
BIJLAGE 
Ondervoeding bij diabetes 

Diëtetiek
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Als u bekend bent met diabetes kan het advies om extra (zoete) producten,
zoals vla of vruchtenkwark, te gebruiken tegenstrijdig lijken.

Vaak stijgt de bloedglucose tijdens een opname in het ziekenhuis. Dit is meest-
al niet het gevolg van de voeding. De bloedglucose stijgt onder invloed van 
stress en ziekte. Ook het gebruik van sommige
medicijnen, zoals Prednison, zorgen voor een verhoging van de bloedglucose. 
Bij een stijgende bloedglucose past de arts de diabetesmedicatie aan.

Minder eten is geen oplossing. Wanneer u ondervoed bent, heeft u energie- 
en eiwitrijke voeding nodig. U kunt wel rekening houden met de diabetes in de 
keuze van tussendoortjes. Kies daar om liever voor tussendoortjes met weinig 
koolhydraten als u last heeft van een hoge bloedglucose.

Goede keuzes (tussen haakjes grammen koolhydraten):
- Makreelfilet (0)
- Haring (3)
- Gekookt ei (0)
- Kaas (0)
- Bifi-worstje (0)
- Gehaktballetjes (7)
- Bitterballen (11)
- Slaatje (16)
- Volle yoghurt (5)
- Volle melk (7)
- Smoothie yoghurt (11)
- Roomijs (12)
- Easy to eat (14)
- Pindarotsjes (18)
- Smoothie vla (21)
- Vlaflip (20)
- Vla (24)
- Vruchtenkwark (24)
- Chocolademelk (30)
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Gebruik bij hoge bloedglucosewaarden liever niet 
(tussen haakjes grammen koolhydraten):
- Gevulde koek (57)
- Poffertjes (zonder suiker 49)

Neem geen vruchtensap als uw bloedglucose verhoogd is.

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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