
VOEDING BIJ SPATADEREN IN 
DE SLOKDARM  
(slokdarmvarices)

Afdeling diëtetiek



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  3

In deze folder leest u over voeding en leefregels als u spataderen in de slok-
darm heeft. Lees deze folder goed door.

WAT ZIJN SPATADEREN IN DE SLOKDARM? 
Spataderen in de slokdarm (slokdarmvarices) zijn flink uitgezette aderen die 
zich onder het slijmvlies van de slokdarm bevinden. De spataderen kunnen 
kapotgaan en gaan bloeden. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u het 
eten goed kauwt, voldoende drinkt en regelmatig poept. Daarnaast is het be-
langrijk dat uw poep zacht is. 

HOE KUNT U OMGAAN MET SPATADEREN IN DE SLOKDARM?
Als u spataderen in de slokdarm heeft, kunnen de volgende richtlijnen u hel-
pen:
• Kies voedingsmiddelen zonder botten, graten of scherpe stukjes. 
• Eet geen voedingsmiddelen met harde en grove stukjes. Eet bijvoorbeeld 

geen pinda’s en noten, grove rauwkost of harde stukken fruit. 
• Eet fijn volkorenbrood. Snij harde broodkorsten van het brood af. Eet geen 

brood met hele tarwekorrels.
• Kauw goed. Uw eten moet de dikte van erwtensoep hebben als u het door-

slikt. 
• Zorg voor regelmaat in uw eetpatroon, sla geen maaltijden over. 
• Drink voldoende: 1 ½ tot 2 liter vocht per dag is noodzakelijk. 
• Soms is het nodig dat u extra drinkt bij de maaltijd. Het gekauwde of gema-

len voedsel wordt daardoor zachter. 
• Als u minder (vaak) moet poepen, neem dan contact op met uw arts.
 
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 

of mail naar dietist@zrt.nl.



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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