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    Diëtetiek
	 	 	 Voeding	bij	COPD

Wat	is	COPD?
De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease en is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en long-
emfyseem. Deze longaandoeningen zijn blijvend en geven verschil-
lende klachten zoals kortademigheid, vermoeidheid en chronisch 
hoesten met opgeven van slijm.

De klachten bij COPD zijn afhankelijk van het stadium waarin de 
aandoening zich bevindt. Doordat de klachten zich voornamelijk 
’s nachts en in de vroege ochtend voordoen, kan door de COPD 
chronische vermoeidheid ontstaan. Deze klachten kunnen allemaal 
hun uitwerking hebben op de energiebehoefte en de voedselinname. 

De	rol	van	voeding	bij	COPD
Voldoende en juiste voeding is belangrijk voor behoud van de 
spiermassa, conditie en weerstand. Daarmee proberen we te 
voorkomen dat iemand onbedoeld afvalt of juist aankomt.

Gezond gewicht
De BMI is een waarde die aangeeft of u een gezond gewicht heeft. 
BMI staat voor Body Mass Index en geeft de verhouding weer 
tussen het lichaamsgewicht en de lichaamslengte. Op de site van 
het voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) kunt u uw BMI laten 
berekenen. U kunt uw BMI zelf berekenen door uw gewicht in kilo's 
en uw lengte in meters te noteren. Deel uw gewicht door uw lengte, 
en deel de uitkomst nog een keer door uw lengte.

Als u COPD heeft is het goed als u BMI tussen de 21 en 30 ligt.
Door u wekelijks te wegen kunt u in de gaten houden of uw gewicht 
stabiel blijft. Het is verstandig om een diëtist te raadplegen wanneer 
uw gewicht onbedoeld daalt of stijgt of wanneer uw BMI te hoog of te 
laag is.
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Onbedoeld	gewichtsverlies	
Het kan zijn dat het lichaam behoefte heeft aan extra energie. Deze 
verhoogde behoefte kan veroorzaakt worden door een versnelde stof-
wisseling (door ontstekingen of medicatie) en/of door een verhoogd 
energieverbruik bij inspanning.

Daarbij kan er bij COPD sprake zijn van een verminderde voedselin-
name. De oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld kortademigheid, ver-
moeidheid, minder beweging, angst en/of depressie.

Een verhoogde energiebehoefte en verminderde voedselinname 
zorgen voor een verhoogd risico op afvallen, terwijl het bij COPD juist 
extra belangrijk is om op gewicht te blijven. Gewichtsverlies kan lei-
den tot ondergewicht en een afname van de spiermassa. De afname 
van spieren vindt plaats bij de ademhalingsspieren maar ook bij de 
spieren in de armen en benen. Het is dan ook van groot belang om op 
gewicht te blijven.

Gewichtstoename 
Door de klachten van de COPD kan het zijn dat u juist minder energie 
verbruikt. Kortademigheid en vermoeidheid kunnen ervoor zorgen dat 
u veel minder beweegt dan voorheen. Daardoor gaat ook uw ener-
giebehoefte naar beneden. Als u in dit geval blijft eten wat u altijd 
gewend was, zult u gaan aankomen. Daarom is het belangrijk dat u 
uw voeding aanpast aan uw behoefte. Daarnaast is het van belang 
dat u ondanks de vermoeidheid of kortademigheid in beweging blijft. 
Dit houdt uw conditie en spiermassa op peil en voorkomt het onbe-
doeld aankomen. 
Verder kunnen medicijnen zoals Prednison ervoor zorgen dat de vet-
verdeling van uw lichaam verandert waardoor u dikker kunt worden 
bij het gezicht en de romp. Bovendien kunnen ze zorgen voor een 
toename van de eetlust en het vasthouden van vocht. 

Voedingsrichtlijnen
Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld die ervoor kunnen 
zorgen dat u dagelijks voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. 
De hoeveelheden staan in de volgende tabel: 
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20	tot	50	jaar 51	tot	70	jaar vanaf	70	jaar

Brood 6-7 sneetjes 5-6 sneetjes 4-5 sneetjes 

Aardappelen	

(of	rijst,	pasta,	

peulvruchten)

200-250 gram 

4-5 aardappelen 

of opscheplepels 

rijst/pasta

/peulvruchten

150-200 gram 

3-4 aardappelen 

of opscheplepels 

rijst/pasta

/peulvruchten

125-175 gram 

2-4 aardappelen 

of opscheplepels 

rijst/pasta

/peulvruchten

Groente 200 gram 

(4 groentelepels)

200 gram 

(4 groentelepels)

150 gram 

(3 groentelepels)

Fruit 2 vruchten 

(200 gram)

2 vruchten 

(200 gram)

2 vruchten 

(200 gram)

Zuivel	 450 ml 

melk(producten) 

en 30 gram kaas 

(1,5 plak)

500 ml 

melk(producten) 

en 30 gram kaas 

(1,5 plak)

650 ml 

melk(producten) 

en 20 gram kaas 

(1 plak)

Vlees(waren),	

vis,	kip,	ei	of	

vleesvervangers

100-125 gram 100-125 gram 100-125 gram

Halvarine,	

margarine	

30-35 gram 

(5 gram/sneetje)

25-30 gram 

(5 gram/sneetje)

20-25 gram 

(5 gram/sneetje)

Vloeibaar	bak-	

en	braadproduct	

/	olie

15 gram 

(1 eetlepel)

15 gram 

(1 eetlepel)

15 gram 

(1 eetlepel)

Dranken	

(inclusief	melk)

1,5 - 2 liter 1,5 - 2liter 1,5 - 2 liter
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Eiwitten
Eiwitten spelen een belangrijke rol bij COPD. Eiwitten zijn de bouw-
stoffen voor het lichaam. Het eten van voldoende eiwitten zorgt er, in 
combinatie met voldoende beweging, voor dat uw spieren in stand 
worden gehouden. Eiwitrijke voedingsmiddelen zijn onder andere 
melkproducten, kaas, vlees en vleeswaren, vis, ei en noten. Zie de 
voedingsrichtlijnen voor het gebruik van de juiste hoeveelheden. 

Praktische adviezen voor meer eiwit in uw voeding:
- Verdeel de maaltijden over de dag. Eet naast 3 hoofdmaaltijden 

ook tussendoortjes en gebruik bij elke maaltijd producten met 
eiwit.

- Gebruik eiwitrijke tussendoortjes.
 Voorbeelden van zoete tussendoortjes zijn: vla, milkshake, 

pudding, yoghurt/kwark.
 Voorbeelden van hartige tussendoortjes: blokjes kaas, stukjes 

worst, noten, saucijzenbroodje, toastje met paté, vlees- of vis-
salade, haring.

- Gebruik ruim melkproducten, zoals: melk, yoghurt, kwark, 
roomkaas, (slagroom)vla, chocolademelk, yoghurtdrank.

- Gebruik royaal hartig beleg op brood, bijvoorbeeld kaas, vlees-
waren, vis of ei.

- Probeer, als vlees u tegenstaat, of koude vleeswaren wel 
smaken. 

Als het u ondanks voorgaande adviezen niet lukt om voldoende eiwit 
te nemen, dan kunt u gebruik maken van aanvullende drinkvoeding of 
een ander dieetpreparaat. 
Vraag uw diëtist welk product voor u het meest geschikt is. Vaak is 
het mogelijk om dieetkostenvergoeding bij de zorgverzekeraar aan te 
vragen via uw diëtist.

Calcium	en	vitamine	D
Mensen met COPD hebben een verhoogd risico op botontkalking dat 
vervolgens de kans op botbreuken verhoogt. Dit komt onder andere 
door het gebruik van Prednison. Ook een verminderde lichamelijke 
activiteit verhoogt de kans op botontkalking.
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Om botontkalking tegen te gaan, is het heel belangrijk dat uw voeding 
voldoende calcium en vitamine D bevat. 

Voor voldoende inname van calcium is het van belang om, naast een 
gevarieerde voeding, voldoende melkproducten te gebruiken (voor de 
hoeveelheid zie voedingsrichtlijnen). 
Voor voldoende vitamine D is het belangrijk naast een gevarieerde 
voeding, voldoende halvarine, margarine en bak- en braadproducten 
te gebruiken. 

Toch kan het zijn dat u niet voldoende vitamine D binnenkrijgt. 
 
Voor de volgende groepen wordt aangeraden een vitamine D supple-
ment van 10 microgram per dag te nemen:

- Vrouwen tussen de 50 en 70 jaar;
- Personen tussen de 4 en 50 jaar met een donkere huidskleur;
- Vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen.

Voor de onderstaande groepen wordt 20 microgram extra aan vita-
mine D aanbevolen:

- Personen die botontkalking hebben of in een verzorgings- of 
verpleeghuis wonen;

- Personen boven de 70 jaar;
- Vrouwen ouder dan 50 jaar die een sluier dragen.

Praktische	tips
Bij slijmvorming in de mond:

- Het slijm dat u van melkproducten krijgt, is een ander soort 
slijm dan het slijm dat u ophoest. Eigenlijk is het helemaal 
geen slijm, maar speeksel dat slijmerig aanvoelt. Het slijmerige 
speeksel dat u van melkproducten krijgt, kunt u laten verdwij-
nen door na afloop een slokje water, vruchtensap of frisdrank 
te nemen. 

- Zure melkproducten zoals karnemelk, yoghurt en zure room 
zorgen voor minder slijmerig speeksel dan melk. 
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Bij een droge mond:
- Goed kauwen stimuleert de speekselproductie.
- Neem bij elke hap een slokje te drinken. 
- Houd altijd iets te drinken bij de hand. 
- Gebruik veel jus, saus of appelmoes om uw warme maaltijd 

smeuïger te maken.
- Beleg uw boterhammen met een smeerbaar, zacht beleg. 
- Zuig op een zuurtje of een pepermuntje. Kauwgom kan de 

speekselproductie stimuleren.

Als u kortademig of vermoeid bent:
- Rust voor het eten.
- Gebruik vaker een kleinere maaltijd, bijvoorbeeld 6 tot 8 keer 

per dag.
- Zorg voor een goede houding tijdens het eten.
- Eet langzaam en kauw goed. Slik een hap in één keer door.
- Haal diep adem voordat u een volgende hap neemt.
- Eet voedsel dat makkelijk te kauwen is, zoals zacht voedsel.
- Maak eenvoudig te bereiden maaltijden (groenten uit blik, diep-

vries, of glazen pot of kant- en klaar maaltijden).
- Maak gebruik van een maaltijdbezorgservice.
- Krijgt u zuurstof toegediend, ga hier dan tijdens de maaltijd 

mee door.
- Gebruik de hoofdmaaltijd op een tijdstip waarop u zich het 

beste voelt. 

Bij snelle verzadiging (vol gevoel):
- Eet langzaam en kauw goed. Neem de tijd voor de maaltijd.
- Vermijd het gebruik gasvormende voedingsmiddelen (uien, 

spruitjes, koolsoorten, koolzuurhoudende dranken of bier).

Beweging	bij	COPD
Ondanks de vermoeidheid of de kortademigheid is het goed als u er 
voor zorgt dat u in beweging blijft. Dit houdt uw conditie en spier-
massa op peil en voorkomt dat u aankomt.
Vraag uw fysiotherapeut om advies over uw beweegmogelijkheden en 
voor een beweegprogramma.



7

Na inspanning is het van belang dat het verlies aan vocht en voe-
dingsstoffen snel wordt aangevuld. Drink meteen na de inspanning 
water en neem, bij voorkeur binnen twee uur na inspanning, een 
maaltijd.

Tot	slot
- Voeding is een belangrijk onderdeel van de therapie bij COPD. 

Het zorgt voor bescherming van de longen en verbeteren van 
de voedingstoestand.

- Weeg uzelf elke week op dezelfde dag, tijd en plaats. Neem 
contact op met uw diëtist bij onbedoelde gewichtsdaling of 
onbedoelde gewichtsstijging.

- Naast voeding is lichaamsbeweging en training (bijvoor-
beeld fysiotherapie) noodzakelijk voor het vergroten van de 
spierkracht. 

- Neem bij vragen contact op met uw diëtist. Telefoonnummer: 
0344-674285 of mail naar dietist@zrt.nl



Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA  Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


