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Patient-Generated Subjective 
Global Assessment (PG-SGA): 
nuttige app voor de bepaling van 
de voedingstoestand? 
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Inhoud 

•  Wat is de Subjective Global Assessment (SGA) 
•  Bepalen voedingstoestand in Dialyse Centrum 

Groningen en gebruik SGA 
•  Wat is de Patient-Generated Subjective Global  

Assessment (PG-SGA)? 
•  Pilot PG-SGA in Dialyse Centrum Groningen 
•  Eerste bevindingen  
•  Voorlopige conclusie 
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Wat is de Subjective Global 
Assessment? 
•  SGA methode ter beoordeling voedingstoestand 
•  Geadviseerd in DOQI-guidelines (sinds 2001) 
•  Geadviseerd door Diëtisten Nierziekten 

Nederland  
•  Vragen over gewichtsverloop, (problemen bij) 

voedingsintake, functioneren, 
ziektegeschiedenis en kort lichamelijk onderzoek 

•  Score A (goed gevoed), B (matig ondervoed), C 
(ernstig ondervoed) 
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Wat is de Subjective Global 
Assessment? 
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Wat is de Subjective Global 
Assessment? 
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Wat is de Subjective Global 
Assessment? 
7-punts SGA-schaal 
Ernstige  
ondervoeding 

Licht tot matige ondervoeding Normaal gevoed 

1 2 3 4 5 6 7 

* Start met 3 categorieën 
* Nauwkeuriger scoren op basis van klinisch oordeel: 
- kan het slechter/ beter? 
- ontwikkeling afgelopen 2 weken 
- verandering ten opzichte van de vorige meting 
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Bepalen voedingstoestand DCG 

* Dialyse Centrum Groningen zelfstandig 
dialysecentrum met locaties in Groningen, Delfzijl, 
Assen en Stadskanaal, elk eigen diëtist 
* 1 FTE diëtist per 100 patiënten 

–  Beloop gewicht 
–  Laboratoriumuitslagen 
–  Klinische blik 
–  Consulten 
–  Tot nu toe geen gebruik SGA 
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Wat is de Patient-Generated 
Subjective Global assessment? 
•  Ottery, Kasenic en DeBolt ontwikkelden in 1994 

de eerste versie van de PG-SGA.  
•  Doel:  

- zorgproces efficiënter 
- idee om patiënt zelf het formulier te laten 
invullen 
- meer symptomen opnemen bij voedingsintake 

•  Nederlandse versie in 2014 gemaakt, voor 
gebruik bij o.a. oncologiepatiënten  

•  Ook geschikt voor dialysepatiënten? 
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PG-SGA voor dialysepatiënten 

•  Desbrow, JREN 2005 à PG-SGA is easy-to-use 
nutrition assessment tool that allows quick 
identification of malnutrition in hemodialysis 
patients 
 

•  In Nederland introductie van de PG-SGA door 
middel van de Pt-Global app tijdens 
regiomiddagen in 2015 
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PG-SGA patiënt (1) 
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PG-SGA patiënt (2) 
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PG-SGA patiënt (3) 
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PG-SGA patiënt (4) 
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PG-SGA professional (1) 
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PG-SGA professional (2) 
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PG-SGA professional (3) 
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PG-SGA professional (4) 
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Pilot Pt-Global app in Dialyse 
Centrum Groningen 
•  Projectvoorstel geschreven voor MT 

 
•  Aankoop Pt-Global app en 2 I-pads beschikbaar 

 
•  Pilot: 

- Nulmeting bij patiënt dmv vragenlijst 
- Drie metingen gedurende 18 maanden 
- Aan eind van pilot herhalen vragenlijst  
 

•  Doel:  
- levert PG-SGA de diëtisten wat op? 
- is het praktisch toepasbaar (tijd/middelen)? 
- levert het meerwaarde voor de patiënt? 
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Vragenlijst voor eerste afname 
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Vragenlijst voor eerste afname 
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Spreadsheet voor noteren data 

www.dcg.nl 

Pt-Global app op zaal 
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Pt-Global app op zaal 
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Pt-Global app in polikamer 
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Patiëntenkaart  
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Patiëntenkaart 
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Eerste bevindingen 
 Casus 1: 

–  77-jarige dame, zeer minimale voedingsintake 
–  jarenlang dagelijks bijvoeding (Renilon 7.5) 
–  Minimale vetreserves en spiermassa 
–  stabiel gewicht van 50 kg en geen klachten bij eten à Score A: 

goed gevoed 
Inschatting diëtist: matig ondervoed (chronisch ondervoed) 
 
 Casus 2: 

–  75-jarige man, 3 maanden geleden flinke griep gehad en >5 % 
afgevallen in 1 maand 

–  interventie met energierijke voeding en bijvoeding 
–  inmiddels weer enkele kilo’s gegroeid à score A 

Inschatting diëtist: goed gevoed. Interventie al maanden geleden 
ingezet 
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Eerste bevindingen (vervolg) 
 Casus 3: 

 
–  67-jarige man met overgewicht 
–  Na infectie en ziekenhuisopname > 14 % afgevallen in ½ jaar (1 maand 7%), 

laatste 2 weken ook afgevallen  
–  Patiënt bagatelliseert gewichtsafname, vindt lager gewicht prettig 
–  Inschatting diëtist: patiënt loopt groot risico op ondervoeding 
–  PG-SGA afgenomen 

•  Gewichtsverlies (4 ptn) 
•  Eet minder dan gewoonlijk (1 p) 
•  Klachten bij eten: misselijk, eten smaak niet/anders, diarree (5 ptn) 
•  Doet minder dan gewoonlijk, maar hoeft niet te rusten (1 pt) 
•  Mild verlies spiermassa en vetreserves (2 ptn) 

 
–  Conclusie PG-SGA: ernstige indicatie voor betere symptoombestrijding en/of 

voedingsinterventie 
 

Interventie diëtist was al gestart tijdens ziekenhuisopname en is voortgezet : 
advies energierijke voeding en start bijvoeding 
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Screenshot PG-SGA-score casus 3 
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Hoe scoort de PG-SGA? 
•  Hogere score = hoger risico op ondervoeding  
•  Score >9 = Ernstige indicatie voor betere symptoombestrijding 

en/of voedingsinterventie 
 

•  Matige vetreserves en lage spiermassa à max 4 ptn 
•  Nauwelijks iets eten à 4 ptn 
•  Veel punten bij klachten die eten beïnvloeden!! 
•  Gewichtsverlies zonder klachten bij eten à 2 ptn 

 
Kortom: voor ondervoeding moet er sprake zijn van 
lage inname, gecombineerd met klachten bij eten ofwel 
ernstig gewichtsverlies 
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Praktisch 
•  Afname op polikamer makkelijker dan op zaal 
•  4 locaties in Dialyse Centrum Groningen,  

4 iPads nodig (nu 2) 
•  Diëtist niet gewend ‘aan patiënt te zitten’  
•  Patiënten in het algemeen coöperatief 
•  Tijdsinvestering eerste keer: ±15 minuten 
•  Tijdsinvestering tweede e.v. keren: ± 5 minuten 
•  Administratielast voor dataverwerking tbv pilot 
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Praktisch (2) 

Lastig in PG-SGA bij chronische patiënt 
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PG-SGA versus SGA 

•   
 

•  PG-SGA  à patiënt vult zelf een deel in 
  à automatische score  

•  Bij SGA  à professional vult alles in 
  à professional geeft scores 
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Voorlopige conclusie 

•  Score bij halfjaarlijkse afname is sterk 
afhankelijk van het moment 

•  Bij acute problemen diëtist toch wel in beeld 
•  Team moet alert zijn op patiënt die klachten bij 

eten meldt!! 
•  Patiënt zelf betrokken en meer inzicht in 

ondervoeding à hierdoor hopelijk meer 
inspanning ter verbetering voedingstoestand 

•  Volgend jaar op NND: conclusies pilot? 
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Vragen / discussie 
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Triage /acties door hulpverlener 

•  “Geen interventie nodig op dit moment. 
Regelmatig herbeoordeling tijdens 
behandeling” (bij score A en weinig punten) 

•  “Voorlichting aan patiënt en familie door diëtist, 
verpleegkundige of andere hulpverlener met 
medicamenteuze interventie op indicatie van 
aanwezige symptomen en labbepaling indien 
van toepassing” 
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Triage/acties door hulpverlener  
•  (Bij meer symptomen van slechte inname:) 

(multidisciplinaire) “Voedingsinterventie door 
diëtist nodig, in combinatie met vpk of arts op 
indicatie van aanwezige symptomen”.  
Maar ook bij weinig tot geen activiteiten en geen 
symptomen.  

•  Bij veel symptomen en score B en C: “Ernstige 
indicatie voor betere symptoombestrijding en/of 
voedingsinterventie” 


