
 

 
  
 

Patiënteninformatie 

Een goed medicijn 
kan ook voeding zijn!  
 
Ondervoeding en suikerbeperking 

 
 
 
 
 
Gelieve deze brochure pas na ontslag uit het ziekenhuis mee 
naar huis te nemen. 
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Ondervoeding, een onderschat probleem 

Ondervoeding is een onderschat en onderbehandeld 

probleem binnen de gezondheidszorg. Bovendien weten 

we dat de gevolgen van (ziektegerelateerde) 

ondervoeding vrij ernstig zijn:  

 

 gewichtsverlies en verlies van spiermassa 

 verminderde weerstand 

 verminderde energie 

 verhoogde kans op doorligwonden, infecties, 

vertraagde wondheling,….  

 verlengde ziekenhuisopname  

 daling van de levenskwaliteit 

 verhoogde kans op overlijden 

 

Vandaar dat we het heel belangrijk vinden om bij het 

begin van de opname na te gaan of u inderdaad 

ondervoed bent. Indien dit blijkt uit onze tests, koppelen 

we hier meteen een actieplan aan waar verschillende 

disciplines aan meewerken (dokters, verpleegkundigen,  

logistiek assistenten, diëtisten, koks,  ergotherapeuten, 

logopedisten,…). 

 

Deze brochure vertelt kort en bondig hoe we (dreigende) 

ondervoeding aanpakken en waar u op kan letten. 
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Beleid gedurende de opname 

Algemene aanpak 

De algemene opvolging van de voedingstoestand 

bestaat uit volgende aspecten:  

 

 De verpleegkundigen en de diëtisten overlopen met u 

een vragenlijst om uw huidige voedingstoestand in 

kaart te brengen.  

 Er wordt voor u een aangepast voedingsplan en/of 

menu opgesteld. 

 De verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek 

assistenten en diëtisten volgen dagelijks uw 

voedselinname op.  

 De verpleegkundige zal u 1x per week wegen om te 

kijken of u wint aan gewicht.  

 Wekelijks wordt uw voedingstoestand besproken met 

het team. 

 Zo nodig worden er andere gezondheidswerkers 

ingeschakeld. 
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Verschillende gezondheidswerkers   

De verpleegkundige is verantwoordelijk om via een 

eenvoudige test te kijken of u een verhoogd risico op 

ondervoeding heeft. De verpleegkundige helpt u 

daarnaast bij het eten en zal u wekelijks wegen. De 

verpleegkundige schakelt zo nodig andere disciplines in 

om zo uw voedingstoestand te optimaliseren.  

 

De arts is verantwoordelijk voor het interpreteren van uw 

bloedwaarden. Hij onderzoekt u klinisch en kijkt grondig 

uw (eetlustremmende) medicatie na.  

 

De diëtiste neemt een uitgebreidere vragenlijst af. Zij 

komt langs om uw voedingstoestand te bespreken en 

stelt een individueel voedingsplan op.   De diëtiste komt 

op regelmatige basis langs om het voedingsplan op te 

volgen.  

 

De ergotherapeut richt zich op de praktische problemen 

bij de maaltijden. Zij doet maaltijdobservaties en 

probeert om met tips en hulpmiddelen ervoor te zorgen 

dat u zo zelfstandig mogelijk kan eten.  

 

De logopedist komt bij u langs indien u kauw- en/of 

slikproblemen heeft.  
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Wat kan u thuis doen? 

De voeding, zoals geadviseerd in het ziekenhuis, en het 

gebruik van de eventuele hulpmiddelen, kan u thuis best 

blijven verder zetten. Bovendien is het van belang uw 

gewicht te controleren door wekelijks te wegen. Als uw 

gewicht blijft dalen, is het raadzaam om contact op te 

nemen met uw huisarts of diëtiste.  

Wanneer u op één maand tijd 5 % van uw gewicht afvalt 

of op zes maanden 10%, moet u zeker aan de alarmbel 

trekken. Probeer gewichtsverlies in de toekomst te 

voorkomen en liefst nog een beetje bij te komen. 

 
 

Voorbeeld: 

 

 Voor ziek zijn: 70 kg 

 Na 1 maand:        meer dan 3.5 kg afgevallen 

 Na 6 maanden:  meer dan 7 kg afgevallen 
 

 Voor ziek zijn: 70 kg 

 Na 1 maand: meer dan 3.5 kg afgevallen 

 Na 6 maanden:  meer dan 7 kg afgevallen 
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Algemene voedingstips 

 Neem meermaals per dag een kleine maaltijd. Zo kunt 

u naast de koolhydraatarme hoofdmaaltijden ook nog 

een 3-tal eetmomenten tussendoor voorzien (zie 

verder). Wissel af met hartige tussendoortjes zoals 

soep, eventueel met room (zonder deegwaren). 

 Zorg voor een aangename eetsfeer. 

 Varieer in smaak (zoet, zuur, hartig/geur en kleur/koude 

en warmte). 

 Vervang de warme maaltijd door een broodmaaltijd 

indien de warme maaltijd moeilijker gaat. 

 Indien het moeilijk is om zelf eten te bereiden, kan u 

eventueel beroep doen op maaltijdbedeling of kant-en-

klare maaltijden. 

 Uzelf éénmaal per week wegen, op dezelfde 

weegschaal, is een eenvoudige manier om te zien of u 

voldoende eet 

 

Raadpleeg bij vragen, opmerkingen en/of problemen 

steeds uw diabetoloog, diabetesverpleegkundige of 

diëtiste. 
  



 

Versie: 1/03/2018 

Dranken 

 Probeer dagelijks minstens 1,5l water te drinken.  

Indien u hart- of nierpatiënt bent, bespreek je dit beter 

eerst met je arts.   

 Drink tussendoor soep. Maak uw soep extra rijk door er 

bv. room, balletjes of smeerkaas toe te voegen. 

 Beperk het gebruik van alcohol. 

 Voorzie minstens 6 drinkmomenten per dag. 

Tips bij broodmaaltijden 

 Besmeer uw brood ruim met margarine of goede boter. 

 Kies bij voorkeur hartig beleg en beleg uw boterham 

rijkelijk.  

o Gebakken of gekookt eitje 

o Vis- of vleessalade 

o Pens met ongesuikerde appelmoes 

o Balletjes in tomatensaus 

o Bakworst 

o Visconserven op olie/tomatensaus 

o Gebakken vis, … 

 Indien u zoet beleg gebruikt, kies dan voor producten 

zonder suiker, maar eventueel met zoetstof (bv. 

confituur zonder suiker). Chocopasta op basis van 

hazelnoten (Nutella,…), mag in beperkte mate gebruikt 

worden.  

 Kies niet voor suikervrije choco en chocolade in het 

kader van gezonde voeding.  
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 Wissel gewoon brood eens af met een energierijk 

alternatief: notenbrood, pistolets, sandwich croissant, 

havermout, ongesuikerde muesli met (half)volle melk 

of ongesuikerde yoghurt, …   

 Maak eens een croque monsieur of croque madame 

(= met spiegelei). 

 Maak eens pannenkoeken of wentelteefjes zonder 

suiker. Eventueel belegd met zoetstof, confituur 

zonder suiker of varieer met hartige pannenkoeken 

(Spekjes, kaas, groenten,…). 

 Ter vervanging van brood kan er ook gekozen worden 

voor havermout of ongesuikerde muesli geserveerd 

met (half) volle melk of yoghurt zonder suiker.  

Aardappelen, rijst en pasta 

 Vervang aardappelen regelmatig door rijst of pasta. 

Een portie rijst of pasta bevat tweemaal zoveel 

calorieën als een portie gekookte aardappelen. 

 Geef bij aardappelen de voorkeur aan gebakken 

aardappelen of puree. Bij puree kan u extra 

margarine, ei of room toevoegen om te verrijken. 

Frieten en  kroketten zijn ook al eens een goed 

calorierijk alternatief.  

Groenten  

 Stoof de groenten in margarine of goede boter. 
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 Serveer uw groenten eventueel met een saus (bv. 

kaassaus op basis van (half)volle melk). 

 Maak een lekkere vinaigrette bij rauwkost of voeg een 

lepel mayonaise toe.  

Fruit (Consumeer fruit max. 1 uur na de maaltijd)  

 Maak een fruitsalade en serveer eens met een toefje 

suikervrije slagroom of een bolletje suikervrij roomijs. 

 Ter afwisseling van vers fruit kan er gekozen worden 

voor fruitpap zonder suiker, ongesuikerde appelmoes 

of fruit op eigen nat (zonder suiker). 

 Eet geen 3 stukken fruit in 1 keer op, maar probeer de 

inname van fruit over de hele dag te spreiden. Dit zal 

ervoor zorgen dat de bloedsuiker niet te snel zal 

stijgen. 

Vlees, vis, ei en vleesvervangers 

 Bereid vlees of vis in een ruime hoeveelheid 

margarine, boter of olie. Maak er eventueel een 

sausje bij. 

 Maak regelmatig gebruik van vet vlees zoals gehakt, 

gepaneerd vlees, spek,… of vette vis zoals zalm, 

tonijn, makreel, haring,… .  

 Een ei/eibereiding, of vegetarisch product zijn een 

goed alternatief voor vlees en geven ook extra 

energie. 
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Kaas, melk en melkproducten 

 Melk en ongesuikerde melkproducten bevatten veel 

eiwitten en calcium en zijn daarom ideaal als 

tussendoortje. 

 Maak vooral gebruik van (half) volle melkproducten. 

Kies wel telkens producten zonder toegevoegde 

suiker.  

 Maak pudding of rijstpap op basis van (half)volle 

melk, bereidt met zoetstof. Serveer met een toefje 

suikervrije slagroom. 

 Warme melk of milkshake met zoetstof. 

 Chocomelk zonder suiker is ook toegestaan of bereid 

deze zelf met cacaopoeder en zoetstof. 

 Indien men geen melkproducten kan verdragen, 

kunnen sojaproducten (zonder toegevoegde suiker) 

een goed alternatief zijn.  

 Bij aversie van melkproducten, kan je deze best 

verwerken in de maaltijd (bv. room in de soep of 

puree, bechamelsaus of kaassaus bij groenten,….). 

Smeer- en bereidingsvet 

 Besmeer uw boterham dik met margarine of goede 

boter. 

 Gebruik voldoende vetstof bij de warme maaltijd. Dit 

mag margarine, boter of olie zijn.  
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Tussendoortjes 

 Eet meerdere malen per dag, dus na de 3 

hoofdmaaltijden nog koolhydraatarme 3 

tussendoortjes. Koolhydraatarme energierijke 

tussendoortjes zijn: yoghurt en pudding zonder 

toegevoegde suiker, blokjes kaas, salami of andere 

charcuterie, noten, olijven, zongedroogde tomaten, 

blikje makreelfilet of suikervrij roomijs  

 Vermijd koolhydraatrijke tussendoortjes of gebruik 

deze vlak na de maaltijd (tot max. 1 uur na de 

maaltijd): fruit, peperkoek, droge koek, wafel en cake 

(zelf bereidt met zoetstof).  

 Kies voor kleine, makkelijke hapjes.  

 Het belangrijkste is dat u iets neemt wat u graag eet. 

 

Kant-en-klare bijvoeding en preparaten 

 Om uw voeding te verrijken, kan u gebruik maken van 

eiwitrijke poeders.  

 Er bestaan ook kant-en-klare eiwitrijke bijvoedingen 

zonder toegevoegde suiker in allerlei smaken.  

 Deze producten zijn te verkrijgen bij de apotheek, 

maar vraag best meer inlichtingen over de behoefte 

en het gebruik van deze producten aan uw diëtist(e).  
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Andere tips  

Uw positie 

Een goede zithouding is de  

basisvoorwaarde voor een veilig en  

aangenaam eet- en drinkproces.  

Het lichaam heeft nood aan een rechte  

zithouding met voldoende ondersteuning.  

De slikfunctie en het verterings- 

mechanisme zullen beter werken wanneer  

u 15 minuten voor en na de maaltijd een                    

rechte zithouding heeft.  

Algemene richtlijnen voor de zorgverlener of 
mantelzorger 

Laat de patiënt zo snel mogelijk zichzelf behelpen. 

Zelfstandigheid stimuleren is belangrijk! 

 

Dit doet u best niet 

 Geef geen voedsel en drank tegelijk. 

 Meng het eten niet onder elkaar. 

 Veeg de mond niet af maar dep de mond schoon. 

 Voer geen onderhoudend gesprek maar geef korte, 

eenvoudige instructies. Praten en eten verhoogt de 

kans op verslikken.  
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Dit doet u best wel 

 Zorg ervoor dat het gebit proper is en dat de patiënt 

het kunstgebit in heeft. 

 Controleer of de ademhalingsweg via de neus vrij is. 

Eventueel de neus snuiten of de bril hoog genoeg op 

de neus plaatsen. 

 Laat de patiënt zien wat hij krijgt of vertel bij 

slechtzienden wat het is.  

 Let op de temperatuur van het voedsel 

 

Vraag informatie aan de ergotherapeut als uw familielid 

niet meer in staat is om zelfstandig te eten en u tijdens 

de maaltijden begeleiding wil bieden. 

 

Omgeving 

 Bied comfort (cfr. goede zithouding). 

 Voorkom geluidshinder (vermijd onderlinge 

gesprekken, zet tv/radio uit en leg het materiaal op 

voorhand klaar). 

 Zorg voor een huiselijke sfeer (aandacht voor geuren 

& aroma’s, opgeruimde en prikkelarme ruimte of net 

een gemeenschappelijke eetruimte die zorgt voor 

socialisatie).  

 Familieleden eten geven in een vertrouwde omgeving 

geeft rust. 
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Wat bij dementerenden?  

Dementerenden vragen om een specifieke aanpak. 

Vraag informatie aan de ergotherapeut of verpleging als 

uw familielid niet meer in staat is om zelfstandig te eten 

en u tijdens de maaltijden begeleiding wil bieden. 

Wat bij slikproblemen? 

Volg bij slikproblemen de adviezen op van de 
logopediste. 

Hulpmiddelen 

Vraag informatie aan de ergotherapeut indien u meer wil 
weten over aangepaste drinkbekers, bestek, borden, 
enz… 
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Wat te doen als u (tijdelijk) niet in staat 
bent om uw maaltijden zelf te bereiden? 

 

Maaltijden aan huis 

U kan uw maaltijden thuis laten leveren. Dit kan door 

een aanvraag te doen bij het OCMW van uw gemeente. 

In de meeste gemeenten worden de maaltijden warm 

aan huis geleverd. Dieetmaaltijden zijn mogelijk. 

Gezins- en bejaardenhulp 

Organisaties voor gezins- en bejaardenhulp kunnen bij u 

thuis komen koken. Andere huishoudelijke taken kunnen 

ook gevraagd worden.  Neem voor meer inlichtingen 

contact met de sociale dienst van het ziekenhuis of met 

de sociale dienst van uw mutualiteit. 

Kant en klaar maaltijden 

Steeds meer winkels en slagers bieden (huis)bereide, 

verse maaltijden aan. 

Sociale dienst 

Voor meer informatie over bestaande diensten kan u 

terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis. Indien u 

dit wenst kunnen zij reeds contact nemen met de 

diensten die u verkiest.  
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Meer informatie of hulp nodig? 

Hebt u nog vragen of hebt u last van specifieke 

voedingsklachten zoals kauw- en slikproblemen of volgt 

u een speciaal dieet, aarzel dan niet om met ons contact 

op te nemen. 

 

Sociale dienst 

 Campus Sint-Elisabeth: 014 40 68 46 

 Campus Sint-Jozef: 014 44 41 20 

 

Dieetdienst 

 Campus Sint-Elisabeth: 014 40 60 31  

 Campus Sint-Jozef: 014 44 45 09 

 Diëtiste diabetesraadpleging:  

o 014 44 44 15   

o 014 44 45 13 

Tips voor thuis 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=63298084-28ce-4da4-9d83-98197c8fa146
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=711c06a5-34ac-4f02-822c-e78253d7c931
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