuis beschikt over een voe-

dingsteam, maar wanneer op de vraag 

of ze weten hoe ze die dienst moeten 

bereiken is het antwoord niet schitte-

rend. Daarom is het belangrijk dat er 

tussen de verpleegkundigen/verzor-

genden en de directie een goede com-

municatie is. De revalidatiediensten 

scoren hierin terug beter. Dit komt 

door het feit dat bij hen de patiënten 

goed opgevolgd worden bij opname.

De bijscholing in verband met voe-

ding in de wondzorg heeft er voor 

gezorgd dat de ondervraagden zich 

meer bewust zijn van de problemen 

die ondervoeding met zich meebrengt 

in de wondzorg. De meeste hiervan 

zijn alerter geworden en proberen de 

voedingsstatus 

op te volgen. 

Slecht een 

k le in 

percentage is er niet meer bewust mee 

bezig.

Discussie
Na het afronden van enerzijds de lite-

ratuurstudie en anderzijds het prak-

tijkgedeelte, kan men besluiten dat

een tekort aan bepaalde voedingsstof-

fen een grote rol kan spelen in het 

wondhelingsproces. Ook het feit dat 

patiënten lang voor de ingreep nuchter 

moeten zijn lijkt achterhaald. Patiënten 

zouden pre – operatief mogen drinken 

en dit brengt een aantal voordelen met 

zich mee. Toch stellen we vast dat er 

nog vele patiënten opgenomen worden 

die niet onderkend worden als onder-

voed. Dit probleem zou men kunnen 

oplossen door het geven van bijscho-

lingen binnen het ziekenhuis waarbij 

eenvoudige en gemakkelijk uitvoer-

bare screeningsinstrumenten worden 

aangehaald. Onderzoek toont immers 

aan dat vorming het doorslaggevende 

element is wanneer men wil komen 

tot een gedragsverandering. Wanneer 

men naar het praktijkonderzoek kijkt, 

merken we op dat de meerderheid het 

erover eens is dat bijscholing belangrijk 

tot heel belangrijk is. Toch moeten we 

concluderen dat er van de 18 onder-

vraagden slechts 9 verpleegkundigen/

verzorgenden waren die ooit al deelge-

nomen hadden aan een bijscholing. Op 

de vraag of men dacht dat men over 

voldoende kennis beschikte, waren ze 

het er unaniem over eens dat dit niet 

zo was. Een andere oplossing kan zijn 

dat men werkt met referentieverpleeg-

kundigen geschoold in dit thema. Men 

durft zelfs stellen dat het nuttig is om 

binnen de opleiding verpleegkunde de 

problematiek rond dit onderwerp die-

per aan te kaarten. 

Het doel van de enquêtes was te 

weten komen welke kennis de ver-

pleegkundigen hebben omtrent de rol 

van voeding in de chirurgische wond-

zorg. De groep van ondervraagden 

was miniem dus het besluit 

kan niet doorgetrokken 

worden voor het hele 

instelling. Het toont 

wel aan dat de kennis 

bij de ondervraagden 

toch behoorlijk goed was. 

Dit valt te verklaren door 

het 

feit dat 

de bijscho-

ling niet verplicht 

was en de ondervraagden reeds een 

interesse vertoonden in het onderwerp 

voeding. Grote verschillen tussen de 

twee enquêtes zijn er niet. De meeste 

antwoorden lopen gelijklopend. Hier 

en daar merken we meer kennis na de 

bijscholing. 

Wanneer we een verandering willen 

teweegbrengen binnen een instelling, 

lijkt het aangewezen om het perso-

neel te motiveren. Deze mensen staan 

immers het dichtst in contact met de 

patiënten. Men moet de verpleegkun-

digen en verzorgenden er attent op 

maken dat een goede voedingsstatus 

vele voordelen met zich meebrengt. 

Dit kan men onder meer doen door 

meer bijscholingen te organiseren, 

maar bijscholingen alleen zullen niet 

voldoende zijn. Het gebruik van pos-

termateriaal, infosessies en nauwer 

contact tussen de verpleegkundigen 

en de diëtisten is ook al een stap in 

de goede richting. De literatuur toont 

immers aan dat verpleegkundigen 

nood hebben aan een duidelijke richt-

lijn, ondersteuning en beroepsinhou-

delijke normen.

Besluit
Er is nog een hele weg af te leggen 

alvorens men zal komen tot een opti-

male voedingsstatus bij iedere patiënt. 

Toch moeten we er op wijzen dat er 

al projecten zijn geweest waarna men 

kon vaststellen dat ondervoeding bij 

de patiënten drastisch werd vermin-

derd. Dit bewijst dat men mits enkele 

inspanningen, van zowel directie als 

personeel, een mooi resultaat kan 

bekomen. ●
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