
ONDERVOEDING
Doe er iets aan!



Ondervoeding komt veel voor bij patiënten in revalidatiecentra. Ruim 1 op de 3 
patiënten is ondervoed. Door ziekte kunt u onbedoeld afvallen. Dit kan te maken 
hebben met minder eetlust, waardoor u minder voedingsstoffen binnenkrijgt dan u 
eigenlijk nodig heeft. Maar ook problemen met kauwen en slikken zouden er voor 
kunnen zorgen dat u minder eet dan normaal.  Het lichaam krijgt dan onvoldoende 
voedingsstoffen binnen via de voeding en gaat gebruik maken van de reservevoor-
raden door het aanspreken van het vet- en spierweefsel van het lichaam. 
Er ontstaat een disbalans tussen de hoeveelheid die wordt gegeten en de hoeveel-
heid die het lichaam nodig heeft. Als u minder eet dan dat uw lichaam nodig heeft, 
valt u af. 

Onbedoeld gewichtsverlies van zowel vet- als spiermassa kan nadelige gevolgen heb-
ben. Vooral de afbraak van spieren is nadelig, omdat u daardoor meer belemmeringen 
kunt ervaren bij dagelijkse activiteiten. Ook neemt de kans om te vallen toe. Andere 
gevolgen zijn: sneller moe zijn, minder zin hebben om te eten, sneller en ernstiger ziek 
worden, langer nodig hebben om te herstellen na een ziekte en een moeilijke wond-
genezing. Dit zijn ongunstige factoren met het oog op het revalidatieproces. U zult niet 
vaak direct de gevolgen van minder eten merken, maar het is belangrijk om hierbij stil te 
staan. Ondervoeding moet daarom zo snel mogelijk behandeld worden. 

Goed eten is belangrijk voor uw gezondheid, conditie en weerstand. Een fit en sterk 
lichaam kan u helpen om onafhankelijk, mobiel en actief te blijven. Dit kunt u bereiken 
door te bewegen en een voeding met voldoende eiwitten te nuttigen. Er wordt geadvi-
seerd vanuit de Nederlandse Norm Gezond Bewegen om tenminste vijf dagen per week 
30 minuten matig intensief te bewegen. Matig intensief betekent dat uw hartslag iets 
hoger wordt en uw ademhaling iets sneller. Dit kunt u bereiken door stevig door te wan-
delen, iets harder op de fietspedalen te trappen,  te tuinieren of het huishouden doen. 
Binnen Adelante maken wij een persoonlijk plan voor u waarbij we ook kijken naar het 
opbouwen van de beweging. Dit past samen met een gevarieerde, gezonde voeding bij 
een gezonde leefstijl.

Om te kijken of er sprake is van ondervoeding nemen wij een vragenlijst met u door 
over uw gewichtsverloop van de laatste tijd. Indien nodig wordt uw bovenarmomtrek 
gemeten en worden er vragen gesteld over uw eetlust en mobiliteit. 

Voeding bij ondervoeding
Door ziekte, verminderde eetlust of verminderde functionaliteit bent u ondervoed 
geraakt. Het is erg belangrijk dat u vanaf dit moment voldoende gaat proberen te eten 
om te voorkomen dat u verder in gewicht daalt. Deze gewichtsdaling is meestal in de 
vorm van verlies van spiermassa. Het gaat er met name om dat u voldoende energie/
calorieën (brandstof voor uw lichaam) en eiwit (bouwstof voor uw spieren) binnenkrijgt. 
Spieren worden niet alleen opgebouwd door meer eiwitten te eten, u bouwt spieren ook 
op door te bewegen. Hierbij kan Adelante u begeleiden. 
Het streven is om uw voeding te verrijken met producten uit het dagelijks leven zodat u, in-
dien uw inname onvoldoende is, uw behoefte toch kunt behalen. Als u misselijk bent, weinig 
eetlust heeft of minder grote hoofdmaaltijden gebruikt dan normaal, kan voldoende eten erg 
moeilijk zijn. Het is daarom belangrijk om verdeeld over de dag regelmatig kleine hoeveelhe-
den te eten in de vorm van drie hoofdmaaltijden en tussendoortjes.

Eiwit
Eiwit zit vooral in dierlijke producten, zoals: vlees, vleeswaren, (karne)melk, yoghurt, vla, 
kwark en kaas. Hierdoor zijn het vlees en het toetje voor u de belangrijkste componen-
ten van de warme maaltijd om meer eiwitten binnen te krijgen. Op het inlegvel bij deze 
folder is een schema weergegeven waarin u kunt zien welke producten energie- en 
eiwitrijk zijn. Ook is het belangrijk dat u (extra) melkproducten en hartig broodbeleg 
gebruikt. Brood mag dubbel belegd worden en het smeersel mag dikker gesmeerd 
worden. Dit is een makkelijke manier om meer calorieën en eiwitten binnen te krijgen.  

TIPS om meer energie en eiwitten binnen te krijgen
- Breng zo veel mogelijk variatie aan in uw dagelijkse voeding
- Probeer op vaste tijdstippen te eten
- Probeer stapje voor stapje meer te eten
- Probeer indien mogelijk te bewegen, dit bevordert de eetlust
- Probeer samen met anderen te eten, ”zien eten doet eten”
- Kies voor volle producten (in plaats van light en vetarm)
- Maak gebruik van dubbel beleg en besmeer uw boterhammen extra dik met een 
  smeersel

Daarnaast zult u zo mogelijk elke week worden gewogen, om uw gewicht goed te 
kunnen volgen. Aan de hand van het gewicht kan beoordeeld worden of u voldoende 
voeding binnenkrijgt. Als dit niet het geval is zal de diëtist de behandeling bijstellen. 

Dieetpreparaat
De diëtist kijkt samen met u hoe u voldoende voedingsstoffen binnen kunt krijgen op het 
gebied van energie, eiwit en andere voedingsstoffen. In eerste instantie wordt er geke-
ken hoe u uw voeding aan kunt passen en verrijken met behulp van reguliere voedings-
middelen. Indien dit niet mogelijk is dan kan het zijn dat de diëtist, naast extra tussen-
doortjes, u een dieetpreparaat adviseert. Die preparaten bevatten voedingsstoffen, zoals 
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante ondersteunt volwassenen en kinderen 

bij het herstel of het leren omgaan met de 

gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening 

of ongeval. Bij Adelante volwassenenrevalidatie 

en arbeidsre-integratie kunt u terecht voor alle 

mogelijke vragen en behandelingen binnen de 

revalidatiegeneeskunde. Daarnaast richt de 

zorg van Adelante zich ook op kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs en wonen en audiologie 

en communicatie. In het kenniscentrum van 

Adelante wordt continu onderzoek verricht 

naar zorgvernieuwing en verbetering van 

behandelmethoden. Bij Adelante werken ruim 

1.100 professionals verspreid over diverse 

locaties in heel Limburg. Daarnaast is Adelante 

actief in de poliklinieken van aantal ziekenhuizen 

en in de ambulante begeleiding.

extra energie, eiwitten, vetten, vitamines 
en mineralen, die het lichaam dagelijks 
nodig heeft om goed te functioneren. 
De preparaten kunnen u helpen bij het 
herstellen van de balans tussen de 
behoefte en voldoende inname van 
voedingsstoffen. Het doel van dieetpre-
paraten is het leveren van een bijdrage 
aan het herstel bij ziekte, het voorkomen 
van complicaties en aan de kwaliteit van 
leven. Drinkvoeding is een gebruiksklare 
voeding in een flesje of cupje. Hiermee 
kunt u mogelijke tekorten of verhoogde 
behoeften aanvullen. Op basis van uw 
voedingsbehoefte wordt door de diëtist 
of de arts de juiste dieetpreparaten voor-
geschreven. 

Als u in het weekend naar huis toe gaat 
kunt u de dieetpreparaten mee naar huis 
nemen. 
Zodra u met ontslag gaat, maar u uw 
streefgewicht nog niet heeft behaald, 
kunt u het gebruik van dieetpreparaten 
thuis voortzetten. Dit kan in overleg met 
de diëtist geregeld worden. Indien deze 
dieetpreparaten worden geadviseerd, 
kunt u in aanmerking komen voor een 
vergoeding. 


