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Voeding speelt een belangrijke rol in de gezondheid van de mensen. Het geeft ons energie om dagelijkse  
handelingen uit te voeren en het brengt allerlei voedingsstoffen aan om ons lichaam gezond te houden. 

Wanneer mensen ziek zijn, is er vaak een verminderde inname van voeding. Dit komt doordat ziekte frequent 
gepaard gaat met een verminderde eetlust. Ook medicatie kan een invloed hebben op de eetlust door mogelijkse 
bijwerkingen zoals misselijkheid, vermoeidheid, sufheid, smaakverandering, kauw- en slikproblemen …
 
Tijdens herstel of behandeling van een ziekte is er een hogere energie- en eiwitbehoefte doordat het lichaam 
tijdens ziekte in een katabole toestand verkeert (afbraaktoestand). Eiwitten zijn bouwstoffen die zorgen voor 
opbouw en herstel van het lichaam. De combinatie van een verminderde inname en een verhoogde behoefte kan 
leiden tot ondervoeding van de patiënt. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onvoldoende inname van energie en eiwitten tijdens 
ziekte zorgen voor een tragere wondgenezing, een algemeen langzamer herstel, verhoogde 
kans op doorligwonden, verminderde spiermassa …

INLEIDING

In deze brochure geven we info, tips en recepten mee die je kunnen helpen om je voedingsinname te verhogen 
en zo je dagelijkse calorie- en eiwitbehoefte te dekken. Hierdoor kan je in gewicht bijkomen of verder gewichts-
verlies voorkomen. Deze adviezen zijn niet van toepassing voor mensen met diabetes, nierinsufficiëntie en 
voedselallergieën. Als je aan één van deze aandoeningen lijdt, vraag je best naar advies op maat bij je diëtist.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om je diëtist te raadplegen.

Er zijn verschillende tips om de energie- en 
eiwit inname te verhogen. Een combinatie van 
volgende drie tips wordt aangeraden.

↗ Probeer de maaltijden zo energierijk  
↗ mogelijk te maken.
↗ Eet frequenter.
↗ Beperk het gebruik van producten die een  
↗ snelle verzadiging in de hand werken.

Deze drie tips worden hierna verder uitgewerkt. 
Vervolgens zal dit concreet worden toegepast per 
maaltijd moment.

ALGEMENE AANBEVELINGEN
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TIPS

  Kies voor een vetrijke bereiding van de warme maaltijd.

  Kies voor volle (gesuikerde) melkproducten zoals verse volle kaas, volle (fruit)yoghurt, volle Griekse  
  yoghurt …

  Gebruik rijkelijk geraspte kaas, olie, room en saus (zoals mayonaise) bij de maaltijden.

   Smeer een dikke laag boter of margarine op je boterham.

  Beleg je boterham rijkelijk met beleg zoals kaassoorten, charcuterie, vlees- en vissalades … of kies voor 
  twee soorten beleg en beleg je boterham dubbel.

  Drink gesuikerde dranken bij de maaltijden en tussendoor, bijvoorbeeld cola, limonade, ice-tea, fruitsap … 
  Kies voor de gesuikerde variant, geen light of zero. Giet de frisdrank uit in een glas en laat het gas even  
  ontsnappen, want deze kan je eetlust beperken. Drink deze dranken vooral tussendoor en niet te veel  
  tijdens de maaltijd.

  Vermijd gebruik van lightproducten aangezien deze minder vet of suiker bevatten dan het gewone  
  product en dit niet past binnen een eiwit- en calorieverrijkt dieet.

Bij een verminderde eetlust zijn de porties die gegeten worden vaak beperkt. Tracht daarom de maaltijd steeds 
zo energie- en eiwitrijk mogelijk te maken. Dit kan door extra eiwitten, vetten of suikers toe te voegen of door 
producten te kiezen die op zich al veel suiker, vet of eiwitten bevatten. Vooral toevoeging van vetten doet het 
calorie gehalte van een maaltijd het sterkste stijgen. Daarnaast proberen we ook steeds een eiwitbron zoals vlees, 
kaas, zuivel ... te voorzien bij de maaltijd.

Probeer je maaltijden zo energierijk mogelijk te maken

De tweede tip heeft als doel om de energie- en eiwitinname te verdelen over kleinere frequente maaltijden. 
Dit wordt doorgaans beter verdragen. Het verhogen van het aantal maaltijden kan door toevoeging van tussen-
doortjes of spreiding van grote maaltijden doorheen de dag.

Eet frequenter

TIPS

  Verdeel de broodmaaltijd over twee momenten door bijvoorbeeld twee sneden brood met rijkelijk beleg  
  als ontbijt te eten en twee sneden als tussendoortje.

  Verdeel de warme maaltijd over twee momenten door bijvoorbeeld rond 12 uur een portie te eten en  
  rond 18 uur het andere deel van de maaltijd.

  Zorg voor energie- en eiwitrijke tussendoortjes zoals noten, volle yoghurt met fruit, pudding, milkshake,  
  smoothie …

  Wil je soep drinken voor de maaltijd? Doe dit ongeveer een uur voor de maaltijd. Zo voorkom je dat je te  
  weinig honger hebt om de maaltijd volledig op te eten.

  Eet voor het slapengaan nog iets energie- en eiwitrijk zoals fruit (liefst druiven, bananen, kersen), koek,  
  snoep, ijs, pudding, rijstpap met extra bruine suiker, noten …
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Bij een energie en eiwitverrijkt dieet proberen we de voedingsinname te verhogen. Deze verhoogde inname kan 
bemoeilijkt worden door een tragere maaglediging, waardoor je sneller een voldaan gevoel hebt.

Sommige voedingsmiddelen bevatten voedingsstoffen die de maaglediging vertragen, bijvoorbeeld voedings-
vezels. Voedingsvezels vind je onder andere in volkoren brood, volkoren pasta of rijst, groenten, fruit … Ze  
hebben tal van gezondheidsvoordelen, maar worden best in kleine porties gegeten zodat ze de voedingsinname 
niet beperken.

Omdat volumineuze maaltijden ook kunnen zorgen voor een vol gevoel is het beter om meerdere kleinere maal-
tijden gedurende de dag te nuttigen (zie de vorige tip).

Beperk het gebruik van producten die zorgen voor een snelle verzadiging

TIPS

  Wissel af tussen witte en volkoren producten (witte pasta, rijst, couscous, wit brood).

  Verkies lichtbruin of wit brood boven volkoren en meergranenbrood.

  Beperk rauwkost en kies voor een tas soep, groentepuree, gestoofde of gebakken groenten.

  Eet maximaal twee porties vers fruit per dag en combineer het met een vol melkproduct of noten of  
  verwerk het stuk fruit in een smoothie. Ook fruit uit blik/glas is een goede keuze.

  Laat bij koolzuurhoudende dranken zoals frisdranken en bruiswater het gas even ontsnappen door de  
  drank uit te gieten in een glas.

  Drink niet tijdens en vlak voor de maaltijden. Probeer zeker een halfuur tussen beide te laten.

  Matig de inname van vezelrijke ontbijtgranen en kies bijvoorbeeld voor (gesuikerde) cornflakes.

Binnen de broodmaaltijd kan gemakkelijk gevarieerd worden, ook met energierijke alternatieven, verschillende 
toespijzen ... Kies voor wat je op dat moment zin in hebt. Indien je liever twee keer per dag een warme maaltijd eet, 
is dit geen probleem. 

BROODMAALTIJD

TIPS

  Vervang crackers of beschuiten door geroosterd brood.

  Vervang brood regelmatig door pistolets, sandwiches, suikerbrood, rozijnenbrood, melkbrood, ontbijt 
  koeken of ontbijtgranen met volle melkproducten.

  Wissel de broodmaaltijd eens af met een koude pasta-, rijst- of couscoussalade met calorierijke  
  toevoegingen zoals vlees, vette vis, ei, olie, saus ...

  Eet regelmatig eens broodpudding, wentelteefjes of pannenkoeken.

  Vervang een broodmaaltijd door een croque of wrap.
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↗ Besmeer de boterham altijd met een dikke laag  
↗ margarine of boter, een saus (bv. mayonaise,  
↗ cocktailsaus) …

↗ Eet toespijs apart naast de boterham, bv. een stukje  
↗ kaas, een sneetje rauwe ham, blokjes salami ...

↗ Gebruik toespijs rijkelijk per snede brood.

↗ Kies voor twee soorten beleg. 
↗ Voorbeelden: kaas met hesp, kaas met confituur, kip- 
↗ filet met kruidenkaas, geitenkaas met honing en wal- 
↗ noten, mozzarella met pesto, banaan met choco of  
↗ pindakaas, gerookte zalm met kruidenkaas, avocado,  
↗ roomkaas, ricotta of gerookte zalm …

↗ Kies voor calorierijker beleg. 
↗ Voorbeelden: vissalade, vleessalade, vette vis (in olie)  
↗ in blik (makreel, haring, zalm), hummus, pesto of  
↗ tapenade, avocado, peperkoek,  notenpasta, pinda- 
↗ kaas, speculaaspasta, salami, paté, preparé, choco,  
↗ allerlei kaassoorten ...

↗ Gebruik  restjes van de warme maaltijd bij de brood- 
↗ maaltijd, bv. fricandon, gebakken kip, reepjes biefstuk,  
↗ gebakken zalm ...

Broodbeleg

↗ Eibereidingen  
↗ Voorbeelden: met spek bij de broodmaaltijd of maak een  
↗ frittata (een soort omelet met room, groenten, vlees, geraspte  
↗ kaas …) of een shakshuka (eenpansgerecht met ei en  
↗ tomatensaus).
↗ Croques:  
↗ Voorbeelden: brie of geitenkaas met honing en noten, ham  
↗ met kaas en bolognaisesaus, ham met kaas en omelet, zalm  
↗ met kruidenkaas …
↗ Toasten: 
↗ Voorbeelden: gerookte zalm of heilbot met citroen, makreel- 
↗ filets (in olie) met sjalot, gebakken champignons met geraspte  
↗ kaas of met mozzarella en pancetta, paté met ui en augurk,  
↗ brie of geitenkaas met honing en noten, roerei met pijpajuin,  
↗ kaas en guacamole (geplette avocado, knoflook, peper, zout,  
↗ limoensap), gebakken appelschijfjes met kaneel, honing en  
↗ geroosterde amandelschilfers, hummus met avocado of  
↗ gerookte zalm …
↗ Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas, met gebakken kip,  
↗ avocado en zure room, met gebakken gehakt ... 
↗ Pannenkoek met Griekse yoghurt, honing en bessen, met  
↗ gebakken appeltjes en kaneel, met choco en banaan ... 
↗ Hartige boekweitpannenkoek met ham, kaas en een spiegel- 
↗ ei, gerookte zalm en kruidenkaas ... 
↗ Havermout met pindakaas en banaan, met volle melk en  
↗ hagelslag, met noten en honing ...

Suggesties



/ 1312 /

De warme maaltijd zorgt voor de meeste energie en voedingsstoffen. Deze bestaat uit meerdere componenten: 
↗ vetstof
↗ aardappelen, pasta of rijst
↗ groenten
↗ vlees, vis of vegetarisch
↗ eventueel aangevuld met een saus

Net zoals bij de broodmaaltijd is de vetstof hier belangrijk: je kiest het best voor margarine of boter waarvan 
je ruim voldoende mag gebruiken. Wissel aardappelen regelmatig af met witte pasta en rijst of maak eens een 
aardappelbereiding. Ook de groenten kan je makkelijk verrijken door ze enerzijds te stoven en/of door sauzen 
te gebruiken. Tot slot kan je kiezen voor vettere vlees- en vissoorten of een vetrijke vegetarische burger of 
worst. Ook hier kan je extra saus toevoegen zoals een vleessaus op basis van braadvet of een vissaus.

WARME MAALTIJD

↗ Verrijk je kant- en klare of verse soep met gehaktballetjes, stukjes vlees, geraspte kaas, room, vermicelli,  
↗ gebakken broodkorstjes …

Soep

↗ Varieer voldoende.

↗ Kies voor vleessoorten met voldoende energie: 
↗   Vet vlees zoals spek, hamburger, gehakt, worst, zwarte beuling, kip aan ‘t spit, lamsvlees ... 
↗   Vette vis zoals zalm, haring, paling, makreel, sardienen, sprot ... 
↗   Gepaneerde vis of vlees zoals vissticks, cordon bleu, schnitzel …

↗ Ook eieren, peulvruchten, kikkererwten, linzen, groenteburger, vegetarische worst ... zijn een goed alternatief. 

Vlees, vis, eieren, vleesvervangers
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Groenten

↗ Vervang aardappelen regelmatig door pasta  
↗ of rijst met saus. Ze bevatten van nature  
↗ meer energie dan aardappelen én er wordt  
↗ vaak een grotere portie van gegeten.

↗ Kies voor puree bereid met boter, plant- 
↗ aardige olie, ei of room.

↗ Kies voor aardappelbereidingen zoals  
↗ gebakken aardappelen, frietjes, kroketten,  
↗ aardappel dauphinois ...

↗ Kook een extra portie aardappelen om de  
↗ volgende dag koud te eten met mayonaise en  
↗ verse peterselie.

↗ Kies ook eens voor een eenpansgerecht  
↗ zoals risotto, noedels, wok … Varieer hier ook  
↗ met groenten en stukjes vlees, vis of schaal- 
↗ en schelpdieren.

Aardappelen

↗ Kies bij voorkeur warme groenten in plaats van rauwkost. Rauwkost zorgt sneller voor een vol gevoel en is ↗ ↗  
↗ moeilijker verteerbaar.

↗ Voor je gebruiksgemak kunnen groenten voorgesneden en/of diepgevroeren gekocht worden. Deze zijn even  
↗ gezond als verse groenten.

↗ Stoof groenten aan in een ruime hoeveelheid margarine, olie of boter.

↗ Bereid groenten ter afwisseling met een bechamel-, kaas- of roomsaus.

↗ Voeg calorierijke extra’s toe aan de groenten zoals pijnboompitten, kaas, spekjes, noten …
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↗ Pastagerechten:  
↗   Voorbeelden: tomatensaus met gemengd gehakt, spaghettisaus met room, pancetta, spekblokjes en  
↗   gemengd gehakt, kaassaus met hamblokjes en spekjes, pesto, olijfolie en kruiden … 
↗   Gebruik een topping op de pasta, bv. gruyèrekaas, mozarrella, burrata, ricotta, pijnboompitten, (gezouten)  
↗   pistachenootjes ... 
↗   Wissel eens af met kant-en-klare of verse lasagne, macaroni of pizza. Ook deze kan je extra verrijken met  
↗   kaas, olijven, vleeswaren ...

↗ Rijstgerechten: 
↗   Voorbeelden: rijst met currysaus, tomaten(room)saus, zoetzure saus, risotto, gebakken rijst (met sjalot, look  
↗   en olie) …  
↗   Wissel eens af met kant-en-klare zakjes rijst (Uncle Ben’s, Bosto, Knorr …).

↗ Heb je meer zin in zoete gerechten, maak dan een rijstpap of pasta met vanillepudding (en bruine suiker of  
↗ karamel).

Suggesties

Om dagelijks aan voldoende energie te komen is het belangrijk om naast de hoofdmaaltijden minstens drie  
tussendoortjes te eten. Deze bevatten bij voorkeur veel energie op een kleine portie. 

TUSSENDOORTJES

TIPS 

  Fruit 
Fruit is doorgaans calorie-arm. Bananen en druiven 
zijn energierijker dan andere fruitsoorten. Je kan fruit 
beter combineren met energierijke voedings middelen 
zoals roomijs, noten, volle yoghurt of platte kaas. Maak 
ook eens een smoothie. Zo eet je op een gemakkelijke 
manier verschillende stukken fruit, vaak in combinatie 
met een eiwitbron (yoghurt). Vervang vers fruit ook 
eens door fruit op siroop, fruitchips of gedroogd fruit 
zoals rozijntjes, dadels ... Er bestaan ook repen op 
basis van gedroogd fruit. 

  Zuivel  
Kies steeds voor volle zuivel, bv. volle yoghurt, volle 
melk ... Calorierijkere zuivel zijn onder andere Griekse 
yoghurt, roomijs, chocomousse, flan caramel, rijstpap 
en milkshake. Platte kaas en skyr zitten hoger in eiwit-
gehalte dan yoghurt, pudding ... 

  Koek/snoep  
Koek en snoep behoren tot de restgroep, maar kunnen 
gemakkelijk een grote hoeveelheid calorieën aan-
brengen. Ze mogen dus zeker deel uitmaken van het 
menu. Denk hierbij vooral aan koekjes met chocolade, 
een wafel, een taartje ... Ook pannenkoeken of wen-
telteefjes kunnen steeds als tussendoortje gegeten 
worden. 

  Noten  
Noten zijn zeer goed van samenstelling en bevatten 
veel energie. Noten kunnen puur gegeten worden in 
allerlei varianten, bv. met zout, gecarameliseerd, met 
rozemarijn ... Daarnaast bestaan er noten repen of kan 
een notenmeel of notenpasta toegevoegd worden aan 
een bereiding, bv. in een pannenkoek, een cake ... 

  Hartige snacks  
Zoete tussendoortjes mogen afgewisseld of vervangen 
worden door hartige snacks zoals chips, borrelnootjes, 
olijven, blokjes salami, crackers met tapenade ...
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Ons lichaam bestaat uit 60 % water en dus is het belangrijk dit 
aan te blijven vullen. Dit dient zeker niet uit sluitend met water te 
gebeuren, maar mag met allerlei voedingsmiddelen die veel water 
bevatten zoals koffie, thee, fruitmixen, melk, fruitsappen … Deze 
laatste bevatten ook meer calorieën en voedingsstoffen dan plat of 
bruiswater en worden dus aangeraden binnen een energieverrijkte 
voeding. Er wordt aangeraden tot maximaal een halfuur voor het 
eten te drinken zodat de dranken geen invloed hebben op de eetlust 
aan tafel.

DRANKEN

TIPS

  Kies voor frisdranken (geen light of zero) tussen de  
  maaltijden door.

  Kies voor vruchtensap (fruitsap, appelsap …) of een  
  smoothie.

  Vul de koffie of thee aan met volle melk en suiker of honing.

  Kies voor volle (chocolade)melkdranken.

Er is een groot gamma energie- en/of eiwitrijke drinkvoedingen, puddings, poeders ... beschikbaar die  
ingeschakeld kunnen worden wanneer de energie- en eiwitinname via de gewone maaltijden ontoereikend is. De 
medische bijvoedingen zijn zonder voorschrift te verkrijgen in de apotheek. Er bestaan veel verschillende soorten 
bijvoeding. De vier grootste verdelers zijn Delical, Nutricia, Nestlé en Fresenius Kabi.  Overleg met je diëtist(e) 
welke bijvoeding het meest geschikt is voor je.

BIJVOEDING

Voorbeelden energie- en/of eiwitrijke drinkvoeding

Voorbeelden energie- en/of eiwitrijke pudding en poeder



/ 2120 /

Voedingsmiddelen die lang bewaren en een kleine inspanning vergen om klaar te maken zijn de ideale  
producten om als reserve in huis te hebben. Ze zijn dan ook ideaal om op het boodschappenlijstje te plaatsen.

WAT HEB JE BEST IN HUIS?

Diepvriesproducten

↗ Kant-en-klare maaltijden zoals lasagne, pizza ...

↗ Diepvriesgroenten (bij voorkeur in roomsaus) en  
↗ soep.

↗ Diepvriesfruit (voor smoothies, milkshake).

↗ IJsjes.

↗ Snacks (bv. mini-pizza’s, bladerdeeghapjes),  
↗ kroketten, voorgebakken frietjes ...

↗ Brood.

Conserven

↗ Soep.

↗ Blikjes vis op olie (tonijn, makreel, zalm,  
↗ sardientjes ...).

↗ Blikfruit op siroop of eigen sap.

Droge voeding

↗ Koekjes, chocolade, chips.

↗ Noten en zaden.

↗ Muesli, cornflakes, havermout.

↗ Kant-en-klare sauzen.

↗ Cracotten, beschuit.

↗ Suiker, honing, agavesiroop.

↗ Choco, pindakaas, confituur, speculaaspasta, siroop.

↗ Pasta, rijst.

Koelkastproducten

↗ Volle yoghurt, plattekaas, kwark (of calciumverrijkt  
↗ alternatief).

↗ Eieren.

↗ Volle melk (of calciumverrijkt alternatief voor melk).

↗ Smeerkaas.

↗ Boter, margarine.

Aangezien ziekte of andere aandoeningen vaak gepaard gaan met vermoeidheid is het mogelijk dat het je aan 
krachten ontbreekt om voeding klaar te maken en op te eten. Hieronder geven we je enkele adviezen mee.

LEEFSTIJLADVIEZEN

↗ Maak een boodschappenlijstje vooraf (rekening  
↗ houdend met zaken die je best in huis hebt).

↗ Laat indien mogelijk iemand anders de bood- 
↗ schappen doen of bestel deze online en haal ze af/ 
↗ laat ze afhalen. Via volgende websites kan je jouw  
↗ boodschappen bestellen. 
↗   https://colruyt.collectandgo.be/ 
↗   https://drive.carrefour.eu/nl/home 
↗   https://www.ah.be/kies-een-moment/ophalen 
↗   https://www.delhaize.be/nl-be/collect

↗ Sommige winkels leveren boodschappen aan huis. 
↗   http://www.caddyhome.be/ 
↗   https://www.ah.be/over-ah/online-reserveren/ 
↗   thuislevering 
↗     (momenteel enkel regio Antwerpen)

↗ Je kan ook maaltijden aan huis laten leveren. 
↗   https://www.delhaize.be/nl-be/collect 
↗   https://homecuisine.be/ 
↗   https://delimeal.be/ 
↗   ...

↗ Kook een grotere portie op momenten dat je je goed  
↗ voelt. Deze kan je dan de volgende dag opeten en/of  
↗ invriezen.

↗ Laat indien mogelijk iemand anders voor jou koken  
↗ (familielid, vriend, gezinszorg).

↗ Probeer van elk maaltijdmoment een rustig en  
↗ gezellig moment te maken. Eet bijvoorbeeld samen  
↗ met anderen, zorg voor een mooie presentatie van  
↗ de voeding op het bord, zorg voor een gezellige eet- 
↗ ruimte …

↗ Eet voornamelijk voedingsmiddelen die je graag eet.

↗ Wees flexibel met eetmomenten, het is niet nodig  
↗ om je aan vaste tijdstippen te houden.
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MENU OP MAAT verrijk je dagmenu samen met je diëtist(e)

ONTBIJT
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
TUSSENDOORTJE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
MIDDAGMAAL
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
TUSSENDOORTJE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
AVONDMAAL
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
TUSSENDOORTJE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

CONTACTGEGEVENS

Caroline Vandoninck
09 246 93 42

Celine Bonneu
09 246 93 35

Charlotte Matton
09 246 93 46

Delphine Herman
09 246 93 43

Eline De Bisceglie
09 246 93 32

Els Van der Vaet
09 246 93 41

Griet De Maesschalck
09 246 93 15

Hilde Van De Walle
09 246 93 31

Josephine Taquet
09 246 93 44

Lies Dejagere
09 246 93 36

Mieke Kint
09 246 93 39

Rosy Coppens
09 246 93 32

Sofie Kindt
09 246 93 38

Sofie Schelfaut
09 246 93 37
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