
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN

Voeding
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INLEIDING

‘Wat mag ik eten? Wat moet ik mijden?’ Het zijn vaak gestelde vragen door 
onze IBD-patiënten.

Maar van geen enkel dieet is aangetoond dat het IBD voorkomt of geneest. 
Er zijn dus geen vaste aanbevelingen met betrekking tot de voeding. Voor 
een gezonde spijsvertering is het net belangrijk om een gezonde, gevarieerde 
voeding te gebruiken, dit is voor patiënten met een inflammatoire darmziekte 
niet anders.

Op advies van uw maagdarmspecialist (tijdens een opstoot bijvoorbeeld) kan 
er een darmsparend of restenarm dieet toegepast worden, voor de overige 
tijd hoeft u zich meestal niet te houden aan specifieke dieetregels.

 



4

VOEDINGSADVIES

Drink voldoende en hou rekening met de voedingsmiddelen waar uw lichaam 
gevoeliger op reageert (vb. rauwkost, koolsoorten,..) , dit is erg verschillend 
van patiënt tot patiënt.

Soms kan het nuttig zijn om een dagboek bij te houden waarin genoteerd 
wordt wat er gegeten wordt en wat de gevolgen daarvan zijn. Het kan ook 
helpen om frequent kleinere maaltijden te eten in de plaats van grote 
maaltijdmomenten.

Wanneer de ziekte zich in een periode van rust bevindt, kan een gevarieerd 
voedingspatroon meestal goed worden aangehouden. Hiervoor kan je je 
baseren op de gezonde voedingsdriehoek.
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Bij opflakkeringen van de ziekte kunnen klachten zoals buikpijn, misselijkheid 
en diarree de inname van eten en drinken echter bemoeilijken. Er kunnen 
tijdens het ziekteverloop ook complicaties optreden die de voedselinname 
kunnen beïnvloeden. Er is echter geen aanwijzing dat er bepaalde 
voedingsmiddelen een opstoot of verergering van uw ziekte kan veroorzaken.

Soms kan het nodig zijn de voeding aan te passen ter ondersteuning van de 
behandeling. Vraag in dat geval naar aangepast voedingsadvies aan uw arts, 
voedingsadviezen zijn namelijk erg persoonsgebonden.

Bij een gebrek aan eetlust kunnen drinkvoedingen of bijvoedingen 
een aanvulling geven. Wanneer het eten erg moeilijk gaat, zal uw 
maagdarmspecialist met u de verschillende opties overlopen. Het is namelijk 
belangrijk om een goede voedingstoestand te behouden.
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CONTACT

Heeft u bij het lezen van deze brochure bijkomende vragen? Stel ze gerust aan 
uw arts of aan het IBD-team:

Specialisten
Dr. Klaartje Lowette
Dr. Marc Muls
Dr. Annelies Posen
Dr. Peter Van Lint (diensthoofd)

IBD-verpleegkundige
Noortje Straetemans
IBDkliniek@azvesalius.be
T. 012 39 72 73

Secretariaat Gastro-enterologie:
T. 012 39 70 05

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvesalius.be/ibd
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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


