
 

 

 University of Groningen

Assessment of malnutrition in patients with head and neck cancer: a multidimensional
approach
Sealy, Martine Jane

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Sealy, M. J. (2019). Assessment of malnutrition in patients with head and neck cancer: a multidimensional
approach. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/9d8cec17-e8d8-4e53-9d09-f3949874d02d




Nederlandse samenvatting 

Patiënten met hoofd

belangrijke stap in het voedingskundige zorgproces van patiënten met kanker. Voorbeelden 

na de behandeling van patiënten met hoofd

activiteit kunnen beïnvloeden bij patiënten 

gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding bij patiënten met kanker. Verder is 

–

ondervoeding vast te stellen in studies bij patiënten met kanker. Inhoudsvaliditeit was 

hulpverleners en kankerpatiënten. Indexen op schaalniveau van 0.80

acceptabel beschouwd en schaalindexen van ≥0.90 werden als excellent beschouwd. Door 

SGA behouden bleven. Patiënten waren tevreden over begrijpelijkheid (S
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moeilijkheid verandert onder diëtisten. Nederlandse diëtisten die niet bekend waren met 

toxiciteit gerelateerd vroegtijdig stoppen met chemotherapie bij patiënten met 

ë

Om denkpatronen te verkennen die lichamelijke activiteit kunnen beïnv

patiënten met hoofd

eve gegevens van patiënten 

halskanker waren behandeld geanalyseerd en geïntegreerd. Lichamelijke 

beperkingen leverden belangrijke barrières voor lichamelijk activiteit. Lichamelijke activiteit 

effectieve werkwijze te vinden voor preventie en behandeling van ondervoeding bij patiënten 
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