
    Achtergrond

    Methode     

Baseline Vlak voor operatie 6 weken postoperatief 

Voedingstoestand mbv PG-SGA Voedingstoestand mbv PG-SGA Voedingstoestand mbv PG-SGA 

Lengte, gewicht en BMI Gewicht en BMI Gewicht en BMI 

Voedingsinname Voedingsinname Voedingsinname 

Voedingsbehoefte Voedingsbehoefte Voedingsbehoefte 

Kwaliteit van leven met behulp van EORTC
QLQ-C30 

 
Kwaliteit van leven met behulp van

EORTC QLQ-C30 

  Patiënttevredenheid  

    Uitkomstmaten
In deze pilot zal worden gestart met een 0-meting bij 10 patiënten, waarbij de huidige zorg wordt
gecontinueerd. Daarna start het programma waarbij minimaal 28 patiënten worden gevolgd. 
 
Uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, voedingsinname en voedingstoestand
(zie tabel 1). Verder worden postoperatieve complicaties en heropnames bijgehouden. 

Binnen dit innovatieve multidisciplinaire programma wordt nauw samengewerkt tussen arts, verpleegkundige,
diëtist en fysiotherapeut. Het programma bestaat uit voedingsbegeleiding via beeldbellen door de diëtist
 (The Right Meal) en bewegingsadviezen door de fysiotherapeut (OLVG). Het voedingsadvies is gericht op een
adequate energie-, eiwit- (>1,5 g eiwit/ kg lichaamsgewicht/ dag) en vitamine inname. De kracht van het
programma zit o.a. in een snelle doorverwijzing. De zorgverlener verwijst na diagnose meteen naar de diëtist,
waarna de patiënt binnen 1-2 werkdagen het voedingsadvies ontvangt. 
 
Daarnaast krijgt iedere patiënt toegang tot The Right Meal app met een persoonlijk voedingsplan en 75
recepten, afgestemd op voedingsbehoefte en wat iemand lekker vindt. Preoperatief vinden drie gesprekken met
de diëtist plaats, daarnaast kunnen laagdrempelig vragen aan de diëtist worden gesteld via de chatfunctie.
Postoperatief worden twee consulten ingepland, voor een goed herstel. 
 
De patiënt ontvangt de bewegings- en ademhalingsoefeningen via instructievideo’s. Tijdens opname worden
patiënten begeleid door de fysiotherapeut. 

Verbetering van de voedingstoestand
van patiënten met longkanker 
voor en na operatie 

Fitter voor & na operatie

Auteurs: Suzanne Vonk & Sacha Lichthart¹, Laura Samwel² en Sandra Beijer³
1. Diëtist en voedingswetenschapper | The Right Meal 
2. Casemanager longgeneeskunde | OLVG 
3. Senior onderzoeker | Integraal Kankercentrum Nederland 

De preoperatieve periode kan worden gebruikt om de voedingstoestand van patiënten te verbeteren.
Patiënten met longkanker die worden geopereerd kunnen veel winst behalen. Een prehabilitatie
programma is een uitdaging voor deze groep, aangezien tijd tussen diagnose en operatie zeer kort is. 

Tabel 1


