
Diëtetiek

MAALTIJDVERVANGERS 
en het vervangen van maaltijdvervangers 
door ‘normale’ voeding
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Deze folder geeft uitleg over het gebruik van maaltijdvervangers en het vervan-
gen van maaltijdververvangers door ‘normale’ voeding. Lees deze folder goed 
door. 

WAT ZIJN MAALTIJDVERVANGERS? 
Maaltijdvervangers vervangen de ‘normale’ maaltijd. Voorbeelden van maal-
tijdvervangers zijn soep, een milkshake of poeders die in melk worden opge-
lost.

DRIE MAALTIJDVERVANGERS PER DAG
Heeft uw diëtist u geadviseerd om drie maaltijdvervangers per dag te nemen? 
Gebruik dan in plaats van drie hoofdmaaltijden per dag steeds een maaltijd-
vervanger. Bereid de maaltijdvervanger zoals beschreven op de verpakking. 

EEN OF TWEE MAALTIJDVERVANGERS PER DAG
Heeft uw diëtist u geadviseerd om een of twee maaltijden per dag te vervan-
gen door een maaltijdvervanger? Dan beslist u samen met de diëtist bij welke 
maaltijd(en) u ‘normale’ voeding gebruikt. In onderstaand schema ziet u hoe u 
een normale broodmaaltijd of warme maaltijd kunt samenstellen. 

Een normale broodmaaltijd Een normale warme maaltijd

1 snee volkorenbrood of roggebrood 
of 2 sneetjes volkoren knäckebröd

100 g (rauw afgewogen) mager vlees 
of vis, gevogelte, ei. Zie de voorbeel-
den hieronder.

besmeerd met dieethalvarine 1 eetlepel vloeibaar bak & braadpro-
duct of vloeibare margarine of olie

Broodbeleg: zie de voorbeelden 
hieronder

5 opscheplepels gekookte groente

Rauwkost Rauwkost

1 schaaltje yoghurt, karnemelk, melk, 
kwark, yoghurtdrank zonder toege-
voegde suikers

1 schaaltje yoghurt, karnemelk, melk, 
kwark, yoghurtdrank zonder toege-
voegde suikers

Voedingswaarde:
150 - 350 kcal
10 - 20 g eiwit
20 g koolhydraten
5 - 20 g vet

Voedingswaarde:
350 - 500 kcal
25 - 40 g eiwit
20 g koolhydraten
15 - 30 g vet
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BROODBELEG
• Rauwkost, zoals komkommer, paprika, radijs, rettich, sla, tomaat, wortel. 

Eventueel aangemaakt met azijn of citroensap.
• Hüttenkäse, smeerkaas, geitenkaas, roomkaas, zuivelspread, mozzarella, etc.
• Verse vis, vis uit blik, gerookte of gestoomde vis: 30 gram per snee brood.
• Vleeswaren zoals achterham, beenham, casselerrib, filet americain, frican-

deau, gekookte lever, kalkoen- en kipfilet, licht gezouten rookvlees, rosbief.
• Vegetarische paté.
• Pindakaas, notenpasta, tahin.
• Gekookt ei, selderijsalade, farmersalade, sandwichspread.

MAGER VLEES, VIS, GEVOGELTE
Vlees 
- Biefstuk, geitenvlees, runderbak- en braadlappen, rundertartaar,   
  entrecote, kipfilet, hamlap, ribkarbonade, varkensfilet, varkensfrican  
  deau, varkenshaas, varkenslap. 
- Het beste is om per week niet meer dan 500 gram (rauw gewicht)   
  vlees te eten, waarvan niet meer dan 300 gram rood vlees. Onder   
  rood vlees verstaan we: rund-, lams-, geiten- en varkensvlees, zowel   
  rauw als gebakken. Bewerkte vleeswaren, zoals worst, zijn ook rood   
  vlees. Kip en kalkoen noemen we geen rood vlees, maar wit vlees. 
- Wissel rood vlees af met wit vlees, vis, eieren of een plantaardig al  
  ternatief. Het eten van rood vlees wordt in verband gebracht met   
  darmkanker.
Vis  
- Alle soorten verse vis, vis in blik of uit de diepvries. 
- Gekookte mosselen, oesters of garnalen (schaal- en schelpdieren   
  maximaal één keer per twee weken).

VLEESVERVANGERS
Ei, ongezouten noten, sojabrokjes, tofoe (tahoe), tempé, producten van Tivall, 
Valess, Vivera en Goodbite.

DRINKEN
• Mannen krijgen het advies om bij het gebruik van drie maaltijdvervangers 

eenmaal per dag een glas melk, karnemelk, yoghurt te gebruiken. 
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• Gebruik 2 liter vocht per dag, bijvoorbeeld:
- Thee en koffie zonder suiker en melk.Drink maximaal 4 kopjes  
   koffie per dag. 
- (mineraal)water, light frisdrank.  Drink maximaal 7 glazen of 1,5 liter   
  met zoetstof gezoete dranken (zoals light frisdranken, light zuivel  
  dranken, light siroop, thee en koffie gezoet met 1 zoetje) per dag.

GROENTE
Gekookte groenten en rauwkost zonder saus of dressing mag u de hele dag 
onbeperkt gebruiken.

FRUIT
Naast de maaltijdvervangers mag u tweemaal per dag één portie vers fruit 
gebruiken (geen vruchtensap).

BEWEGING
Probeer elke dag 60 minuten te bewegen.
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Een normale broodmaaltijd Een normale warme maaltijd

1 snee volkorenbrood of roggebrood 
of 2 sneetjes volkoren knäckebröd

100 g (rauw afgewogen) mager vlees 
of vis, gevogelte, ei. Zie de voorbeel-
den hieronder.

besmeerd met dieethalvarine 1 eetlepel vloeibaar bak & braadpro-
duct of vloeibare margarine of olie

Broodbeleg. Zie de voorbeelden 
hieronder.

5 opscheplepels gekookte groente

Rauwkost Rauwkost

1 schaaltje yoghurt, karnemelk, melk, 
kwark, yoghurtdrank zonder toege-
voegde suiker

1 schaaltje yoghurt, karnemelk, melk, 
kwark, yoghurtdrank zonder toege-
voegde suikers

Voedingswaarde:
150 - 350 kcal
10 - 20 g eiwit
20 g koolhydraten
5 - 20 g vet

Voedingswaarde:
350 - 500 kcal
25 - 40 g eiwit
20 g koolhydraten
15 - 30 g vet

Na 8 weken kunt u één maaltijd uitbreiden. Na weer 8 weken kunt u de twee-
de maaltijd uitbreiden.

VERVANGEN VAN MAALTIJDVERVANGERS DOOR ‘NORMALE’ VOEDING
In plaats van één maaltijdvervanger kunt u gaan eten:
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UITBREIDING VAN DE BROODMAALTIJD EN DE WARME MAALTIJD:

Uitbreiding van een normale brood-
maaltijd

Uitbreiding van een warme maaltijd

2 sneetjes volkorenbrood of rogge-
brood of 4 sneetjes volkoren knäc-
kebröd

100 g (rauw afgewogen) mager vlees, 
vis, gevogelte, ei. Zie de voorbeelden 
hieronder.

besmeerd met dieethalvarine 1 eetlepel vloeibaar bak & braadpro-
duct of vloeibare margarine of olie

Broodbeleg. Zie de voorbeelden 
hieronder.

5 opscheplepels gekookte groente, 
rauwkost

Rauwkost zonder oliedressing 2 aardappelen of 1 opscheplepel 
peulvruchten of 1 opscheplepel (vol-
koren) couscous of 1 opscheplepel 
volkoren pasta of zilvervliesrijst

1 schaaltje yoghurt, karnemelk, melk, 
kwark, yoghurtdrank zonder toege-
voegde suikers

1 schaaltje yoghurt, karnemelk, melk, 
kwark, yoghurtdrank zonder toege-
voegde suikers

Voedingswaarde:
250-500 kcal
20-30 g eiwit
35 g koolhydraten
5-30 g vet

Voedingswaarde:
450-800 kcal
30-40 g eiwit
30-35 g koolhydraten
15-55 g vet

BROODBELEG
• Rauwkost zoals komkommer, paprika, radijs, rettich, sla, tomaat, wortel, etc. 

Eventueel aangemaakt met azijn of citroensap.
• Hüttenkäse, smeerkaas, geitenkaas, roomkaas, zuivelspread, mozzarella, etc.
• Verse vis, vis uit blik, gerookte of gestoomde vis: 30 gram per snee brood.
• Vleeswaren zoals achterham, beenham, casselerrib, filet americain, frican-

deau, gekookte lever, kalkoen- en kipfilet, licht gezouten rookvlees, rosbief.
• Vegetarische paté.
• Pindakaas, notenpasta, tahin.
• Gekookt ei, selderijsalade, farmersalade, sandwichspread.
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MAGER VLEES, VIS, GEVOGELTE
• Vlees  

 - Biefstuk, geitenvlees, runderbak- en braadlappen, rundertartaar,  
   entrecote, kipfilet, hamlap, ribkarbonade, varkensfilet, varkensfrican 
   deau, varkenshaas, varkenslap. 
 - Het beste is om per week niet meer dan 500 gram (rauw gewicht)  
   vlees te eten, waarvan niet meer dan 300 gram rood vlees. Onder  
   rood vlees verstaan we: rund-, lams-, geiten- en varkensvlees, zowel  
   rauw als gebakken. Bewerkte vleeswaren, zoals worst, van zoogdieren  
   is ook rood vlees. Kip en kalkoen noemen we geen rood vlees, maar  
   wit vlees. Wissel rood vlees af met wit vlees, vis, eieren of een   
   plantaardig alternatief. Het eten van rood vlees wordt in verband    
   gebracht met darmkanker.

• Vis
 - Alle soorten verse vis, vis in blik of uit de diepvries. 
 - Gekookte mosselen, oesters of garnalen (schaal- en schelpdieren  
   maximaal eenmaal per twee weken).

VLEESVERVANGERS
Ei, ongezouten noten, sojabrokjes, tofoe (tahoe), tempé, producten van Tivall, 
Valess, Vivera en Goodbite.

DRINKEN 
• Mannen krijgen het advies om bij het gebruik van drie maaltijdvervangers 

eenmaal per dag een glas melk, karnemelk, yoghurt te gebruiken.
• Gebruik 2 liter vocht per dag. Onder vocht wordt verstaan: 

 - thee en koffie zonder suiker en melk. Drink maximaal 4 kopjes koffie  
   per dag.
 - (mineraal)water, light frisdrank. Drink maximaal 7 glazen of 1,5 liter  
   met zoetstof gezoete dranken (zoals light frisdranken, light zuivel 
   dranken, light siroop, thee en koffie gezoet met 1 zoetje) per dag.

GROENTE
Gekookte groenten en rauwkost zonder saus of dressing mag u de hele dag 
onbeperkt gebruiken.
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FRUIT
Naast de maaltijdvervangers mag u tweemaal per dag één portie vers fruit 
gebruiken (geen vruchtensap).

BEWEGING
Probeer elke dag 60 minuten te bewegen.

MEER INFORMATIE
• Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl). In de webshop van het Voe-

dingscentrum kunt u ‘De eettabel’ kopen met informatie over de voedings-
waarde van meer dan 2200 producten. Of bel tijdens kantooruren naar 
  070-3068888.

• U kunt ook de ‘Eetmeter-app’ downloaden op uw mobiele telefoon of 
tablet.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De dië-
tisten van de afdeling Diëtetiek geven u graag meer informatie. 

AFDELING DIËTETIEK 
 0344-674285 
 diëtist@zrt.nl.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl

15
98

53
 0

12
0

©
 Z

ie
ke

nh
ui

s R
iv

ie
re

nl
an

d


