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Informatie rond 
bijvoedingen



BIJVOEDINGEN

De hoeveelheid energie die men dagelijks nodig heeft,  
hangt af van verschillende factoren zoals gewicht, 
lengte, leeftijd en geslacht.

Wanneer er op een bepaald moment een verhoogde 
energiebehoefte is kunnen we proberen om de 
gewone voeding te verrijken. Als dit niet voldoende is, 
kunnen we opstarten met bijvoeding.
Dit wordt meestal besproken met de arts en een 
diëtiste.

Bijvoeding kan gebruikt worden als aanvulling op 
de voeding of eventueel als vervangvoeding indien 
een gewone voeding niet mogelijk is.

Bijvoeding kan op basis van melk (maar is vrij van 
lactose), vruchtensap of yoghurt zijn. Ze zijn dan 
ook beschikbaar in verschillende smaken zoals vanille, 
mokka, chocolade, banaan, aardbei, bosvruchten 
of zonder smaak (neutraal).

Alle soorten bijvoeding zijn zonder voorschrift 
verkrijgbaar bij de apotheek, een onlineapotheek of 
via een voedingsfirma.



GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik bijvoeding bij voorkeur niet voor of tijdens een 
maaltijd, maar als dessert of tussendoor. Best gebruikt 
u de bijvoeding zeker twee uur vóór de volgende 
maaltijd. Het mag de inname van gewone voeding niet 
belemmeren. Het is de bedoeling dat de bijvoeding 
extra bovenop de gewone voeding komt en niet de 
gewone voeding vervangt.

In het begin kan een misselijk gevoel optreden dat 
doorgaans verdwijnt als u aan de voeding gewend 
bent. Drink een pakje of potje niet in één keer leeg. Dit 
kan zwaar op de maag voelen. Verspreid de inname 
gerust doorheen de hele dag, neem kleine slokjes 
tussen de maaltijden. Indien u genoeg heeft, bewaart u 
de bijvoeding terug in de koelkast.

Koel de bijvoeding voor gebruik, zo wordt 
deze doorgaans beter verdragen en meestal ook 
lekkerder gevonden. Drinkvoeding kan verwarmd 
worden, maar laat hem niet koken. Schud goed voor 
gebruik.

BEWAREN

•  De bewaring hoeft niet gekoeld indien de verpakking 
nog gesloten is.

•  Bewaar bijvoeding op een droge plaats, 
op kamertemperatuur.

•  Een open pakje blijft in de koelkast 24 uur 
goed, buiten de koelkast slechts 2 uur.

•  Controleer regelmatig de houdbaarheidsdatum 
en zeker voor gebruik.



VOLHOUDEN

Als u een bepaalde bijvoeding niet lust, test 
dan andere smaken en texturen (melk, yoghurt, 
fruitsap, soep). Er bestaan namelijk veel verschillende 
soorten bijvoeding en van verschillende firma’s. Als 
u eenmaal een lekkere bijvoeding hebt gevonden, 
probeer dan nog te wisselen in smaak. Zo heeft u 
minder kans om de bijvoeding beu te worden.

Gekoeld heeft een bijvoeding meestal een 
betere smaak, gebruik eventueel ijsblokjes erin.

U kan bijvoeding ook in gerechten verwerken zodat 
de smaak minder uitgesproken is, bijvoorbeeld 
in soep, puree of melksaus. Gebruik dan de 
neutraalsmaak. Voor pudding, pannenkoekenbeslag of 
milkshake kan u de smaken aardbei, vanille, chocolade 
of mokka gebruiken.

Verdeel de bijvoeding goed over de dag 
om ongemakken zoals misselijkheid of een zwaar 
gevoel op de maag te vermijden.

Spoel een onaangename smaak of een 
plakkerige mond weg met water of met iets wat u 
graag lust. Consumeer drinkvoeding met een rietje 
als u de geur te sterk vindt. U kunt drinkvoeding 
ook in een klein borrelglas schenken, zodat de te 
nemen portie steeds klein is. Drinkvoeding kunt u ook 
verdunnen met melk, yoghurt, pudding, ijs, gemixte 
vruchten, ...



CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Stel ze gerust aan uw diëtiste.
Onze dienst is bereikbaar via tel. 012 39 66 22 of via 
mail naar dieet@azvesalius.be.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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