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Alvleesklier centraal in het 
spijsverteringskanaal

Spijsverteringsenzymen



Lokaal uitgebreide tumor in de 
alvleesklier veroorzaakt vaak ernstig 

gewichts- en spiermassaverlies
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• Tumor groeit al buiten de alvleesklier

• nog niet in belangrijke zenuwen

• nog niet gevoed door grote bloedvaten



Lokaal uitgebreide tumor in de 
alvleesklier veroorzaakt vaak ernstig 

gewichts- en spiermassaverlies

• Aanmaak spijsverteringsenzymen 

• Doorstroming spijsverteringsenzymen 
naar de darm 

• Eetlust 

• Snelle verzadiging

• Energieverbruik in rust 
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Alvleesklierkanker is agressief

• 10e meest voorkomende kanker in Nederland

• Late diagnose: 80% heeft al lokaal uitgebreide 
tumor

• In 2015 aantal sterfgevallen > aantal diagnoses

• Overlevingspercentage 5 jaar na diagnose: 7%
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Doel van de studie

• Kwantitatieve data over:

– Voedingsstatus

– Vertering en absorptie

• Voorzichtige aanbevelingen voor 
behandelaars van deze patiënten
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Methoden
• Patiënten

o Geïncludeerd in PANFIRE studie

• Voedings assessment

o BMI (lengte en gewicht) en navraag gewichtsveranderingen

o Energie- en eiwitinname (4-daags voedingsdagboek)

o Energieverbruik in rust (indirecte calorimetrie)

o Perifere spierfunctie (handknijpkrachtmeting)

o Vetvrije massa index (bio-impedantiemeting)

o Status van de in vet oplosbare vitamines A, D, E en K (bloedafname)

• Vertering en absorptie

o Absorptiecapaciteit = energie-inname (4-daags dagboek) minus energieverliezen 
(3-daagse ontlastingsanalyse) / energie-inname * 100

o Exocriene alvleesklierfunctie: Fecale Elastase-1 (FE-1) test (ontlastingsanalyse)
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Methoden
• Patiënten

o Geïncludeerd in PANFIRE studie

• Voedings assessment

o BMI (lengte en gewicht) en navraag gewichtsveranderingen

o Energie- en eiwitinname (4-daags voedingsdagboek)

o Energieverbruik in rust (REE; indirecte calorimetrie)

o Perifere spierfunctie (handknijpkrachtmeting)

o Vetvrije massa index (FFMI; bio-impedantiemeting)

o Status van de in vet oplosbare vitamines A, D, E en K (bloedafname)

• Vertering en absorptie

o Absorptiecapaciteit = energie-inname (4-daags dagboek) minus energieverliezen 
(3-daagse ontlastingsanalyse)

o Exocriene pancreas functie: Fecale Elastase-1 (FE-1) test (ontlastingsanalyse)
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De geïncludeerde patiënten
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Resultaten voedingsassessment



Energie-inname lijkt voldoende in vergelijking 
met de formules, maar deze onderschatten de 

werkelijke energie inname met 30%
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+30%

Figuur 1:  Mediane energie inname t.o.v. de totale energiebehoefte 

(TEB) van de formules en de gemeten TEB met een 1,3 

activiteitenfactor, kcal/dag



Individuele energieabsorptiecapaciteit varieert 

van normaal tot ernstig verslechterd in 
patiënten met LUPK
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Figuur 2:  Energieabsorptiecapaciteit (%) van individuele patiënten
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Sterk positieve correlatie tussen 
energieabsorptiecapaciteit en FE-1, en verminderde 

exocriene alvleesklierfunctie bij merendeel patiënten 

rs = 0.74

Verminderde 

exocriene 

alvleesklierfunctie

Normale 

exocriene 

alvleesklier-

functie



Conclusies en voorzichtige 
aanbevelingen

Patiënten in deze onderzoekspopulatie hebben een gezonde BMI, 

maar vaak een ernstig verslechterde voedingsstatus, veelal 

veroorzaakt door:

 Verhoogd energieverbruik in rust

 Verslechterde absorptiecapaciteit van energie bevattende nutriënten
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Meet het werkelijke energieverbruik in rust, of verhoog de uitkomsten van 
de formules met 30% bij patiënten die ernstig gewicht hebben verloren.

Schenk aandacht aan voldoende eiwitinname.
Adviseer vitamine D suppletie volgens de richtlijnen goede voeding
Neem een FE-1 test af bij vermoeden van een verslechterde 

absorptiecapaciteit.
Start enzymtherapie bij een verslechterde absorptiecapaciteit.


