Extra aandacht voor uw voeding
tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Bij opname is gebleken dat het belangrijk is om extra aandacht te besteden
aan uw voedingstoestand. Deze folder informeert u hierover.
Wat is ondervoeding?
Ondervoeding en het risico op ondervoeding door ziekte komt veel voor.
Ongeveer één op de vier patiënten is bij opname in het ziekenhuis ondervoed.
Een behandeling bij een ondervoede patiënt geeft een minder goed resultaat.
Mede daardoor herstelt die patiënt minder snel en is het mogelijk dat de
ziekenhuisopname langer duurt. Het is dus belangrijk dat ondervoeding zo snel
mogelijk gesignaleerd en behandeld wordt.

Duidelijkheid in drie vragen
Om (risico op) ondervoeding tijdig te signaleren, stelt de verpleging u bij opname
de volgende drie vragen over uw voedingstoestand:
 Bent u onbedoeld afgevallen? (meer dan 6 kg in 6 maanden of meer dan 3 kg
in de afgelopen maand)
 Had u in de afgelopen maand een verminderde eetlust?
 Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoeding gebruikt?
Op basis van uw antwoorden is gebleken dat er extra aandacht moet worden
besteed aan uw voedingstoestand.
Ondervoeding en gewicht
Wanneer een patiënt door ziekte onbedoeld afvalt, daalt vooral de hoeveelheid
spierweefsel. Bij overgewicht is er sprake van teveel vetweefsel. Het komt
regelmatig voor dat iemand met ‘normaal’ gewicht of zichtbaar overgewicht, toch
aan ondervoeding lijdt.
Uw voeding
Het is belangrijk dat u voldoende eet. Het gaat er vooral om dat u genoeg energie
(calorieën) en eiwitten binnen krijgt. Vooral als u misselijk bent en weinig eetlust
hebt, is genoeg eten erg moeilijk. Het is aan te raden om regelmatig kleine
hoeveelheden over de dag te eten.
Tijdens opname
Gedurende de periode dat u in het ziekenhuis bent opgenomen krijgt u naast de
drie hoofdmaaltijden drie keer per dag, in de ochtend, middag en avond, een extra
tussendoortje aangeboden door de voedingsassistent of verpleegkundige. Elk
tussendoortje bevat een ruime hoeveelheid calorieën en eiwitten.
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Tussendoortjes
Kcal

Allergenen

256

Eiwit Koolhy- Natrium
draten
14
18
88mg

136

20

13

200 mg

Melk (lactose <0,1)

176

10

23

195 mg

Melk, lactose

233

9,5

30

120 mg

Melk, lactose

240

9

30

275 mg

Melk, lactose

148

10

0

320 mg

Melk (lactose <0.1)

128
100

6,3
10,5

0
15

440 mg
<100 mg

Koriander, rund, varken
Melk, lactose

Carezzo ijs

158

10,4

18

108 mg

Melk, lactose

Carezzo krentenbol

186

8

30

233 mg

Bouwsteentje

200

8

22

<100 mg

136

8

12

<100 mg

Gluten, soja, melk,
lactose (in bedrijf waar
noten, sesam, lupine,
koemelk wordt verwerkt)
Lactose, varken, tarwe,
gluten, kippenei, soja,
melk, amandelen, noten,
cacao
Melk, lactose

233 mg
155 mg

Pinda’s, maïs, soja
Kan noten en sesam
bevatten.

Protino Arla drink

Melk, lactose, maïs

(citroenvanille/framboos)

Melkunie Protein
kwark
(aardbei/framboos)

Vruchtenkwark
Campina
Vla energie en eiwit
verrijkt
(aardbei/banaan/vanille/
chocolade)

Chocolademelk
(Campina)
Goudse kaas 48+
stick
Bifi worst
Carezzo fruitdrink
(sinaasappel/appelblauwe bes/appelaardbei)

(chocolade/aardbei)

Easy-to-eat
(framboos/tropical)

Bites we love
(chili nut mix/
chocolate nut mix)

176
199

6,3
8,2

13
6,7

U heeft per dag in ieder geval zes momenten waarop u iets kan eten. Indien u
diabetes heeft, kies dan bij voorkeur de producten met de minste koolhydraten.
Heeft u een natriumbeperkt dieet, kies dan bij voorkeur geen kaas of worst.
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Wat kunt u zelf nog doen
 Besmeer uw boterham dik met boter of dieetmargarine en beleg hem extra dik
met kaas of vleeswaren.
 Eet en drink zo veel mogelijk (volle) zuivelproducten, ook tussendoor kunt u
een glas melk of beker yoghurt/ vlaflip vragen.
 Neem geen soep of rauwkost bij de hoofdmaaltijd, daar zit weinig energie en
eiwit in, maar neemt wel het hongergevoel weg.
 Neem geen magere of lightproducten.
Wegen
Daarnaast wordt regelmatig gemeten hoeveel uw weegt. Dat maakt duidelijk hoe
uw voedingstoestand zich tijdens het verblijf in het ziekenhuis ontwikkelt. Als u in
de periode dat u in het ziekenhuis bent opgenomen niet of minder goed kunt eten,
is het belangrijk dat te melden aan de verpleegkundige.
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Weer thuis
Als u weer thuis bent is het belangrijk uw gewicht te controleren door wekelijks te
wegen. Als u afvalt, is het raadzaam contact op te nemen met uw specialist,
huisarts of diëtist. Op meerdere momenten per dag kleinere maaltijden eten, is
ook thuis een goede gewoonte. Als u weer uw normale gewicht heeft bereikt, is
het belangrijk gezond te blijven eten.
Meer informatie over gezonde voeding kunt u vinden op www.voedingcentrum.nl.
Bellen naar het voedingscentrum kan ook: 070 30 68 888.
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