Voedingsadvies bij pancreatitis
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Rol van de pancreas in
de spijsvertering

De pancreas speelt een zeer belangrijke rol bij
de vertering van ons voedsel. Ze produceren
enerzijds enzymes die nodig zijn voor de opname
van vetten (lipase), koolhydraten (amylase) en
eiwitten (protease).
Anderzijds worden hormonen geproduceerd en
afgescheiden die de suikerhuishouding regelen.
Zo wordt insuline aangemaakt die ervoor zorgt
dat suiker opgenomen zal worden in onze
lichaamscellen.
Bij een pancreatitis kan het zijn dat de functie
(tijdelijk) verstoord is waardoor een aangepaste
voeding noodzakelijk kan zijn.
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Opbouw voeding in vier
stappen

Stap één: vloeibaar
Tijdens de acute fase van de pancreatitis kan soms tijdelijk
een vloeibare voeding opgestart worden.
Water, koffie, thee, bouillon, magere yoghurt, magere
pudding, bijvoeding zijn toegestaan. Dit wordt tijdens de
ziekenhuisopname verzorgd.

Stap twee: vetarme voeding
Bij de opstart van vaste voeding zal vetarme voeding
aangeboden worden. Vetrijke voedingsmiddelen kunnen
opnieuw pijn uitlokken. Het vetarm dieet wordt tijdens de
ziekenhuisopname aangehouden. Eiwitten, koolhydraten,
voedingsvezels dienen niet beperkt te worden. Er wordt
lichtverteerbare voeding aangeboden om het maagdarmstelsel niet te overbelasten.
Het is aanbevolen om de grootte van de maaltijden te
beperken. Eet liever zes maal per dag een kleine maaltijd
(drie hoofdmaaltijden, drie tussendoortjes) in plaats van drie
grote maaltijden. Een te grote maaltijd kan te belastend zijn
voor de pancreas.
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Stap drie: vetinname opbouwen
In de derde fase van de heropstart van de voeding worden vetten opnieuw aan de voeding toegevoegd. Spreid
de inname van vetten voldoende. Vermijd zeer vetrijke voedingsmiddelen zoals gefrituurde producten, room,
koffiekoeken, chips …
De voorkeur gaat uit naar vetten met een goede vetzuursamenstelling. Dit zijn de onverzadigde vetten, van nature
aanwezig in vette vis, olie, noten, avocado, olijven ... Let wel op, deze producten zijn gezond, maar zitten vaak
hoog in vetpercentage en dienen daarom ook met mate gebruikt te worden. Zo is olie bijvoorbeeld zeer goed van
samenstelling maar zit het van alle vetten (zoals boter en margarine) het hoogst in vetgehalte.
Vette vis kan omwille van de aanwezigheid van goede vetzuren eenmaal per week gegeten worden. Vette vissoorten
zijn zalm, makreel, haring en sardienen. Magere vissen zoals kabeljauw, skrei, griet, zeetong ... kunnen zonder
problemen gegeten worden.
Geef nog steeds de voorkeur aan kleine, frequente maaltijden: drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes.
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Stap vier: gezonde voeding en
geen alcohol
Na een herstel van een pancreatitis is er geen
specifiek dieet aanbevolen. Wel gelden de
richtlijnen van een gezonde voeding met als
voornaamste aandachtspunten:
↗ Gebruik vet en vetrijke maaltijden met mate.
Onverzadigde vetten krijgen de voorkeur.
↗ Beperk het gebruik van enkelvoudige suikers.
↗ Eet voldoende voedingsvezels.
Daarnaast is het af te raden alcoholische
dranken te nuttigen, onafhankelijk van de
oorzaak van de pancreatitis
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Praktische tips

Enkelvoudige suikers
↗ Vervang frisdrank door light-frisdranken.
↗ Nuttig vruchtensappen met mate. Ook
vruchtensappen zonder toegevoegde suikers
bevatten van nature een te grote hoeveelheid
suiker.
↗ Eet dagelijks maximum twee tussendoortjes
uit de restgroep (bv. koekjes, chocolade, ijs ...)
Beperk hierbij de portie.
↗ Wanneer een striktere suikerbeperking nodig
is (ikv diabetes), zal een aangepast advies
voorzien worden.
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Vet en vetrijke maaltijden
↗ Beperk het gebruik van vetstof:
• Besmeer de boterham dun. Sommige
vetrijkere toespijzen zoals choco, préparé,
smeersalades … vragen geen extra vetstof.
• Gebruik bij de warme maaltijd maximum
één eetlepel vetstof per persoon. Kies ook
voor bereidingstechnieken zonder vet zoals
grillen, stomen, koken.
• Let op met gepaneerde vlees- en vissoorten.
Deze slorpen bij de bereiding veel vet op. Bak
ze aan in de pan en laat verder garen in de
oven. Dit geldt voor alle voedingsmiddelen
met een gepaneerde korst.
↗ Beperk vetrijke maaltijden zoals gefrituurde
gerechten, roomsauzen, koffiekoeken …
↗ Kies bij vetrijke producten zoals room,
roomijs, mayonaise, voor de light-variant.
Gebruik ook deze producten steeds met mate.
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↗ Gebruik ovenfrieten of –kroketten in plaats van de klassieke frieten of kroketten.
↗ Beperk het gebruik van kant-en-klare maaltijden zoals frieten, pizza,
afhaalmaaltijden … tot eenmaal per 14 dagen.
↗ Toespijs
• Eet geen toespijs apart. Beleg de boterham steeds dun.
• Breng voldoende variatie in het hartig beleg. Kaas is een goede keuze omwille
van het hoge calciumgehalte en de volwaardige eiwitten, maar bevat veel vet.
Wissel kaas af met magere varianten of een light-kaas. Kazen die van nature
vetarm zijn zijn onder andere ricotta, cottage cheese, verse geitenkaas ...
Charcuterie is een sterk bewerkt product en behoort tot de restgroep. Binnen
het vetarm dieet is het een goed alternatief omdat deze het aanbod van vetarme
belegsoorten uitbreidt. Enkele voorbeelden zijn kippenwit, gekookte ham, filet de
sax …
Een kaas is mager bij een vetpercentage van maximum 20%, voor charcuterie is dit
maximum 15%.
• Beperk het gebruik van slaatjes op basis van mayonaise (bv. tonijnsla, krabsla ...).
Een alternatief is een zelfbereid slaatje met light-mayo, yogonaise …
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Voedingsvezels
↗ Kies voor bruin brood in plaats van wit brood.
↗ Eet dagelijks minstens één portie groenten.
↗ Eet dagelijks minstens één stuk fruit.
↗ Pasta en rijst bevatten geen vezels. Indien
dit vaak op het menu staat, wissel de witte
soorten dan af met de volkoren varianten.
Aardappelen zijn van nature vezelrijk.
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