Adviezen bij
ondervoeding

Als u ziek bent kunt u onbedoeld afvallen doordat u minder trek
in eten heeft en meer energie verbruikt als uw lichaam herstelt.
Als u onbedoeld veel afvalt is er sprake van ondervoeding. U
krijgt dan onder andere onvoldoende calorieën en eiwitten
binnen. Ondervoeding vertraagt uw herstel en moet daarom snel
behandeld worden. Omdat u tijdens of voor opname teveel bent
afgevallen krijgt u deze folder van de zorgondersteuner van het
ziekenhuis. In deze folder leest u voedingsadviezen om verder
gewichtsverlies tegen te gaan en uw herstel te versnellen.

Advies bij ondervoeding
Bij ondervoeding en herstel is het belangrijk dat u voldoende calorieën
en eiwitten binnenkrijgt. Als u minder trek heeft of misselijk bent kan dit
moeilijk zijn. Wij raden u aan verdeeld over de dag kleine hoeveelheden
te eten. Tijdens uw ziekenhuisopname krijgt u drie keer per dag een
tussendoortje van de zorgondersteuner of van de verpleging.
In het ziekenhuis is uw verdeling van de maaltijden:
08.00 uur
ontbijt
10.00 uur
tussendoortje
12.00 uur
lunch broodmaaltijd
15.00 uur
tussendoortje
17.30 uur
warme maaltijd
19.00 uur
tussendoortje
U krijgt minimaal één keer per dag een energie- en eiwitrijke drank
(dieetvoeding of yoghurtdrank). De andere twee tussendoortjes kunt u zelf
kiezen uit de volgende tussendoortjes:
Hartige tussendoortjes
2 crackers met eiersalade
2 crackers met kaas		
2 crackers met pindakaas
2 crackers met vleeswaren
Notenmix, ongezouten		

Zoete tussendoortjes
Bouwsteentje (klein gebakje)
Drinkontbijt (Goedemorgen)
Energie- en eiwitverrijkte pap
Energie- en eiwitverrijkte vanillevla
Energie- en eiwitverrijkte yoghurt naturel

Kaasstick 48+			Milkshake
Pinda’s, gezouten		
Poffertjes
					Vruchtenkwark
					Vruchtenyoghurt
					Yoghurt (Arla Protino)

Wat kunt u thuis doen?
Als u weer thuis bent is het belangrijk om uw gewicht in de gaten te
houden. Weeg uzelf in ieder geval 1 keer per twee weken. Als u meer
dan 3 kilo per maand en/of meer dan 6 kilo per half jaar afvalt moet u dit
bespreken met uw medisch specialist, huisarts of diëtist.
Eet ook thuis verdeeld over de dag kleine hoeveelheden en maak gebruik
van extra energierijke en eiwitrijke tussendoortjes. Houd bijvoorbeeld het
tijdschema van het ziekenhuis aan voor de maaltijden en tussendoortjes.
Hieronder vindt u enkele tips om uw voeding energierijker en eiwitrijker te
maken.

Enkele praktische tips:
• Beleg uw boterham extra dik met kaas en/of vleeswaar en besmeer het
met roomboter of margarine
• Drink of eet regelmatig volle zuivelproducten tussendoor
• Neem een ruime portie vlees / vis of vleesvervanger bij de warme maaltijd
• Neem een blokje kaas, plakje worst of een handje nootjes/pinda’s
• Probeer minimaal zes keer per dag iets te eten of drinken
• Gebruik geen magere of lightproducten
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