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Binnenkort word je in ons ziekenhuis verwacht voor een blaasoperatie.

Als voorbereiding op deze operatie moet je vanaf twee dagen voor de 
ingreep aangepaste voeding innemen. We leggen je in deze brochure 
uit wat dat praktisch allemaal inhoudt.

Heb je toch nog vragen of nood aan ondersteuning? Neem dan contact 
op met onze diëtisten. Zij helpen je graag verder.

Team diëtisten
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BROODMAALTIJDEN  ↗ witte beschuiten of wit (geroosterd) brood
 ↗ boter of margarine
 ↗ zoet beleg: confituur (zonder pitjes), gelei, honing, suiker
 ↗ hartig beleg: kaas, magere vleeswaren (zie p.8), ei
 ↗ drank: koffie of thee met melk, suiker, honing

MIDDAGMAAL  ↗ bouillon of gezeefde en goed gemixte soep
 ↗ witte rijst of deegwaren, gekookte aardappelen of puree
 ↗ kleine portie goed gegaarde groenten (zie p.5) of fruitmoes
 ↗ portie mals vlees, vis zonder graten, ei of seitan
 ↗ saus zonder stukjes, niet te sterk gekruid

TUSSENDOORTJES EN 
DESSERTS

 ↗ pudding of yoghurt zonder stukjes
 ↗ droge koek
 ↗ zacht fruit (zie p.5)

DRINK MINSTENS 1500 ML PER DAG  (zie lijst met toegelaten dranken op p.9)

1 Voeding twee dagen voor de ingreep

 DIT IS VOOR JOU OP  ............ / ............ / ..................... 

Op deze dag is volgende vaste voeding nog toegestaan:

   TOEGELATEN    TE VERMIJDEN

GROENTEN, FRUIT EN AARDAPPELEN

 ↗ vers fruit: watermeloen zonder pitten, banaan, 
geschilde en goed rijpe appel, peer, perzik, 
nectarine, abrikoos

 ↗ fruit in blik op eigen sap of siroop

 ↗ fruitmoes (gemixt)

 ↗ gezeefde coulis zonder pitjes

 ↗ goed gegaarde groenten, geschild en indien 
nodig ontpit: wortelen, preiwit, witloof, 
knolselder, bloemkool, broccoli, gemixte 
spinazie of andijvie, tomaat, courgette, 
pompoen, rammenas, prinsessenbonen zonder 
draadjes

 ↗ gezeefde fruitsappen en groentensappen

 ↗ gezeefde en goed gemixte soep

 ↗ gekookte of gestoomde aardappelen, puree

 ↗ alle andere soorten vers fruit

 ↗ gedroogd of gekonfijt fruit

 ↗ noten en zaden

 ↗ koolsoorten, paprika, champignons, erwten, 
rauwkost, maïs, alle andere groenten

 ↗ niet-gezeefde sappen

 ↗ niet-gezeefde soep, erwten- of bonensoep, 
uiensoep

 ↗ gefrituurde aardappelgerechten

GEDETAILLEERD OVERZICHT PER VOEDINGSGROEP



6

   TOEGELATEN    TE VERMIJDEN

BROOD, ONTBIJTGRANEN, GRAANPRODUCTEN EN GEBAK

 ↗ witte beschuiten, witte cracottes

 ↗ (geroosterd) wit brood, witte pistolet

 ↗ droge koekjes (geen volkoren soorten, geen 
chocolade), bv. boudoir, mariakoekjes, 
madeleine, letterkoekjes

 ↗ ontbijtgranen: maïsvlokken, bv. klassieke cornflakes

 ↗  witte deegwaren: macaroni, spaghetti, spirelli

 ↗  witte rijst

 ↗  geraffineerde bindmiddelen: witte bloem, 
maïzena, aardappelbloem

 ↗  dessertpoeders zonder stukjes (geen 
chocoladesmaak), bv. Imperial

 ↗ volkoren of bruine broodsoorten

 ↗ boterkoeken, brioches, sandwiches, piccolo’s, 
mastellen, melkbrood, rozijnenbrood, suikerbrood

 ↗ muesli en andere ontbijtgranen

 ↗ alle gebak, pannenkoeken en wafels

 ↗ havermout

 ↗ alle bruine of volkoren soorten deegwaren en 
rijst, producten met granen erin

   TOEGELATEN    TE VERMIJDEN

MELK,  MELKPRODUCTEN EN KAAS

 ↗ alle soorten yoghurt, pudding en plantaardige 
desserts zonder stukjes fruit of granen 

 ↗ alle soorten melk en plantaardige drinks

 ↗ alle soorten kaas (kleine portie bij vetrijke 
soorten)

 ↗ yoghurt, pudding en plantaardige desserts met 
stukjes fruit of granen

VETTEN

 ↗ alle soorten vetten zijn toegelaten

ZOET BELEG EN SUIKERWAREN

 ↗ confituur zonder pitjes of velletjes, gelei, honing

 ↗ alle soorten suiker (wit, bruin, kandijsuiker, 
rietsuiker ...)

 ↗ confituur met pitjes of velletjes

 ↗ peperkoek, speculoos, pindakaas

 ↗ alles met chocolade

 ↗ alle snoep
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   TOEGELATEN    TE VERMIJDEN

VLEES, VIS, EIEREN EN VLEESVERVANGERS

 ↗ alle soorten mals vlees

 ↗ alle soorten vis zonder graten

 ↗ alle soorten eieren

 ↗ magere vleeswaren: kippenwit,  kalkoenham, 
gekookte ham, gerookte ham, filet de saxe, filet 
américain natuur, rosbief …

 ↗ vleesvervangers: seitan

 ↗ taai of pezig vlees

 ↗ vis met graten

 ↗ schaal- en schelpdieren

 ↗ vetrijke vleeswaren: salami, américain préparé, 
paté, vleessalades, ...

 ↗ kant-en-klare, bereide gerechten (pizza, 
lasagne, vol-au-vent ...)

 ↗ alle gerechten met niet-toegelaten groenten

 ↗ alle andere vleesvervangers (peulvruchten, tofu, 
tempeh ...)

 ↗ vegetarische groentenspreads

   TOEGELATEN    TE VERMIJDEN

DRANKEN

 ↗ koffie, thee, kruiden- en vruchteninfusies

 ↗ bouillon, gezeefde en goed gemixte soep

 ↗ frisdranken

 ↗ water

 ↗ gezeefde vruchten- en groentensappen

 ↗ alcoholische dranken

 ↗ niet-gezeefde soep

SAUZEN, KRUIDEN, SPECERIJEN EN SMAAKSTOFFEN

 ↗ alle gezeefde sauzen, niet te sterk gekruid

 ↗ ketchup

 ↗ kleine hoeveelheid sausjes op basis van 
mayonaise

 ↗ zout

 ↗ bouillonblokjes

 ↗ vanillestok, kaneelstok

 ↗ Worcestershiresauce, Tabasco

 ↗ sauzen met kruiden of stukjes erin

 ↗ mosterd, pickles, zure uitjes, augurken, 
kappertjes, azijn
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Bespreek goed met de 
verpleegkundige wat je de 
laatste uren voor de ingreep 
nog inneemt. Zo vermijd je 
dat de voorbereiding op de 
ingreep niet correct verloopt.

2 Voeding op de dag voor de ingreep

 DIT IS VOOR JOU OP  ............ / ............ / ..................... 

Op deze dag mag je enkel nog volgende vloeibare voeding innemen:

 ↗ alle toegelaten soorten yoghurt, pudding, melkdranken, plantaardige desserts en plantaardige drinks 
zoals vermeld op p.7

 ↗ alle toegelaten dranken zoals vermeld op p.9

 ↗ bijvoeding zonder vezels

Op deze dag word je opgenomen in het ziekenhuis. Ook na je opname mag je nog vloeibare voeding inne-
men. Bij een blaasoperatie wordt de periode dat je nuchter moet zijn zo kort mogelijk gehouden omdat dit  
over het algemeen gunstiger is voor het herstel.

Vanaf middernacht zijn enkel nog heldere dranken toegestaan tot twee uur voor de verdoving: 

 ↗ plat water

 ↗ helder appelsap

 ↗ heldere sportdranken, geen dranken met felle kleuren 
(zoals rood of blauw zoals bv. Aquarius®)

Bij een vroeg geplande operatie zal je bijvoorbeeld 
vanaf 5 uur ’s ochtends niets meer mogen eten of drinken.

BIJVOEDING
Door restenarme voeding krijgt je lichaam sommige voedingsstoffen slechts in beperkte 
mate aangereikt. Daarom kan de diëtist aanraden om tijdens de twee dagen voor je ingreep 
bijvoeding te nemen. Dit wordt tijdens de eerste consultatie beslist. Bijvoeding is verkrijgbaar 
bij de apotheker. Volgende soorten mag je twee dagen voor de ingreep nemen: 

 ↗  BIJVOEDING OP MELKBASIS (MEER EIWITTEN)

• Nestlé: Resource ultra: 281 kcal per flesje, smaken aardbei, vanille, koffie, karamel

• Nutricia: Fortimel compact protein: 300 kcal per flesje, smaken neutraal, aardbei, 
mokka, banaan, speciale smaken bij smaakveranderingen

• Fresenius Kabi: Fresubin protein energy: 300 kcal per flesje, smaken chocolade, 
vanille, cappuccino, noten, bosaardbeien, tropische vruchten

 ↗ BIJVOEDING OP FRUITBASIS

• Resource fruit: 300 kcal per flesje, smaken appel, sinaasappel, peer-kers, 
framboos-zwarte bes

• Fortimel Jucy: 300 kcal per flesje, smaken appel, sinaasappel, aardbei, bosvruchten

• Fresenius Kabi: Fresubin Jucy: 300 kcal per flesje, smaken appel, sinaasappel, 
zwarte bessen, ananas

!
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3 Na de ingreep

Om de darmwerking snel op gang te 
brengen, krijg je na de ingreep eerst wat 
kauwgom (is voorzien in ons ziekenhuis). 
De dag na de ingreep wordt geleidelijk 
gestart met dranken en lichte maaltijden. 
Neem in het begin steeds kleine hapjes 
en slokjes, bouw rustig op volgens je 
eigen tempo.
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Notities

Heb je nog bezorgdheden of nood aan ondersteuning, 
aarzel dan niet om ons te contacteren.

Diëtisten: 

Caroline Vandoninck 09 246 93 42 
Sofie Schelfaut 09 246 93 37 
Sofie Kindt 09 246 93 38 
Rosy Coppens 09 246 93 34

Contactgegevens

Check mariamiddelares.be voor meer info 
over ons team van voedingsdeskundigen
(zoek op ‘diëtisten’).



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be

VOLG ONS OOK OP: 

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

SAP 23924 - januari 2023

Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam 
worden beheerd.


