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Diëtetiek
Ondervoeding bij ziekte

Inleiding
Als u ziek bent moet u extra op uw voeding letten. Net als bij zwaar 
werk of sport heeft het lichaam bij ziekte meer energie, eiwit en 
andere voedingsstoffen nodig dan normaal. Als u een verminderde 
eetlust heeft of onbedoeld bent afgevallen heeft u risico op 
ondervoeding. 

Wat is ondervoeding?
Ondervoeding betekent dat het lichaam een tekort heeft aan energie 
en voedingsstoffen. Het kan zijn dat u zich daardoor minder goed 
voelt, dat u minder spierkracht heeft of minder weerstand. Ook kunt u 
minder snel herstellen van uw ziekte. 

Eten kan bij ziekte, vanwege verminderde eetlust, misselijkheid en/
of vermoeidheid een probleem zijn. Terwijl uw lichaam bij ziekte juist 
meer voedingsstoffen nodig heeft, ontvangt het minder! Door minder 
te eten gaat u afvallen. 

Voor het bereiken van een goede voedingstoestand is een energie- en 
eiwitrijke voeding nodig. Als u hersteld bent en een gezond gewicht 
bereikt heeft, kunt u weer uw normale eetpatroon of dieet oppakken. 

Eiwitten
Eiwitten zijn bouwstoffen voor het lichaam en zijn nodig voor opbouw 
en herstel van spieren, afweerstoffen in het bloed en huid. Als het 
lichaam te weinig eiwitten krijgt kan het zijn eigen spiereiwitten gaan 
afbreken. Hierdoor kan krachtverlies optreden in de spieren. Spieren 
heeft u ook nodig om adem te halen. Daarnaast zijn lichaamseiwitten 
belangrijk voor de weerstand tegen ziektes.

Producten die veel eiwitten bevatten zijn bijvoorbeeld melkproducten, 
vlees, vis, peulvruchten, pinda’s en noten. De basis van een voeding 
met voldoende eiwitten bestaat uit de voedingsmiddelen die in 
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onderstaande tabel staan. Hiermee krijgt u ook de vitamines en 
mineralen binnen die nodig zijn om de eiwitten goed te benutten.

Energie
Energie (geleverd door vetten en koolhydraten) is de brandstof voor 
het lichaam. Energie is nodig om te kunnen bewegen, ademen, 
denken en om het lichaam warm te houden. Als het lichaam te weinig 
energie krijgt, kan het eiwitten gaan verbranden. Voor extra energie 
kunt u kiezen voor volle melkproducten, margarine op brood (in plaats 
van halvarine) en extra margarine bij de warme maaltijd.

Wat heeft u dagelijks nodig?
Goed eten en drinken betekent dat u alle noodzakelijke voedingsstof-
fen in voldoende hoeveelheden gebruikt. Dit houdt in dat u per dag 
het volgende nodig heeft:

Brood Minstens 4 sneden

Kaas 2 plakken of 40 gram

Vleeswaren 2 plakken of 30 gram

Melk en melkproducten 3 bekers/schaaltjes/porties

Fruit of vruchtensap 2 stuks of glazen

Vlees, vis, kip, vegetarisch 100 gram 

Aardappelen Minstens 3 stuks 

Groente Minstens 3 opscheplepels 

Boter, margarine, olie Minstens 30 gram

Daarnaast is het van belang om per dag minimaal 1½ liter te drinken. 
Dit komt overeen met 10 glazen, 8 bekers of 12 kopjes. Verdeel het 
drinken goed over de dag: neem bij elke maaltijd iets te drinken en 
drink tussen de maaltijden door. 

Vitamine D
Voor de meeste mensen geldt dat zij door gevarieerd te eten aan de 
benodigde hoeveelheid vitamine D per dag kunnen komen. Sommige 
groepen mensen lopen een risico dat zij niet genoeg krijgen. Voor 
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onderstaande groepen is het nodig om naast gezonde voeding ook 
dagelijks een vitamine D supplement te nemen. 

Wie Hoeveelheid vitamine D

Kinderen van 0 tot 4 jaar 10 microgram

Vrouwen van 4-50 jaar en mannen van 
4-70 jaar met donkere huid of weinig  
in de zon komen

10 microgram

Vrouwen van 50-70 jaar 10 microgram

Mannen en vrouwen vanaf 70 jaar 20 microgram

Zwangeren 10 microgram

 
Praktische adviezen voor een energie- en eiwitrijke 
voeding

Algemeen
- Gebruik vaak kleine maaltijden verspreid over de dag, bijvoor-

beeld 6-8 keer per dag. Sla geen maaltijden over.
- Neem een extra broodmaaltijd als de warme maaltijd u 

tegenstaat.
- Eet en drink op tijdstippen waarop u trek hebt.
- Varieer zo veel mogelijk: wissel zoete, zure of hartige gerech-

ten, warme en koude gerechten regelmatig af.
- Vermijd voedingsmiddelen die u tegenstaan.
- Kies voor kant en klare gerechten als het klaarmaken van de 

maaltijd u tegenstaat.
- Eet niet te snel en kauw goed.

Broodmaaltijden
- In plaats van brood kunt u ook iets anders nemen, bijvoorbeeld 

beschuiten of crackers. 
- Als brood niet lukt, kunt u ook pap van volle melk nemen of 

cornflakes of muesli met volle melk of volle yoghurt of drink-
ontbijt. Het eten en drinken van vloeibare voedingsmiddelen en 
gerechten kost vaak minder moeite.
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- Besmeer uw brood ruim met dieetmargarine. Dieetmargarine 
bevat evenveel energie als roomboter en bevat vetten die 
gunstig zijn voor hart- en bloedvaten (kies een margarine met 
maximaal 20 gram verzadigd vet per 100 gram).

- Luxe broodsoorten, zoals krentenbrood of croissants, bevatten 
meer energie dan een ‘gewone’ snee brood.

- Gebruik ruim beleg op brood, bijvoorbeeld 2 plakken kaas of 
vleeswaren, 1 plak kaas met jam of appelstroop of pindakaas 
met suiker.

- Neem eens iets anders op brood bijvoorbeeld een kant en klare 
salade, een roerei, vis, knakworstjes, ragout of een kroket of 
maak een tosti.

Melkproducten en kaas
- Maak vooral gebruik van volle ofwel volvette producten, zoals 

volle melk, volle chocolademelk, koffieroom, volle yoghurt, 
roomkwark, volle vla, pudding, roomijs, volvette kaas, zoals 
Goudse 48+ of roombrie.

- Maak de vla of yoghurt op smaak met fruit, vruchtenmoes, 
siroop of puddingsaus. Of maak eens een milkshake of een 
vlaflip.

- Voeg een klontje dieetmargarine toe aan pap.
- Een flensje of pannenkoek met stroop of fruit is ook een idee.
 

Vlees en vleesvervangingen
- Bereid vlees in ruim vloeibare margarine of vloeibare bak- en 

braad en maak er een smakelijke jus of saus van. 
- Indien gebakken of gebraden vlees u tegenstaat, kan dit 

worden fijngesneden of verwerkt in ragout of saus.
- Tartaar of fijngemaakt gehakt zijn gemakkelijk te eten en te 

verwerken in gerechten, bijvoorbeeld door de stamppot.
- Verwerk koud vlees of vleeswaren in een salade.
- Roer fijn gesneden vleeswaren, bijvoorbeeld ham of corned-

beef, door de puree.
- Neem in plaats van vlees ook eens ei, kaas, vis, peulvruchten, 

tofu of kant en klare vegetarische vervangingen.
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Groenten en fruit
- Roer een klontje dieetmargarine of een scheutje vloeibare mar-

garine door de groenten of voeg saus toe.
- Eet appelmoes, compote, rabarber of stoofperen extra bij 

gekookte groente.
- Maak een vruchtensalade op smaak met suiker en/of (slag)room
 of voeg er eens een bolletje ijs aan toe.
- In plaats van fruit kunt u ook een glas vruchtensap nemen.

Aardappelen, rijst en pasta
- Kies vaker voor gebakken in plaats van gekookte aardappelen.
- Kies ook eens voor gefrituurde aardappelballetjes, frites, aard-

appelkroketjes gebakken in vloeibaar frituurvet of olie.
- Voeg aan aardappelpuree of stamppot extra dieetmargarine of 

kaas toe.
- Wissel aardappelgerechten af met rijst of pasta. Voeg ook dan 

extra dieetmargarine, olie, of kaas toe aan de saus.

Tussendoor
Kies voor kleine, makkelijke hapjes en wissel af tussen zoet en hartig. 
Hieronder een aantal voorbeelden:

Hartig
- Pinda’s, nootjes, studentenhaver, een lekkerbekje, een haring, 

een saucijzen- of worstenbroodje, stukjes kaas of worst, huza-
renslaatje, een toastje met vis.

- Gevulde en/of soep of bouillon met extra vlees, groenten en/of ei.

Zoet
- Volle vruchtenkwark, vla of mousse, roomijs.
- Vruchtencocktail, vruchtenpuree of compote. 
- Gevulde koek, eierkoek of plak ontbijtkoek met dieetmargarine, 

een Liga of Sultana.
- Volle chocolademelk, een yoghurtdrank. 
 

Tijdens een opname in het ziekenhuis komt de voedingsassistent tus-
sen de maaltijden door bij u langs met verschillende tussendoortjes. 
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U kunt kiezen uit de volgende tussendoortjes: kaas, slaatje, Bifi-
worstje, makreelfilet, haring, gekookt ei, gehaktballetjes, bitterballen, 
vruchtenkwark, Easy to eat, vlaflip, poffertjes, roomijs, volle chocola-
demelk, smoothie, pindarotsjes, gevulde koek. Deze tussendoortjes 
kunt u thuis ook nemen. Thee, koffie en bouillon leveren wel vocht 
maar geen voedingsstoffen, dus drink daarnaast ook de genoemde 
energierijke dranken.

Indien u diabetes heeft of een natriumbeperkt dieet volgt, heeft u een 
aangepast assortiment tussendoortjes gekregen. Houdt dit assorti-
ment dan ook voor thuis aan.

Weer thuis
Als u weer thuis bent is het goed uw gewicht te controleren door 
wekelijks te wegen. Als u afvalt, is het raadzaam contact op te nemen 
met uw specialist, huisarts of diëtist. Als u weer uw normale gewicht 
heeft bereikt, is het belangrijk gezond te blijven eten. 

Meer hulp nodig?
Bieden genoemde adviezen u niet voldoende steun, dan zijn er nog 
meer mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gebruik gaan maken van 
energie- of eiwitrijke dieetpreparaten. Echter, voor het gebruik van 
dieetpreparaten is overleg met een diëtist of arts gewenst. Tevens 
kan de diëtist of arts zo nodig een vergoeding voor de kosten van de 
dieetpreparaten aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Overleg met uw 
arts en vraag een verwijzing naar een diëtist.

Meer informatie 
www.voedingscentrum.nl, zie gewicht, ondergewicht, gezond 
aankomen.www.malnucare.nl 

Over de hoeveelheid energie en/of eiwit per voedingsmiddel:
www.dieetinzicht.nl of de Eetmeter via www.voedingscentrum.nl 
Brochure 806, ‘de Eettabel’, van het Voedingscentrum: 
www.voedingscentrum.nl.
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Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling diëtetiek. Telefoonnummer: 0344 67 42 85 of mail naar 
diëtist@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


