
6 Voeding 
 
6.1.1 Sondevoeding; indicatie 
 
Kinderen die met chemotherapie behandeld worden vallen vaak fors af door een combinatie van ziek zijn en 
minder eten. Daarom is het aan te bevelen bij problemen laagdrempelig met sondevoeding te beginnen.
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Praktische indicaties: 

 >5% gewichtsverlies (ook als dit obv anamnese voor diagnose gebeurd is, of op basis van de 
groeicurve aannemelijk); 

 als obv kuur / kind verwacht wordt dat >5% gewichtsverlies gaat optreden. 
 
6.1.2 Sondevoeding; praktisch 
 
Indicatie tijdig stellen, zodat ouders ruim de tijd hebben de sonde voeding te leren geven en ontslag daardoor 
niet uitgesteld hoeft te worden.  
De voedingspomp, sondes e.d. wordt besteld vanuit het ziekenhuis.  
Over het algemeen krijgen de kinderen die onvoldoende eten en drinken sondevoeding, danwel in porties, 
danwel als (continue) dripvoeding. De hoeveelheid is afhankelijk van het gewicht, hoeveel het kind is afgevallen 
en hoeveel het kind beweegt. Het is de bedoeling dat de kinderen overdag zoveel mogelijk gewoon mee eten en 
drinken. Er worden polyurethaan sondes gebruikt die 6 weken mogen blijven zitten. De sonde is ook zacht 
waardoor er toch nog langs gegeten en gedronken kan worden.  
De dripvoeding wordt via een pomp gegeven. Bij de pomp wordt op aanvraag ook lege 1 liter containers met 
toedieningssysteem geleverd. Alle voeding voor de gehele nacht wordt in de container gedaan(de pediatric 
voeding wordt namelijk in 250 ml geleverd). De container kan worden uitgespoeld met heet water, gedroogd en 
hergebruikt. De systemen worden iedere dag verschoond. Heel soms wordt sondevoeding overdag in porties 
toegediend. 
Voor poliklinische patiënten kan overwogen de thuiszorg te vragen het leerproces van ouders te begeleiden 
 
Recent onderzoek laat zien dat kinderen weliswaar op gewicht blijven, maar een afname van lean body mass 
hebben, en een toename van vetweefsel. Daarom is het van belang naar adequate voeding ook het belang van 
beweging te bespreken. 
 
6.1.3 Sondevoeding; soort voeding 
 
De soort sondevoeding verschilt per indicatie. Meestal wordt gestart met een opbouwend schema met standaard, 
multifiber sondevoeding. Daarna kan worden overgegaan op energie verrijkte, multifiber sondevoeding. Hoewel 
kinderen hier soms meer op spugen, is de ervaring (proefschrift E. Broeders, AZN) dat kinderen desondanks 
meer calorieën binnen krijgen. De calorische behoefte kan worden berekend met de Schofield formule. Daarin 
geen extra voor ziektefactor en rekening houden met relatieve immobiliteit van het kind. Meestal zal er een 
calorische behoefte zijn als bij normale gezonde kinderen of zelfs lager (itt wat vroeger werd gedacht namelijk 
dat er meer moest worden gegeven gezien de ziekte).  
 
Tijdens mucositis dient (semi)elementaire voeding gegeven te worden, bij voorkeur continue 
 
6.2 Minimal enteral feeding 
 
Is er sprake van minimal enteral feeding bij slijmvlieslaesies (mucositis), dan kan elementaire sondevoeding 
gegeven worden  
Kleuters 5 ml/uur dripvoeding, grotere kinderen 10 ml/uur dripvoeding.  
Hiernaast verdient het bij kleine kinderen (zuigelingen) aanbeveling al in een vroeg stadium met logopedie te 
beginnen voor het trainen van de mondmotoriek. 
 
6.3 Voedingsadviezen 

Er is geen bewijs dat voedingsaanpassingen bij neutropenie zinvol zijn.
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 Desondanks is er expert consensus over 

de volgende adviezen welke de gehele behandeling gelden
1
: 

 Geen rauw of deels rauw vlees / vis; 

 Geen milkshake of softijs; 

 Geen schimmelkaas, zachte kaas of rauwmelkse kaas (wél harde kaas of smeerkaas); 

 Snacks en friet mag, mits ter plekke bereid (niet “uit de muur”). 

 Gebruik van probiotica wordt afgeraden gezien de theoretische kans op translocatie van 

bacteriën en onvoldoende bewijs van een gunstig effect. 
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