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Voorwoord
Iedereen heeft een eigen smaak en elke smaak is anders. En soms
verschilt de eigen smaak zelfs van dag tot dag. Als maaltijdspecialist
beseft de voedingsservice Heuvelrug (VSH) dit maar al te goed.
Dagelijks produceert de Heuvelrug ongeveer drieduizend maaltijden, die
worden geleverd aan afnemers als Abrona, Bartiméus, KinderGarden, en
andere (thuis)zorgorganisaties.
Voor iedereen kan er een passend menu worden samengesteld, of dit nu
gaat om voedingsgewoonten, diëten, allergieën of een voedingsconsistentie. De VSH stelt de smaak van de klant centraal en de klant
kan zelf de componenten van de maaltijd bepalen. Zo wordt eten elke
dag opnieuw een feestje! En zo hoort het ook, vinden wij.
Voedingsservice Heuvelrug is voortgekomen uit de verzelfstandigde
keukens van de zorgorganisaties Abrona en Bartiméus. Als geen ander
kennen zij hierdoor de (emotionele) waarde en het belang van
smakelijke en gevarieerde maaltijden. Dankzij de grootkeuken ervaring
van ruim 65 jaar is de VSH gespecialiseerd in innovatieve concepten
voor maaltijdbereiding: elke dag vers, geheel naar wens van de klant en
‘met de smaak van thuis’.
Bij het bestellen van maaltijden kunnen er veel vragen opkomen, zoals:
‘Wat mag ik wel of niet eten bij een ziekte of allergie?’ , of : ‘Hoe kan
iemand van een andere cultuur mee-eten met de groep?’
Om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden hebben wij, twee
studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van
Amsterdam, dit voedingskundig handboek geschreven. In het handboek
kunt u als klant of als begeleid(st)er informatie terugvinden over
onderwerpen zoals gezonde voeding, voedingsgewoonten, ziekte,
allergieën, diëten en aspecten rondom voeding en maaltijden waar de
VSH een bijdrage aan levert door te streven naar een volwaardige
voeding.
Veel lees plezier en eet smakelijk!
Tamara Zijm en Samantha Kuperus
Hogeschool van Amsterdam
Opleiding Voeding en Diëtetiek
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Gezonde voeding
Gezonde voeding is belangrijk voor uw lichaam. Het zorgt ervoor dat uw
lichaam goed functioneert en dat u fit blijft of fitter wordt. Ook is gezonde
voeding belangrijk om op een gezond gewicht te blijven en de kans op
chronische ziektes zoals: hart- en vaat ziekten, overgewicht en diabetes
te verkleinen.
Het is ook belangrijk om te variëren. Er is geen één voedingsmiddel die
alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft bevat. Daarom is het
belangrijk om verschillende voedingsmiddelen te eten. Op die manier
krijgt het lichaam alle voedingsstoffen die belangrijk zijn binnen.
Aanbevolen hoeveelheden
Hoeveel groente, fruit, brood, vlees en zuivel heeft u nodig op een dag?
In onderstaande tabellen kunt u per geslacht en leeftijdsgroep de
aanbevolen hoeveelheden vinden. De aanbevolen hoeveelheden zijn
bedoeld voor drie hoofdmaaltijden en 3-4 tussendoortjes per dag. Brood
en fruit passen bijvoorbeeld niet alleen bij de hoofdmaaltijden, maar ook
als tussendoortje. Er is ook wat ruimte voor extra’s zoals een snack,
koekje of snoepje alleen is dit is niet opgenomen in de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheden omdat uw lichaam het niet nodig heeft.
De ´extra´s zijn geen basis voedingsmiddelen, oftewel geen producten
uit de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dit is het verschil tussen de
energie uit de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid en de dagelijkse
energiebehoefte.
Basisvoedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen die veel belangrijke
voedingsstoffen bevatten en weinig energie. De extra’s zijn vaak
producten met weinig belangrijke voedingsstoffen terwijl ze veel
(onnodige) energie bevatten.
De vrije ruimte verschilt per leeftijd en geslacht. Een kind heeft
bijvoorbeeld minder vrije ruimte en zou met één extraatje zijn of haar
hele vrije ruimte op kunnen snoepen. Een volwassen persoon heeft per
dag ongeveer 400 kcal ruimte voor iets extra´s. De vrije ruimte is ook
afhankelijk van de dagelijkse hoeveelheid beweging.
Bij de leeftijdsgroepen van kinderen gelden de kleinste hoeveelheden
voor de jongste kinderen en de grootste hoeveelheden voor de oudste
kinderen. Bij de leeftijdsgroepen van de volwassenen gelden de kleinste
hoeveelheden in de tabel voor vrouwen en de grootste voor mannen.
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Gemiddeld Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voedingsmiddelen
per dag
Groente

Fruit
Brood
Aardappelen,
rijst, pasta en
peulvruchten
Melk
(producten)
Kaas
Vlees(waren),
vis, kip, ei,
vleesvervangers
Halvarine
Bak-,braadfrituurproducten
en olie
Dranken

1-3 jaar

4-8 jaar

9-13 jaar

14-18 jaar

50-100 g
1-2
opscheplepels
150 g
1 ½ stuk
70- 105 g
2-3 sneetjes
50- 100 g
1-2
aardappelen/
opscheplepels
300 ml

100-150 g
2-3
opscheplepels
150 g
1 ½ stuk
105- 140 g
3-4 sneetjes
100- 150 g
2-3
aardappelen/
opscheplepels
400 ml

150-200 g
2-3
opscheplepels
200 g
2 stuks
140- 175 g
4-5 sneetjes
150- 200 g
3-4
aardappelen/
opscheplepels
600 ml

200 g
4
opscheplepels
200 g
2 stuks
210- 245 g
6-7 sneetjes
200- 250 g
4-5
aardappelen/
opscheplepels
600 ml

½ plak (10 g)
60 g

½ plak (10 g)
60- 80 g

1 plak (20 g)
80- 100 g

1 plak (20 g)
100- 125 g

10- 15 g
5 g/ sneetje
15 g
1 eetlepel

15- 20 g
5 g/ sneetje
15 g
1 eetlepel

20- 25 g
5 g/ sneetje
15 g
1 eetlepel

30- 35 g
5 g/ sneetje
15 g
1 eetlepel

¾ liter

1 liter

1- 1 ½ liter

1- 1 ½ liter

* Voedingscentrum. Eerlijk over eten. Schijf van vijf. Hoeveel mag ik eten per dag?
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
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Gemiddeld Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voedingsmiddelen
per dag
19- 50 jaar
200 g
4
opscheplepels
Fruit
200 g
2 stuks
Brood
210- 240 g
6- 7 sneetjes
Aardappelen,
200- 250 g
rijst, pasta en
4- 5
Peulvruchten
aardappelen/
opscheplepels
Melk (producten) 450 ml
Kaas
1½ plak (30 g)
Vlees(waren),
100- 125 g
vis, kip, ei,
vleesvervangers
Halvarine
30- 35 g
5 g/ sneetje
Bak-,braad15 g
frituurproducten, 1 eetlepel
en olie
Dranken
1½- 2 liter
Groente

51- 70 jaar 70 jaar en ouder
200 g
150 g
4
3
opscheplepels opscheplepels
200 g
200 g
2 stuks
2 stuks
175- 210 g
140- 175 g
5-6 sneetjes
4-5 sneetjes
150- 200 g
100- 200 g
3- 4
2- 4
aardappelen/
aardappelen/
opscheplepels opscheplepels
500 ml
650 ml
1½ plak (30 g) 1 plak (20 g)
100- 125 g
100- 125 g

25- 30 g
5 g/ sneetje
15 g
1 eetlepel

20- 25 g
5 g/ sneetje
15 g
1 eetlepel

1½- 2 liter

1½- 2 liter

* Voedingscentrum. Eerlijk over eten. Schijf van vijf. Hoeveel mag ik eten per dag?
http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx
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Energie
Eten en drinken leveren energie via vet, koolhydraten, eiwit en alcohol.
Vet bevat daarvan de meeste energie per gram. Energie wordt ook wel
calorieën genoemd. Alle calorieën die u binnen krijgt moeten weer
verbruikt worden. Een deel van de calorieën wordt verbruikt door uw
lichaam zelf. Uw lichaam heeft namelijk continue energie nodig om goed
te functioneren. De andere calorieën moeten verbrand worden door
lichaamsbeweging.
Gemiddeld heeft een volwassen man met een minimale hoeveelheid aan
lichaamsbeweging 2500 kilocalorieën per dag nodig, en een vrouw 2000
kilocalorieën. Afhankelijk van uw leeftijd, gezondheid, gewicht, werk en
beweging kan uw energiebehoefte hoger of lager zijn.
Eiwitten
In veel voedingsmiddelen zitten eiwitten. Eiwitten zijn belangrijk voor uw
lichaam, ze leveren namelijk calorieën en aminozuren, ook wel
bouwstoffen genoemd. Het lichaam zet de aminozuren om tot eiwitten
die uw lichaam nodig heeft voor de weefsels. Eiwitten zitten vooral in
vlees, vis, melk, kaas en eieren, dit zijn dierlijke eiwitten. Naast dierlijke
eiwitten zijn er ook plantaardige eiwitten, deze zitten in brood,
graanproducten, peulvruchten en noten.
Vegetariërs, kinderen, zwangere, kracht- en duursporters, (chronisch)
zieken en/of herstellenden en ouderen hebben een hogere
eiwitbehoefte.
Vetten
Naast de energie die vetten leveren, zorgen zij ook voor een deel van de
opname van vitamine A, D, E en K. Deze vitamines zijn belangrijk voor
uw weerstand, groei, sterke botten, bloedstolling en de aanmaak van
rode bloedcellen, als u bijvoorbeeld geen boter op uw brood smeert zou
u van deze vitamines te weinig binnen kunnen krijgen. Ook levert vet
belangrijke vetzuren die het lichaam nodig heeft, maar niet zelf kan
maken. Belangrijk is wel om het goede vet te kiezen. Er bestaat
onverzadigd (oké) en verzadigd (verkeerd) vet. In eten zit altijd een
combinatie van onverzadigd en verzadigd vet. De regel is hoe zachter
vet, hoe beter. Hoe zachter het vet bij kamertemperatuur is, hoe minder
verzadigd (verkeerd) vet het bevat. Vaak is er ook informatie over
verzadigd of onverzadigd vet op het etiket van een voedingsmiddel te
vinden.
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Verzadigd vet
Verzadigd vet (verkeerd) zou het cholesterolgehalte* van het bloed
kunnen laten stijgen. Dit vergroot de kans op hart- en vaatziekten.
Verzadigd vet zit vooral in volvette kaas (48+), vet vlees, vette
vleeswaren (zoals leverworst, metworst, boterhamworst en salami), volle
melkproducten, koek, gebak, snacks en zoutjes. Ook in roomboter,
harde margarine en bak- en braadvet in een wikkel zit veel verzadigd
vet.
* Zie pagina 20 voor meer informatie over cholesterol
Onverzadigd vet
Onverzadigd vet (oké) zou het cholesterolgehalte het bloed kunnen
verlagen en daarmee kan de kans op hart- en vaatziekten verminderd
worden. Onverzadigd vet zit vooral in zachte en vloeibare vetsoorten,
zoals kuipjes margarine en vloeibare bak- en braadproducten, olie en in
(vette) vis en noten en zaden.
MCT- vetten
Vet is een belangrijke bron van energie voor uw lichaam. Wanneer uw
lichaam door ziekte, aan bijvoorbeeld de galwegen of de lever, de vetten
niet meer goed kunnen opnemen of verdelen kan een arts of de diëtist u
adviseren zo min mogelijk vet te gebruiken in uw voeding.
Omdat u dan een grote bron van energie en belangrijke vitamines mist
kunnen MCT- vetten een oplossing zijn. MCT- vetten worden op een
andere manier opgenomen in het lichaam en kunnen bij ziekte wel door
het lichaam worden gebruikt. Wel leveren MCT- vetten iets minder
energie dan andere vetten. MCT- vetten zijn verkrijgbaar als olie en
margarine.
Tip: de diëtist of arts kan voor u maaltijden die bereid zijn met MCTvetten bestellen bij de voedingsservice Heuvelrug.
Transvetten
Transvetten komen van nature voor in dierlijk vet en in (volle) zuivelproducten, maar zitten ook in koek, gebak, zoutjes en in harde vetten,
zoals roomboter. Transvetten zijn schadelijk ze vergroten de kans op het
ontstaan van hart- en vaatziekten en kunnen het cholesterol-gehalte
verhogen. U hoeft transvetten niet helemaal weg te laten uit uw voeding
maar het is wel belangrijk om er niet te veel van te eten. U kunt het beste
kiezen voor vloeibaar of zacht vet of olie om te bakken of te frituren. Het
is voor fabrikanten nog niet verplicht om op etiketten te vermelden
hoeveel transvet een product bevat. Voedingsservice Heuvelrug probeert
zo min mogelijk transvetten te gebruiken in maaltijden.
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Koolhydraten
Koolhydraten is een verzamelnaam voor de verschillende soorten
suikers die in ons eten en drinken aanwezig zijn. Koolhydraten zijn de
belangrijkste energiebron voor het lichaam. We hebben het nodig voor
het goed functioneren van onze hersenen. Daarnaast zijn koolhydraten
nodig voor de rode bloedcellen en kunnen ze mogelijk de darmwerking
stimuleren. Koolhydraten geven het lichaam energie en zitten in brood,
pasta, rijst, aardappelen, groente, fruit en zuivelproducten. Ook koek,
gebak, snoep en zoet broodbeleg bestaan voor een groot deel uit
koolhydraten.
Vezels
Vezels zijn belangrijk voor de darmen. In de dikke darm zijn ze belangrijk
voor een goede stoelgang. Een volwassen vrouw heeft 30 gram en een
volwassen man 40 gram vezels per dag nodig. Om u een indruk te
geven hoeveel gram vezels in producten voorkomen kunt u een aantal
voorbeelden in de tabel vinden. Een tekort aan vezels zou een trage
stoelgang, obstipatie en aambeien kunnen veroorzaken. Vezels zitten in
volkorenbrood, volkoren pasta, zilvervliesrijst, aardappelen, groente, fruit
en peulvruchten. Het is belangrijk om voldoende te drinken als u vezels
eet. Vocht zorgt ervoor dat de vezels gaan zwellen in de dikke darm en
hierdoor ontstaat een goede ontlasting. Vezels zorgen ook voor een vol
gevoel en ze leveren bijna geen calorieën.
Product

Aantal vezels in grammen

1 volkoren boterham

2,3

1 krentenbol

2,1

1 witte boterham

0,9

1 plak ontbijtkoek

0,9

1 snee donker roggebrood

3,7

1 opscheplepel aardappelen

0,8

1 opscheplepel pasta

0,7

1 bord erwtensoep

6,2

1 opscheplepel groente

1,4

1 schaaltje fruit

2,1
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Natrium
Natrium is een bestanddeel van (keuken) zout. Natrium is naast kalium
belangrijk om de hoeveelheid vocht in uw lichaam te regelen, iedereen
heeft daarom zout nodig. Een tekort aan zout in het lichaam zorgt voor
uitdrogingsverschijnselen. In bijna alle voedingsmiddelen komt zout voor,
van nature of toegevoegd. De hoeveelheid zout die van nature in
voedsel zit, is voldoende voor de hoeveelheid zout die u per dag nodig
heeft. Toch wordt er al snel te veel zout gegeten. Zout wordt vaak
toegevoegd aan eten om het op smaak te brengen. Ook wordt zout
toegevoegd om de houdbaarheid van producten te verlengen. Door te
veel zout te eten wordt het risico op een hoge bloeddruk (hypertensie)
groter. Het advies is om dagelijks niet meer dan 6 gram zout (2,4 gram
natrium) te eten. Op etiketten van voedingsmiddelen staat zout vaak
aangegeven in natrium. 0,4 gram natrium is het zelfde als 1 gram zout.
Kalium
Kalium is nodig voor de zenuwprikkelgeleiding en zorgt voor het houden
van een normale bloeddruk. Verder is kalium belangrijk voor het
samentrekken van de spieren en voor de energiehuishouding in spieren.
Kalium komt voor in bijna alle voedingsmiddelen. Belangrijke bronnen
van kalium zijn: aardappelen, brood, zuivel, vlees(waren), cacao,
groenten en fruit. Er is geen aanbevolen hoeveelheid kalium per dag. De
nieren houden de hoeveelheid kalium in het lichaam constant. Samen
met natrium zorgt het kalium voor een vochtbalans in het lichaam.
Omdat kalium in veel voedingsmiddelen voorkomt ontstaat er eigenlijk
nooit een tekort door onvoldoende inname van kalium via de voeding.
Een te kort kan wel ontstaan bij een hoge inname van natrium, langdurig
diarree of braken. Ook kan een te kort ontstaan door het gebruik van
laxeermiddelen. Symptomen bij een te kort aan kalium zijn onder andere
spierzwakte en een verstoorde hartfunctie. Bij een verminderde
nierwerking kunnen de nieren minder kalium verwerken. Naast een
natriumbeperking kan dan een kaliumbeperking van belang zijn.
Tip
De voedingsservice Heuvelrug levert ook natrium en/of kalium
beperkte maaltijden.
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Vocht
Het is belangrijk om elke dag voldoende vocht binnen te krijgen. Vocht is
belangrijk voor de opname van voedingsstoffen in de darm, het
vervoeren van voeding- en afvalstoffen in het lichaam en het regelen van
de lichaamstemperatuur. Het meeste vocht krijgt u binnen via drinken
maar vocht zit ook in eten. Groente en fruit bestaan zelfs voor 80% uit
vocht.
Het lichaam bestaat gemiddeld uit 52% vocht bij vrouwen en bij mannen
uit 63% vocht. Vrouwen hebben minder vocht in hun lichaam omdat ze
over het algemeen meer vet hebben dan mannen, vetweefsel bevat
geen vocht. Het lichaam verliest vocht via urine, ontlasting, zweet en
ademhaling. Als u te weinig vocht binnen krijgt, kunnen er
uitdrogingsverschijnselen optreden.
Hoeveel vocht u nodig heeft hangt af van uw leeftijd,
lichaamstemperatuur, inspanning, eten, en de gezondheidstoestand. Het
advies is om minimaal 1,5 liter vocht per dag te drinken. Dat is 70% van
al het vocht die u per dag binnen krijgt de andere 30% vocht komt uit de
voeding. Bij zwangerschap, borstvoeding, het drinken van alcohol en
intensief sporten heeft u meer vocht nodig. Als het warm is, u veel zout
eet, u ziek bent of last heeft van diarree heeft u ook meer vocht nodig.
Te veel vocht komt bijna niet voor, uw nieren kunnen ongeveer 0,7- 1
liter vocht per uur verwerken.
* Zie pagina 28 voor meer informatie over vochtbeperking bij
verminderde nierinsufficiëntie
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Dranken zoals frisdrank, limonade, chocolademelk, yoghurtdrank,
vruchtensap en alcohol bevatten meestal veel kilocalorieën. Wanneer dit
voor uw situatie ongunstig is, bijvoorbeeld bij overgewicht, kunt u kiezen
voor dranken als water, koffie, thee zonder melk en suiker of light
frisdranken. Deze bevatten geen of nauwelijks kilocalorieën en zo kan u
toch voldoende vocht binnenkrijgen.
Hoeveel is 1,5 liter vocht?
Volume

Vocht in ml

1 kopje

150

1 glas

150

1 longdrinkglas

250

1 beker

250

1 flesje

500

1 blikje

330

Voorbeeld
Als u op 1 dag 4 kopjes koffie of thee drinkt (600ml), 2 longdrinkglazen
water (500ml), 1 glas vruchtensap (150 ml), 1 beker melk (250 ml), en 1
glas frisdrank (250ml). Dan heeft u 1500 ml, oftewel 1,5 liter vocht,
gedronken. Koffie mag wel mee gerekend worden met de hoeveelheid
vocht die u op een dag drinkt, let wel op koffie kan vocht onttrekken,
probeer daarom naast uw koffie ook een glaasje water te drinken!
Tip
Door gedurende dag water te drinken uit een flesje (500ml) heeft u
een goed overzicht van de hoeveelheid vocht wat u binnen krijgt.
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Eet niet te veel
Voor een gezond gewicht is het belangrijk om niet te veel te eten en
voldoende te bewegen. Drie maaltijden per dag vormen een goede basis
om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Bij de tussendoortjes is het
soms belangrijk om op de calorieën te letten. Geschikte tussendoortjes
zijn: fruit, een schaaltje rauwkost (komkommer, tomaat, wortel), een klein
koekje zoals een biscuitje, popcorn of zoute stokjes. Tussendoortjes die
veel calorieën bevatten kunt u beter zo min mogelijk eten zoals: chips,
koek, snoep, chocolade, taart, frisdrank en alcohol. Zorg dat u voldoende
groente en fruit eet en kies voor volkoren producten zoals brood, pasta
en zilvervliesrijst, deze bevatten namelijk vezels die zorgen voor een vol
gevoel, waardoor u minder gaat snoepen.
Ontbijt
Het is belangrijk om de ochtend te beginnen met een goed ontbijt. Een
goed ontbijt zet de spijsvertering en darmen aan het werk en stimuleert
een goede stoelgang. Een goed ontbijt zou er voor kunnen zorgen dat u
zich beter kunt concentreren. Ook kan het ervoor zorgen dat u minder
trek heeft in de loop van de ochtend en niet zo snel gaat snoepen. Als u
´s ochtend niet ontbijt kan het mogelijk zo zijn dat u in de loop van de
avond ook meer trek heeft.
Tip
Heeft u ´s ochtend te weinig tijd om het ontbijt klaar te maken?
Maak het de avond ervoor klaar en bewaar het in de koelkast tot de
ochtend! Ook kan een pakje drinkontbijt een uitkomst zijn voor een
snel ontbijt. Let er dan wel op dat sommige varianten hiervan veel
suikers kunnen bevatten.
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Bewegen
Regelmatig bewegen is gezond en kan op vele manieren, zowel alleen
als samen. Door veel te bewegen raken uw spieren, longen, hart en
bloedvaten er aan gewend om te werken. U kan zich daardoor fitter
voelen en meer energie krijgen. Door bewegen heeft u ook minder kans
op overgewicht, krijgt u sterkere spieren en botten en een mooiere huid.
Ook heeft u minder kans op suikerziekte en is bewegen goed voor uw
bloeddruk en cholesterol en heeft u minder kans op een beroerte of
hartinfarct. Kortom: bewegen heeft veel positieve effecten!
Als u niet gewend bent aan actief bewegen, moet u rustig aan beginnen.
Het gaat erom dat u zich zodanig inspant dat u ervan gaat hijgen en uw
hart sneller gaat kloppen maar zorg dat u niet te veel buiten adem raakt.
Zodra u stopt met bewegen, moet u weer normaal kunnen praten. Ga
steeds iets meer bewegen. Begin bijvoorbeeld met een wandeling van
10 minuten en ga elke dag wat vaker en langer bewegen. De eerste paar
keer kunt u last krijgen van spierpijn, maar dat is niet erg. U zult merken
dat het elke week beter gaat. Elke dag een half uur actief bewegen is
beter dan een of twee keer per week een uur intensief sporten.
Kies activiteiten die u leuk vindt en die u makkelijk kunt inplannen in uw
dagelijks leven. Zorg voor afwisseling als u dat prettig vindt. Ga
bijvoorbeeld de ene dag fietsen en/ of zwemmen en de andere dag
wandelen. Ga op een vaste tijd bewegen, bijvoorbeeld na het eten. Dan
houdt u het gemakkelijker vol. U kunt ook afspreken om samen met uw
partner of met een vriend(in) te gaan sporten. U kunt zich ook inschrijven
bij een wandel-, fiets- of fitnessclub of bij een sportvereniging. Als u
minder goed kan bewegen of in een rolstoel zit kunt u ook bewegen.
Denk bijvoorbeeld aan balspelletjes die u met uw handen kan doen of
zwemmen.
Maak er een gewoonte van om in uw dagelijks leven wat extra te
bewegen. Neem vaker de trap in plaats van de lift. Laat de auto staan en
ga op de fiets naar de winkel of naar uw werk. En blijf niet urenlang
achter elkaar zitten, bijvoorbeeld voor de televisie of de computer. Al die
kleine beetjes helpen om regelmatig en voldoende te blijven bewegen.
Zorg dat u minstens vijf dagen per week een halfuur per dag actief
beweegt. U hoeft niet een half uur achter elkaar te bewegen, maar u kunt
dat op uw eigen manier over de dag verdelen.
De Nederlandse norm voor bewegen is tenminste vijf dagen per
week 30 minuten matig intensief te bewegen.
19

Overgewicht
De belangrijkste oorzaak voor overgewicht is te veel eten en te weinig
bewegen. Een te hoog gewicht is niet goed voor de gezondheid. Het
verhoogt de kans op onder andere een hoge bloeddruk, hart- en
vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten.
Bij het vaststellen van overgewicht gaat het om de verhouding tussen
gewicht en lengte. Dit wordt ook wel de Body Mass Index (BMI)
genoemd. De BMI kunt u berekenen door het gewicht (in kilo’s) te delen
door het kwadraat van de lengte (lengte keer lengte uitgedrukt in
meters).
Rekenvoorbeeld
Een vrouw met een lengte van 1,75 en een gewicht van 70 kg. Haar BMI
is 70/(1,75*1,75)= 22.9
Een man met een lengte van 1,85 en een gewicht van 85 kg. Zijn BMI is
85/(1,85*1,85)= 24.8
Bij een BMI van 25 of hoger kan er sprake zijn van overgewicht. Bij een
BMI van 25- 30 is het belangrijk om te proberen niet aan te komen. Bij
een BMI van boven de 30 is het belangrijk om af te vallen. Een
gewichtsvermindering van 5 tot 10% is al beter voor uw gezondheid.
Bovenstaande BMI-meter kan niet gebruikt worden om de verhouding
lengte/gewicht van kinderen uit te rekenen omdat kinderen nog in de
groei zijn. Op de website van het voedingscentrum kunt u meer
informatie vinden over de verhoudingen bij kinderen. Mensen die veel
sporten kunnen ook een hoger gewicht, en dus een hoger BMI, hebben
omdat zij veel spieren hebben. Er is dan geen sprake van overgewicht.
Daarom wordt naast het gewicht vaak de middelomvang gemeten om te
meten hoeveel vet er rond de buik zit.
Middelomvang
Mannen > 102 cm
Vrouwen > 88 cm
Is uw middelomvang groter dan bovenstaand, probeer dan af te vallen
en raadpleeg zo nodig de diëtist voor hulp.
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Naast de BMI wordt de middel- heup ratio gebruikt om te kijk hoe het vet
verdeelt is in het lichaam. Vet rond de buik vergroot het risico op hart en
vaat ziekten. De middel- heup ratio wordt berekent door de
middelomvang te delen door de heupomvang. Als de uitkomst bij
vrouwen hoger is dan 0,80 en bij mannen hoger dan 0,95 is de
hoeveelheid vet rond de buik te hoog en dit verhoogd het risico op
ziekten.
Rekenvoorbeeld
Een vrouw met een middelomvang van 80 cm en een heupomvang van
100 cm.
Haar middel- heupratio is dan: 80/100 = 0,80.
Een man met een middelomvang van 105 cm en een heupomvang van
95 cm.
Zijn middel- heup ratio is dan: 105/95 = 1,11.
Heeft u een te hoog BMI en/of een te hoog middel- heup ratio dan is het
extra belangrijk dat u een gezonde leefstijl nastreeft. Dat betekent
gezond (en niet te veel) eten, regelmatig te bewegen en niet te roken.
Het is belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Hoeveel u dagelijks
nodig heeft kunt u zien in het schema met de aanbevolen hoeveelheden
voeding per dag.
Tip
Voor hulp bij overgewicht is het raadzaam om de diëtist te
raadplegen, samen met de diëtist kunt u eventueel energie en
vetbeperkte maaltijden aanvragen bij de voedingsservice
Heuvelrug.
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Te hoog cholesterol
Cholesterol is een vetachtige stof. Uw lichaam heeft deze stof nodig om
cellen, hormonen en gal te maken. Cholesterol wordt in de lever
aangemaakt en verwerkt. Daarnaast neemt uw lichaam cholesterol op uit
de voeding.
Bij een cholesterol gehalte wordt er gesproken over HDL en LDL
cholesterol. Het LDL-cholesterol is een risicofactor voor hart- en
vaatziekten terwijl het HDL-cholesterol juist een gunstig effect heeft
omdat het zorgt voor het afvoeren van LDL-cholesterol.
De hoeveelheid cholesterol in uw bloed wisselt. Het LDL-cholesterol
neemt toe als u veel verzadigd vet eet. Verzadigd vet zit vooral in room,
boter, volle melkproducten, volvette kaas, vet vlees, koekjes, gebak en
snacks.
Het HDL-cholesterol wordt door het lichaam zelf aangemaakt en zorgt
voor een balans tussen LDL- en HDL cholesterol. Als er teveel verzadigd
vet gegeten wordt kan deze balans verstoord worden, het LDLcholesterol kan dan te hoog worden.
* Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie over vetten
Een verhoogd cholesterolgehalte geeft op zich geen klachten. Maar als u
jaren lang een te hoog cholesterolgehalte in uw bloed heeft, kan het zich
ophopen in de wand van uw bloedvaten. Uw bloedvaten kunnen dan
nauwer worden en uiteindelijk dicht gaan zitten. Een verhoogd
cholesterolgehalte geeft meer risico op het krijgen van hart- en
vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct.
Tip
Heeft u een te hoog cholesterol? Denk eens aan een vetbeperkte
maaltijd van de voedingsservice Heuvelrug, eventueel in overleg
met een diëtist.
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Hoge bloeddruk
De bloeddruk is de druk die het hart uitoefent op de binnenwand van de
bloedvaten. De bloeddruk kan omhoog gaan door intensief bewegen of
emotionele stress. De bloeddruk neemt ook toe met uw leeftijd. Een
hoge bloeddruk is geen ziekte maar een risicofactor, dat wil zeggen dat u
met een hoge bloeddruk een groter risico loopt om problemen met uw
hart en bloedvaten te krijgen.
Wanneer de bloeddruk verhoogd is hoeft u daar niet altijd iets van te
merken maar een verhoogde bloeddruk is niet ongevaarlijk. Er kunnen
zich namelijk wel klachten voordoen zoals hartkloppingen, hoofdpijn,
oorsuizen, kortademigheid en krampen. Door een verhoogde bloeddruk
kunnen de bloedvaten beschadigd raken en dicht gaan zitten. Hierdoor
neemt de kans op een beroerte, een minder goed werkend hart of een
hartinfarct toe. Hoe hoger de bloeddruk, hoe groter dit risico.
Bij een hoge bloeddruk is het belangrijk om minder zout te eten omdat
de bloeddruk naar beneden kan gaan wanneer er minder zout gegeten
wordt. Bloeddrukverlagende medicijnen werken beter als u minder zout
gebruikt en dan zou het kunnen dat u minder medicijnen hoeft te
gebruiken. Zout zit in veel voedingsmiddelen verwerkt en daarnaast
wordt het tijdens het koken vaak gebruikt als smaakmaker. Probeer het
zout te vervangen door verse kruiden zoals basilicum, peterselie,
bieslook, dille en tijm te gebruiken bij het bereiden van maaltijden.
Voedingsmiddelen zoals kant- en klaar maaltijden uit de supermarkt
bevatten veel zout, probeer die zo min mogelijk te gebruiken.
* Zie pagina 15 voor meer informatie over zout en natrium
Naast het verlagen van het zoutgebruik in de voeding is het belangrijk
om de hoeveelheid alcohol te beperken tot maximaal 1 glas alcohol voor
vrouwen en 2 glazen alcohol voor mannen per dag. Drop bevat de stof
glycyrrhizinezuur, deze stof zorgt voor een hoge bloeddruk, daarom is
het bij een hoge bloeddruk verstandig om zo min mogelijk drop te eten.
Ook is het belangrijk om een gezond gewicht na te streven en meer te
bewegen. Dit verminderd de kans op hart- en vaatziekten.
Als het veranderen van de leefstijl onvoldoende effect heeft kunnen er
bloeddrukverlagende medicijnen door de arts worden voorgeschreven en
de diëtist worden ingeschakeld.
Tip
Voor natriumbeperkte maaltijden kunt u ook terecht bij de
voedingsservice Heuvelrug!
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Diabetes mellitus
Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Mensen met
diabetes maken geen insuline aan, of zijn minder gevoelig voor insuline.
Insuline is een hormoon dat een belangrijke rol speelt bij het
bloedsuikergehalte en is nodig om glucose in de cellen toe te laten.
Diabetes verhoogd de kans op hart- en vaatziekten, neuropathie,
diabetische voet, oog- en nieraandoeningen.
Het lichaam gebruikt glucose uit koolhydraten* voor energie, die onder
andere nodig is voor ademhalen, bewegen en het kloppen van het hart.
Bij diabetes kan glucose de cel niet in en blijft het in het bloed. Het
bloedsuikergehalte is daardoor te hoog. De nieren scheiden een deel
van de glucose uit via de urine waardoor er klachten ontstaan als
vermoeidheid, dorst, veel plassen, jeuk, en gewichtsverlies, dit wordt ook
wel een hyper genoemd. Als diabetes behandeld wordt met medicijnen
of insuline, verdwijnen de klachten meestal snel.
* Zie pagina 14 voor meer informatie over koolhydraten
Er zijn twee soorten diabetes
• Diabetes type 1: de alvleesklier maakt geen of nauwelijks insuline aan,
type 1 ontstaat vaak voor het 30e levensjaar.
• Diabetes type 2, wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, waarbij
de cellen minder gevoelig zijn voor insuline. Diabetes type 2 ontstond
vroeger vooral bij mensen boven de 40 jaar maar vanwege het
toenemende overgewicht bij kinderen komt diabetes type 2 nu steeds
vaker voor op jongere leeftijd.
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De behandeling is in eerste instantie belangrijk om de directe klachten te
verhelpen zoals veel plassen, hevige dorst, sufheid, moeheid,
gewichtsverlies, jeuk, huidinfecties, verminderd gezichtsvermogen en
vooral om de complicaties op de langere termijn te voorkomen. De
belangrijkste lange termijneffecten zijn oogafwijkingen, beschadiging van
de nieren, hart- en vaatafwijkingen, zenuwbeschadigingen, slechte
wondgenezing en de ‘diabetesvoet’, waarbij de voet langzaam afsterft.
Bij de behandeling van diabetes speelt de persoon in kwestie zelf een
belangrijke rol. Tijdig signaleren van een toename van de klachten, de
medicijnen goed gebruiken, de juiste voedingsadviezen volgen, een
gezonde leefstijl en een goede regulatie van de bloedglucosewaarde
heeft de persoon in kwestie zelf in de hand. Bij de behandeling van
diabetes met insuline kan er een hypo* ontstaan, dit houd in dat uw
bloedglucosewaarde te laag zijn, dit kan komen door te veel insuline of
te weinig koolhydraten. Bij het starten van de behandeling met insuline is
het verstandig de diëtist te raadplegen om te leren omgaan met insuline
in combinatie met voeding.
* Zie plaatje hypo
Met een glucosemeter kan het bloedsuikergehalte gemeten worden. De
hoeveelheid glucose in het bloed wordt uitgedrukt in millimol per liter
(mmol/l)
Diabetes
• hoger is dan 6 mmol/l: nuchter, de voorgaande 8 uur is niets gegeten
• hoger is dan 11 mmol/l: niet-nuchter, de voorgaande 2 uur is niets
gegeten
Normaal bloedglucose
• lager dan 5,6 mmol/l: nuchter, de voorgaande 8 uur is niets gegeten
• lager dan 7,8 mmol/l: niet-nuchter, de voorgaande 2 uur is niets
gegeten
Verhoogd bloedglucose
• hoger dan of gelijk is aan 5,6, maar lager dan of gelijk aan 6 mmol/l:
nuchter, de voorgaande 8 uur is niets gegeten
• tussen de 7,8 en 11,0 mmol/l bij niet nuchter prikken.
De huisarts kijkt ook naar de gemiddelde glucosewaarde van de laatste
6 tot 8 weken. Zo kan worden beoordeeld of het glucosegehalte over een
langere periode goed is gebleven.
Dit wordt bepaald met het zogeheten HbA1c, de streefwaarde is
<53mmol/mol.
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Risicofactoren voor diabetes
• Erfelijkheid, mensen met een vader, moeder, broer of zus met
diabetes hebben een verhoogde kans om ook diabetes te
ontwikkelen
• Overgewicht, vooral wanneer het vet rond de buik zit (appelvorm)
• Hoge bloeddruk
• Hart en- vaatziekten
• Te hoog cholesterol
• Roken
• Etniciteit: diabetes komt vaker voor bij Hindoestanen, Turken en
Marokkanen
Tip
5- 15% gewichtsverlies kan bij mensen met diabetes type 2 en
overgewicht al een positief effect hebben op het bloedglucose
gehalte.
Tip
Bij diabetes is het belangrijk om de koolhydraten goed verspreid
over de dag te eten, om de bloedglucose onder controle te houden.
Ga voor een persoonlijk dieetadvies naar een diëtist.
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Metabool syndroom
Overgewicht en obesitas zijn belangrijke factoren voor het ontstaan van
het metabool syndroom. Door toename van overgewicht in Nederland
krijgen ook steeds meer mensen te maken met het metabool syndroom.
Met 3 of meer aandoeningen wordt er gesproken over het metabool
syndroom
• Overgewicht
• Te hoge bloeddruk
• Te hoog cholesterol
• Diabetes type 2
• Te hoog middel/heup ratio
Mensen met het metabool syndroom hebben ook een verhoogd risico op
galstenen, nierinsufficiëntie, gewrichtsklachten, vet rond de buikholte en
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Om de gezondheidsrisico’s te verminderen is gezond en gevarieerd
eten* en meer bewegen van groot belang. 5- 15% gewichtsverlies kan al
een positief effect hebben op het metabool syndroom.
* Zie pagina 9 voor meer informatie over gezonde voeding
Met de volgende maatregelen zou het risico op hart en vaatziekten
verlaagd kunnen worden
• Stoppen met roken.
• Gezond en gevarieerd eten, niet te veel, niet te zout en niet te vet.
Vooral kiezen voor groente, fruit, aardappelen en graanproducten. Kies
voor magere zuivelproducten, kaas, vis en vlees. Eet zo weinig mogelijk
verzadigd vetten en kies in plaats daarvan voor onverzadigde vetten.
• Drink maximaal twee glazen alcohol per dag en het liefst niet elke dag.
• Zorg voor voldoende beweging: minimaal 5 dagen per wek een half uur
bewegen, en 2 keer per week intensief sporten.
• Als u overgewicht heeft probeer dan minimaal 5-15% af te vallen.
Tip
Ga voor meer informatie over het metabool syndroom en
persoonlijk advies naar een diëtist.

27

Nieren
Goedwerkende nieren zorgen ervoor dat het bloed in uw lichaam
gefilterd wordt. Bij nierinsufficiëntie, ook wel nierfalen genoemd, werken
de filters in de nieren niet voldoende meer.
Nierinsufficiëntie kan ontstaan door diabetes, hoge bloeddruk,
nierbekkenontsteking of een erfelijke ziekte zoals cystenieren
(vochtophoping). Als u te horen heeft gekregen dat u nierinsufficiëntie
heeft is het belangrijk om te zorgen dat de nieren niet verder achteruit
gaan. Dit betekent dat u medicijnen krijgt en een dieet moet volgen. Bij
het dieet is het vooral belangrijk veel te drinken en rekening te houden
met natrium en kalium.
Als de nieren achteruit gaan en nog maar 10% werken moet u aan de
dialyse of krijgt u een niertransplantatie. Uw nieren werken dan niet
voldoende meer om het bloed te filteren. De dialyse zorgt er voor dat de
afvalstoffen uit het bloed worden verwijderd. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor dialyse u kunt thuis of in het ziekenhuis en overdag
of ’s nachts dialyseren. Hoeveel u moet dialyseren hang af van de
nierfunctie en deze kan per persoon verschillen. Ook tijdens de dialyse
moet u zich aan een dieet houden. Bij de dialyse fase moet u vooral
rekening houden met een vochtbeperking. U mag vaak nog maar 800 ml
vocht per dag, verder geldt er een natrium en kalium beperking.*
* Zie pagina 15 voor meer informatie over natrium en kalium
Tip
De voedingsservice biedt natrium en kalium beperkte maaltijden
aan!
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Obstipatie
Obstipatie wordt ook wel verstopping in de darmen genoemd. Een op de
drie Nederlanders heeft wel eens last van obstipatie. Er is sprake van
obstipatie als u minder dan drie keer per week ontlasting produceert of
als dit alleen lukt door druk te zetten.
De meest voorkomende klachten bij obstipatie
• Harde, droge ontlasting
• Een of twee keer ontlasting per week
• Pijn bij het poepen of een branderig gevoel
• Aambeien, bloedverlies
Als u last heeft van obstipatie is het belangrijk op gevarieerd en vezelrijk
(30-40 gram vezels per dag)* te eten. Kies voor volkoren producten,
groente en fruit. Komt u niet aan de hoeveelheid aanbevolen vezels per
dag kunt u ook vezelpreparaten slikken. Bij een vezelrijke voeding is het
belangrijk om voldoende te drinken minimaal 1,5- 2 liter per dag. Vezels
nemen vocht op en zwellen op, als u te weinig drinkt zwellen de vezels
niet goed op. De ontlasting is dan niet zacht genoeg en doet dan pijn als
het, het lichaam verlaat.
Mocht een vezelrijke voeding geen uitkomst bieden, raadpleeg dan uw
huisarts. Hij/zij kan u mogelijk vezelpreparaten adviseren om de
stoelgang op gang te brengen.
* Zie pagina 14 voor meer informatie over vezels
Dat regelmatig beweging gezond is staat vast, maar ook bij obstipatie is
het belangrijk om voldoende lichaamsbeweging te krijgen om de
darmwerking te stimuleren.
Zorg dat zodra u aandrang voelt, u meteen naar de toilet gaat. Anders
kan de ontlasting indrogen en hard worden. Probeer eerst vezelrijk en
gevarieerd te eten en voldoende te bewegen en te drinken. Werkt dit niet
ga dan naar uw huisarts, die kan u laxeermiddel voorschrijven.
Tip
Bij obstipatie kan een vezelverrijkte voeding uitkomst bieden,
voedingsservice Heuvelrug heeft ook vezelverrijkte maaltijden in
hun assortiment.
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Diarree
Er is sprake van diarree als u per dag 3 maal of meer dunne, waterige
ontlasting heeft. De aandrang bij diarree kan opeens opkomen en het is
vaak moeilijk om de ontlasting op te houden. Ook kan de kleur en geur
anders zijn dan bij normale ontlasting. Naast diarree is er vaak sprake
van koorts, misselijkheid, braken, buikkramp of geheel gevoel van ziek
zijn.
Oorzaken diarree
• Buikgriep
• Virussen
• Darminfectie
• Bacteriën
• Parasieten
• Besmet water of voedsel
• Voedselintoleratie of allergie
• Medicijnen
• Prikkelbaar darmsyndroom
• Ziekte van Crohn
• Collitus Ulcerosa
In de meeste gevallen gaat de diarree vanzelf over bij het bestrijden van
de infectie. Mocht de diarree een aantal dagen aanhouden kunt u een
huisarts raadplegen. Bij slijm of bloed bij de ontlasting, hoge koorts,
weinig plassen, een suf gevoel of hevige buikkrampen kunt u beter niet
te lang wachten en naar de huisarts gaan.
Bij diarree is het belangrijk om voldoende te blijven drinken, omdat u veel
vocht verlies via de diarree. Ook is het belangrijk om vezelrijk te eten.
Vezels nemen water op en verdikken daarmee de ontlasting.
Tip
Besteld u uw maaltijden bij de voedingsservice Heuvelrug? Kijk ook
eens naar de optie om een vezelverrijkte maaltijd te bestellen!
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Ondergewicht
Ondergewicht betekent dat u minder weegt bij uw lengte dan goed is
voor uw gezondheid. Ondergewicht kan komen door een snelle
stofwisseling, een verminderde inname van voeding of door een ziekte.
Een te laag gewicht kan eventuele risico’s met zich mee brengen zoals
een tekort aan voedingsstoffen, een achteruitgang van uw conditie of
een lusteloos en moe gevoel.
Tip
Wilt u weten of u ondergewicht heeft en heeft u hulp nodig met
gewichtstoename? Kijk voor het berekenen van uw BMI en
middelomtrek op pagina ….. en raadpleeg zo nodig een diëtist!
Ondervoeding
Bij ondervoeding heeft het lichaam een tekort aan voedingsstoffen. Dit
wordt ook wel een slechte voedingstoestand genoemd. Vaak wordt er bij
ondervoeding gedacht aan arme landen, waar vaak voedseltekorten
ontstaan onder de bevolking.
In onze samenleving komt ook veel ondervoeding voor, minder vaak
door een voedseltekort maar in relatie tot ziekte.
Door ziekte kan de behoefte aan voedingsstoffen verhoogd zijn en de
inname van voedsel zijn verlaagd. Onvoldoende voedselinname, zowel
bij volwassenen als kinderen, kan onder andere worden veroorzaakt
door een verminderde eetlust, veranderingen in geur- en
smaakwaarneming, kauw- en slikproblemen, spierzwakte, en emotionele
factoren. Vooral ouderen, chronisch zieken of mensen die een grote
operatie ondergaan hebben een grote kans op ondervoeding.
Tip
Om de eetlust op gang te brengen kunt u een half uur voor de
warme maaltijd een kopje bouillon drinken. Ook fris- zure producten
als fruit, vruchten- of tomatensap kunnen de eetlust stimuleren.
Tip
Mocht het eten moeizaam gaan is het belangrijk dat de maaltijden
die u binnenkrijgt rijk zijn aan vitaminen en mineralen.
De voedingsservice Heuvelrug kan hier een bijdrage aan leveren,
door een voor u samengestelde, energierijke en/of eiwitrijke
maaltijd te bereiden!
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De gevolgen van ondervoeding kunnen erg verschillen per situatie maar
zijn vaak van invloed op de totale gezondheidstoestand van een
persoon. Ondervoeding kan zorgen voor een langzamer herstel van
bijvoorbeeld een operatie, vermoeidheid, een verminderde weerstand en
conditie, een verminderde wondgenezing, een verhoogde kans op
complicaties en een verhoogde kans op sterfte.
Bij kinderen heeft ondervoeding niet alleen directe consequenties maar
kan vooral bij jongere kinderen gevolgen hebben op latere leeftijd, zoals
een vermindering van het IQ en een kleinere eindlengte
Hoe eerder de ondervoeding wordt herkent, hoe beter het lukt om
iemand weer in een goede voedingstoestand te houden of te brengen.
Ongewenst gewichtsverlies is één van de belangrijkste punten voor
ondervoeding.
Ondervoeding bij volwassenen
Bij volwassenen (≥ 18 jaar) wordt gesproken van ondervoeding wanneer
er sprake is van ongewenst gewichtsverlies van meer dan 10% in de
laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand. Verder wordt er
gesproken van ondergewicht bij een Body Mass Index (BMI (gewicht /
lengte)) van kleiner dan 18,5 of van 20 bij ouderen (≥55). Het hóeft
echter niet te betekenen dat iemand met een BMI kleiner dan 18,5 ook
daadwerkelijk ondervoed is.
Ondervoeding bij kinderen
Voor kinderen gelden andere criteria voor ondervoeding .Omdat
kinderen in de groei zijn, wordt er gebruik gemaakt van een groeicurve
(gewicht/leeftijd, gewicht/lengte en/of lengte/leeftijd). Aan de hand van
deze groeicurve kan worden bekeken of het kind de juiste lengte en
gewicht heeft passend bij zijn/haar leeftijd.
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Energie verrijkt dieet
Een energie verrijkt dieet zou u kunnen helpen wanneer er
gewichtverlies bij u heeft plaatsgevonden of wanneer dit plaatsvindt. Ook
kan uw voeding verrijkt worden wanneer er sprake is van een risico op
ondervoeding.
Om ervoor te zorgen dat het gewicht niet (verder) afneemt is het
verstandig om de voeding te verrijken: het energie verrijkt dieet.
Het gaat hierbij niet alleen om extra energie geleverd door de
voedingsstoffen eiwitten, koolhydraten en vetten maar ook om de
vitaminen en mineralen. Een arts kan hiervoor de diëtist inschakelen om
een energieverrijkte voeding samen te stellen. Het doel van het dieet is
om het gewicht te laten toenemen of het gewicht stabiel te laten blijven
waardoor de voedingstoestand verbetert. Vaak is het verstandig om
meerdere kleine ´maaltijden´ te eten, goed verdeeld over de dag, om een
´vol´ gevoel te voorkomen en voldoende energie binnen te krijgen.
Tips voor energieverrijking
•Boterhammen dik besmeren met boter en dubbel beleg
•Tussendoortjes: stukjes kaas of worst, nootjes, koek/cake
•Klontje boter door de pap of warme maaltijd
•Volle melkproducten
•Ongeklopte slagroom verwerken in gerechten
Eiwit verrijkt dieet
Iedereen heeft eiwit* nodig voor allerlei functies, zoals de aanmaak van
weefsel, hormonen of voor het afweersysteem. In sommige situaties is er
een extra hoeveelheid eiwit nodig om deze functies te ondersteunen.
* Zie pagina 12 voor meer informatie over eiwitten
Wanneer is er eiwitverrijking nodig
•Bij het herstellen van een operatie
•Bij ziekte of het herstellen van een ziekte
•Bij een slechte voedingstoestand
•Bij decubitus
Tijdens deze situaties kan eiwitverrijking in de voeding noodzakelijk zijn
omdat de eiwitbehoefte van de persoon verhoogd is. De diëtist kan aan
de hand van de situatie een persoonlijk dieet adviseren.
Tip
De voedingsservice Heuvelrug biedt energie- en/ of eiwitverrijkte
maaltijden en producten aan.
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Drinkvoeding/Sondevoeding
Goede voeding is essentieel voor een goede gezondheid. Via voeding
krijgt u belangrijke voedingsstoffen binnen die uw lichaam nodig heeft.
Zoals eerder genoemd zijn de voedingsstoffen niet alleen nodig om te
kunnen functioneren maar zijn deze ook nodig voor een goede
weerstand en conditie. Daarnaast geneest u, wanneer u ziek bent,
sneller als u goed eet. Soms is (goed) eten niet zo vanzelfsprekend en
loopt u het risico op ongewenst gewichtsverlies. Tijdens de situatie dat
het eten met gewone voeding niet mocht lukken, kan drinkvoeding of
sondevoeding een oplossing zijn.
Drinkvoeding en sondevoeding kunnen in verschillende soorten
besteld worden bij voedingsservice Heuvelrug!
Wat is drinkvoeding?
Drinkvoeding is een energie- en/of eiwitrijke, vloeibare voeding in een
flesje of een pakje van 200 ml, direct klaar voor gebruik. Drinkvoeding
bevat in een kleine hoeveelheid veel voedingsstoffen die u nodig heeft
tijdens een periode van aansterken. Drinkvoeding verkrijgbaar op sap- ,
melk- en yoghurtbasis in verschillende smaken zoals vanille, aardbei en
chocolade. Meestal wordt de drinkvoeding gebruikt als een aanvulling op
de gewone maaltijden, wat betekent dat de flesjes gebruikt kunnen
worden tussen het ontbijt, lunch en avondeten. Drinkvoeding kan ook op
verschillende manieren verwerkt worden, denkt u eens aan het maken
van een pannenkoek, een broodpap of een toetje.
Tip
Naast drinkvoeding kunt u ook cupjes vruchtenmoes, een crème
variant (vla) eten of flesjes van 125 ml drinkvoeding, met extra
vezels, drinken om extra energie binnen te krijgen. Samen met de
diëtist kunt u bespreken hoelang en hoeveel drinkvoeding u wilt
gebruiken en welke smaken uw voorkeur hebben.
Wat is sondevoeding?
Sondevoeding is een vloeibare vorm van voeding die via een slangetje,
de sonde, in de maag of darmen terecht komt. Sondevoeding wordt
gegeven om ter voorkoming van ondervoeding en om mogelijk te
voorkomen dat u verder ondervoed raakt. Meestal wordt de
sondevoeding ´s nachts gegeven als aanvulling op de gewone voeding
overdag maar het kan ook zo zijn dat iemand geheel gevoed wordt door
de sondevoeding. Er zijn veel verschillende soorten voeding, afhankelijk
van de situatie kan de diëtist bepalen welke voeding voor u het beste
zou kunnen zijn.
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Decubitus
Decubitus is een beschadiging van de huid als gevolg van permanente
druk- en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied.
Decubitus treedt vooral op in situaties waarin mensen, onafhankelijk qua
leeftijd, langdurige bedrust moeten houden of om andere redenen zeer
lang in een houding blijven liggen of zitten, zoals ouderen of lichamelijkgehandicapten. Bij langdurig ´wrijving' van de huid ontstaat plaatselijk
zuurstoftekort in de huid en de onderliggende weefsels. Als deze situatie
langer plaats vindt kan het weefsel dood gaan, dit wordt necrose
genoemd.
Het dode huidweefsel en onderliggende bindweefsel verdwijnt en een
(vaak diepe) wond is het gevolg. Zo’n wond wordt een ulcus (zweer)
genoemd. Bekende decubitus plekken zijn de stuit en de hielen van de
voeten. Ook komt decubitus vaak voor bij mensen die afhankelijk zijn
van een rolstoel, zij zitten vrijwel altijd in dezelfde houding waardoor er
veel wrijving van de huid ontstaat met decubitus tot gevolg.
Decubitus kan in enkele gradaties van ernst worden ingedeeld
• Stadium 1
Het allereerste begin van decubitus wordt herkent door een rode vlek op
de huid. Hierbij is het belangrijk dat de roodheid niet snel verdwijnt als er
met een vinger op de huid wordt gedrukt. De decubitus is in dit stadium
nog niet erg zichtbaar maar heeft al wel schade aangericht.
• Stadium 2
In dit stadium wordt de schade duidelijk zichtbaar. Meestal bestaat de
schade uit een blaar gevuld met vocht en/of bloed of een droge,
zwartgekleurde huid. Daarnaast kunnen er oppervlakkige zweren
ontstaan.
• Stadium 3
Tijdens dit stadium is de gehele dikte van de huid afgestorven en vaak
ook een deel van het vetweefsel. Hierdoor is er een diepe zweer
ontstaan. De onderliggende spieren zijn nog niet door de decubitus
aangetast. Het afgestorven huidweefsel is geel of zwart van kleur.
• Stadium 4
In dit laatste stadium is er ook sprake van aantasting van spierweefsel.
Er zijn diepe wonden ontstaan, soms kunnen deze wel centimeters diep
worden. In het ergste geval kan er een amputatie plaatsvinden.
Tip
Een eiwitverrijkte voeding kan helpen om de wondgenezing te
ondersteunen. De Heuvelrug biedt eiwitverrijkte maaltijden aan. De
diëtist kan helpen een eiwitverrijkte voeding samen te stellen.
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Adviezen van voeding bij misselijkheid
Omstandigheden als ziekte, zwangerschap, vermoeidheid en/of het
gebruik van medicatie kunnen ervoor zorgen dat u zich misselijk voelt.
Hierdoor kan uw zin in eten en drinken mogelijk afnemen. Om toch
voldoende voeding binnen te krijgen staan er hieronder een aantal tips
die u mogelijk kunnen helpen tijdens een gevoel van misselijkheid.
Opstaan
•Gebruik een licht ontbijt op bed voor het opstaan, zoals droge crackers,
beschuitjes of geroosterd wit brood. Dit kan eventueel belegd worden
met zoet beleg. Bij kauw- en slikproblemen kunnen deze producten
mogelijk niet worden gebruikt, in overleg met een logopedist kan de
consistentie worden aangepast.
•Zorg dat er iets te eten en/of te drinken op het nachtkastje staat, zodat
het niet nodig is om op te staan voor het ontbijt.
•Blijf na het ontbijt op bed nog even liggen en sta vervolgens rustig op.
Drinken
•Drink regelmatig om uitdroging te voorkomen. Weinig drinken vergroot
het gevoel van misselijk zijn. Soms kan het helpen om door een rietje te
drinken wanneer u moeite heeft met slikken.
•Wanneer het eten niet lukt, neem dan kleine slokjes van een
energierijke drank zoals volle zuivelproducten of drinkvoeding.
•De geur van koffie kan de misselijkheid verergeren.
Eten
•Gebruik regelmatig, 6-8 keer per dag, kleine lichte maaltijden.
•Het zou kunnen helpen om tijdens een maaltijd/tussendoortje niet te
drinken. Door alleen voeding binnen te krijgen zet de maag minder uit en
dit zou kunnen helpen de misselijkheid te verminderen en/of minder erg
te laten worden.
•Koude gerechten worden vaak beter verdragen dan warme maaltijden.
Hierbij kan gedacht worden aan (maaltijd)salades of brood met
vleeswaren, kaas, vis.
•Verschuiving van de eetmomenten (avond en/of nacht) naar dagdelen
of dagen waarbij de misselijkheid minder of niet meer aanwezig is.
•Individuele aanpassing in de product- en maaltijdkeuze, vermijden van
alle producten, die de misselijkheid vergroten.
•Koolhydraatrijke voeding zou beter verdraagbaar zijn. Vetrijke voeding
en gekruide gerechten kunnen te zwaar op de maag vallen waardoor de
misselijkheid vergroot wordt.
•Vermijd sterk geurende voedingsmiddelen zoals het braden van vlees of
het trekken van bouillon.
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Kauw- en slikklachten
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor u slikproblemen
ontwikkelt. Naast verandering in het slikken door ouderdom kunnen ook
lichamelijke aandoeningen en bijwerkingen van medicatie tot
slikproblemen leiden.
Oorzaken slikklachten
•Ouderdom
Bij het ouder worden kunnen er lichamelijke veranderingen plaatsvinden
tijdens het slikken. Een slecht gebit of een gebitsprothese zorgen ervoor
dat er meer kauwbewegingen nodig zijn om het voedsel fijn te malen en
met speeksel te vermengen. De inzet van de slikbeweging is vaak licht
vertraagd waardoor het voedsel langer in de mond blijft zitten. Het risico
wat dit met zich meebrengt is dat bij het drinken de vloeistof al de
keelholte inloopt, voordat er geslikt is, met verslikken als gevolg. Ook
wordt de functie van de keelwand en van de slokdarm opening
verminderd door verkalking van kraakbeen waardoor vaker restanten
van voeding in de keel blijven hangen en u vaker moet slikken om alle
voeding weg te krijgen.
•Lichamelijke aandoeningen
Lichamelijke aandoeningen, zoals het krijgen van een beroerte, kunnen
leiden tot problemen in verschillende fasen van de slikbeweging. Deze
problemen kunnen ervoor zorgen dat het bijvoorbeeld lang duurt voordat
het voedsel weggeslikt kan worden of dat er een minder gevoel in de
mond en/of keelholte is, met mogelijk verslikken als gevolg.
•Medicatie
Het gebruik van bepaalde medicijnen kan een grote rol spelen bij het
ontstaan van slikproblemen zoals een verminderde spierkracht,
verminderd reactievermogen en het hebben van een droge mond een
invloed op het slikproces.
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Consistentie
Voedsel kan worden ingedeeld naar eigenschappen, waaronder de
consistenties(verschil in dikte). Mensen met slikproblemen kunnen
moeite hebben met bepaalde consistenties. Vaak wordt vlees, rauwkost,
fruit en volkorenbrood liever niet gegeten of afgeraden omdat deze te
hard zijn of moeilijkheden geven met slikken. Vla, yoghurt of pap en
andere zachte voeding staan daarentegen vaak op het menu omdat
deze producten weinig kauwproblemen geven.
De logopediste kan, in samenwerking met een diëtist, een persoonlijk
advies geven over welke consistenties veilig zijn om te slikken.
De voedingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door een
product met dikte van nature, zo zou chocolademelk vervangen kunnen
worden door chocoladevla. Dit kan gedaan worden om het slikproces
veilig te laten verlopen. Mocht het verdikken van producten niet meer
met ´gewone´ voedingsmiddelen gedaan kunnen worden is het een optie
om verdikkingsmiddel te gebruiken, wel kan dit een invloed hebben op
de beleving van een product en bevatten de meeste verdikkingsmiddelen
extra kilocalorieën, wat voor de een wel gunstig is en voor de ander niet.
Tip
Om het eten en drinken zo veilig mogelijk te laten verlopen is het
mogelijk om de consistentie van uw maaltijden aan te passen. De
voedingsservice Heuvelrug zorgt er dan voor dat uw maaltijden
bijvoorbeeld gemalen of vloeibaar gemaakt worden.
Adviezen voor mensen die vermoeid zijn maar toch gezond willen/
moeten eten
Wanneer u vermoeid bent kan het lastig zijn om dagelijks voldoende te
eten. Boodschappen doen, eten koken en opruimen gaat dan moeilijk.
Om toch elke dag een warme maaltijd te eten kunt u op dagen dat u zich
fit genoeg voelt om eten te koken extra porties koken en dit invriezen.
Maak geen ingewikkelde gerechten, koop voorgesneden groente, kanten klare rauwkost, geschilde aardappelen en vlees wat snel gaar is. Kies
voor diepvriesgroente in plaats van verse groente die zijn net zo gezond.
Van diepvriesgroente kunt u een voorraad inslaan en bewaren in de
diepvries. Als u boodschappen gaat doen koop dan producten die langer
houdbaar zijn dan hoeft u niet elke dag naar de winkel.
Ga voor het eten eerst even slapen, dan heeft u meer energie om de
maaltijd te eten. Eet kleine porties verspreid over de dag. Ga rustig voor
het eten zitten en neem de tijd.
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Allergieën
Bij een allergie is er sprake van een overdreven reactie van het
afweersysteem. Bij een allergische reactie maakt het afweersysteem niet
alleen antistoffen aan tegen de stof die de allergie veroorzaakt maar ook
tegen stoffen die gewoonlijk als onschuldig worden beschouwd. Het
afweersysteem maakt daarbij antistoffen aan tegen eiwitten die in de
voeding voorkomen. Deze stoffen heten allergenen. Door de eiwitten,
waar een antistof tegen gemaakt is, te vermijden voorkomt u een
allergische reactie.
Als er sprake is van een allergie, is een verwijzing naar de diëtist
gewenst. De diëtist geeft aan hoe bepaalde voedingsmiddelen kunnen
worden vermeden zonder dat er een tekort aan voedingsstoffen ontstaat.
De meest voorkomende allergenen zijn: gluten, schaaldieren, eieren, vis,
pinda’s, soja, melk, schaalvruchten, selderij, mosterd, sesamzaad,
zwaveldioxide, sulfiet, lupine en weekdieren. Hieronder worden een
aantal allergenen uitgelegd.
Tip
Heeft u een allergie en moeten uw maaltijden hierop aangepast
worden? Bij de voedingsservice kan dit! Zij leveren maaltijden
aangepast op uw allergie.
Koemelkallergie
Koemelkallergie is de meest voorkomende voedselallergie bij
zuigelingen. Koemelkallergie kan huidklachten, maag,- darmklachten en
luchtwegklachten veroorzaken Bij het vermoeden van een
koemelkallergie is het belangrijk om naar huisarts of een
consultatiebureau te gaan. Kinderen met een erfelijke aanleg voor een
allergie, zoals hooikoorts, eczeem, astma, hebben een grotere kans op
het ontwikkelen van een koemelkallergie. De aard en de ernst van de
klachten kunnen erg verschillen. Ook kunnen de zuigelingen over de
allergie heen groeien.
Bij koemelkallergie is het advies om hypoallergene kunstvoeding te
geven, dit is voeding zonder koemelk. En voorzichtig te zijn met het
geven van vaste voeding omdat het kind hier ook allergische reacties op
kan krijgen. Bij kinderen en volwassenen die niet over de
koemelkallergie zijn heen gegroeid geldt dat zij producten met koemelk
moeten vermijden. Daarnaast is het belangrijk om de diëtist te
raadplegen voor advies over een volwaardige voeding zonder koemelk.
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Notenallergie
Een notenallergie is een allergie voor nootvruchten. Naast een
notenallergie kunt u ook een allergie voor pinda’s hebben. Als u een
pinda allergie heeft hoeft u niet allergisch te zijn voor andere noten.
Omgekeerd hoeven patiënten met een notenallergie niet voor pinda’s
allergisch te zijn.
De belangrijkste symptomen van een notenallergie
•Huiduitslag, jeuk in de mond, kortademigheid en een (zelden dodelijke)
shock. De meest voorkomende veroorzakers zijn chocoladepasta, muesli
en ontbijtgranen.
De belangrijkste symptomen van een pinda-allergie
•Hoofd- en keelpijn, gezwollen keel, jeuk, keelontsteking en (dodelijke)
shock. De meest voorkomende veroorzakers zijn het eten van pinda’s of
bijvoorbeeld snickers. Niet alleen het eten van pinda’s zorgt voor deze
symptomen ook de geur, het gebruiken van crèmes waarin pinda’s zijn
verwerkt, of als u iemand kust die pinda’s heeft gegeten. Wanneer er
symptomen ontstaan nadat iemand pinda’s heeft gegeten moet er met
spoed een arts worden gewaarschuwd.
Er is geen behandeling mogelijk om van deze allergieën af te komen.
Wel kunnen de symptomen nadat iemand in aanraking is geweest met
noten of pinda’s verminderd worden met antihistaminicum. Iemand met
een ernstige allergie kunnen een adrenalinespuit bij zich dragen om de
kans op overleven te vergroten.
Tip
Voor hulp bij een voedselallergie kunt u terecht bij een diëtist.
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Glutenintolerantie
Iemand met coeliakie (spreekt u uit als: seu-lia-kíe) kan niet tegen
gluten, dat heet ‘glutenintolerantie’ en daarom wordt coeliakie vaak
glutenintolerantie genoemd. Gluten zijn eiwitten die voorkomen in tarwe,
rogge, gerst, spelt, kamut en haver. Gluten zitten ook in producten die
van granen zijn gemaakt zoals in brood, crackers, pasta, bindmiddel,
sauzen, snoepjes, ijs en bier. Deze producten kunt u met een
glutenintolerantie beter vermijden en kiezen voor voedingsmiddelen
zoals brood, crackers en pannenkoeken zonder gluten zoals boekweit,
soja(bonen), quinoa en zonnebloempitten. Ook dierlijke producten
bevatten geen gluten.
Gluten beschadigen het slijmvlies van de dunne darm bij mensen met
een glutenintolerantie. Als iemand toch gluten eet kan de darm zijn werk
niet goed doen en raakt de darm steeds meer beschadigd. Ook kan er
dan diarree of obstipatie ontstaan.
De ziekteverschijnselen verschillen per persoon. Bij baby’s kunnen de
verschijnselen optreden als ze voor het eerst gluten krijgen maar bij
volwassenen kunnen de verschijnselen uit het niets optreden. Vaak blijkt
dan echter dat er al jaren sprake is van vage klachten.
Glutenintolerantie heeft u de rest van uw leven. Er is dan ook een
glutenvrij dieet nodig. Elke keer als u een spoortje van gluten binnen
krijgt wordt de darm opnieuw beschadigd. De darm kan zelfs zo
beschadigen dat er geen vitamines meer opgenomen kunnen warden.
Zowel een lactose-intolerantie als diabetes type 1 komen vaak voor bij
iemand met een glutenintolerantie. Ook iemand met het syndroom van
Down, het syndroom van Tuner en het syndroom van Wiliams kan last
hebben van een intolerantie.
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Lactose- intolerantie
Lactose is een suiker dat in melk en melkproducten voorkomt en wordt
daarom ook wel melksuiker genoemd. Om lactose te verteren heeft ons
lichaam lactase nodig. Lactase wordt in de dunne darm gemaakt. Als er
onvoldoende lactase aangemaakt word, kan lactose uit uw voeding niet
goed verteerd worden. Lactose komt dan onverteerd in de dikke darm
terecht, hierdoor kan iemand last krijgen van buikpijn, obstipatie, een
opgeblazen gevoel, winderigheid en diarree.
Bij een lactose intolerantie wordt lactose niet goed verdragen. Hoeveel
lactose het lichaam nog kan verdragen hangt er vanaf of het lichaam nog
lactase kan aanmaken. Lactose intolerantie wordt vaak verward met een
voedselallergie, bij een voedselallergie moet het allergeen helemaal
vermeden worden omdat een kleine hoeveelheid al heftige reacties kan
veroorzaken. Bij een lactose intolerantie kunnen nog wel kleine
hoeveelheden lactose verdragen worden als het lichaam nog lactase
aanmaakt.
Lactose komt niet alleen voor in melk en melkproducten, maar
bijvoorbeeld ook in broodjes, soepen, koekjes en frisdrank. Voor mensen
met een lactose- intolerantie zijn er medicijnen namelijk kerulac en
kerutab. Deze medicijnen kunnen u niet genezen maar kunnen er voor
zorgen dat de lactose uit de voedingsmiddelen worden gehaald. Kerulac
zijn druppeltjes die u kunt toevoegen in vloeibare producten die lactose
bevatten, de Kerulac haalt de lactose eruit. Kerutabs kunt u slikken
voordat u iets met lactose gaat eten. Beide medicijnen zijn te halen bij de
apotheek.
Naast deze medicatie kunt u natuurlijk ook kiezen voor
voedingsmiddelen zonder lactose zoals producten gemaakt van soja
zoals sojamelk of sojayoghurt.
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PKU- dieet
Phenylketonurie, ook wel PKU genoemd, is een erfelijke, ongeneselijke
stofwisselingsziekte. Doordat de lever Phenylaline niet of onvoldoende
kan verwerken. Phenylaline is een bestanddeel van eiwit. Bij PKU kan de
lever dit niet of onvoldoende verwerken en verzameld het zich in het
bloed. Hierdoor wordt de groei en ontwikkeling van het zenuwstelsel
tegen gehouden.
Als PKU niet behandelt wordt kan het leiden tot zwakbegaafdheid. Als
PKU op tijd ontdekt wordt, vaak snel na de geboorte, kan het goed
behandeld worden. Daarom worden bijna alle baby’s met 8 dagen met
de hielprik getest op PKU. Met de behandeling van PKU wordt
geprobeerd opeenhoping van Phenylalanine in het lichaam tegen te
gaan. Phenylalanine komt bijna in alle voeding voor. Iemand met PKU
moet zijn leven lang een streng eiwitarm dieet volgen. Omdat er een
streng eiwit arm dieet gevolgd wordt moet de patiënt zijn leven lang
onder medische begeleiding staan van een specialist en een diëtist.
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E-nummers
Op de verpakkingen van voedingsmiddelen worden er naast alle
gebruikelijke ingrediënten ook codes gebruikt met letters en cijfers,
waaronder E-nummers. Wat betekenen deze E-nummers nu eigenlijk?
E-nummers zijn hulpstoffen die aan voedingsmiddelen worden
toegevoegd. Deze stoffen komen van nature niet in de voeding voor en
worden toegevoegd om de kwaliteit van een product te verbeteren, zoals
de houdbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn kleurstoffen,
smaakversterkers en conserveermiddelen. E-nummers worden zo
genoemd als afkorting, omdat de oorspronkelijke namen van deze
stoffen vaak lang en ingewikkeld zijn. Fabrikanten mogen zelf de keuze
maken of ze de afkorting gebruiken als vermelding op het etiket of de
volledige naam van de stoffen.
Voordat een stof gebruikt mag worden moet deze eerst onderzocht zijn.
De overheid controleert de veiligheid ervan en bepaalt de maximale
toevoeging van een stof. Wanneer de stof is goedgekeurd kan het door
de overheid een E-nummer krijgen. Hierdoor zijn E-nummers niet
schadelijk voor uw gezondheid en krijgt u er, per verstrekkingeenheid,
niet te veel van binnen.
Ondanks het feit dat een E-nummer aangeeft dat u niet teveel van een
bepaalde stof binnenkrijgt kan het zijn dat er, door een overgevoeligheid
voor een bepaalde stof, een reactie van het lichaam op kan treden.
Voor sommige mensen is het dan ook verstandig bepaalde
toevoegingen te mijden
•Mensen met PKU*, dit is een aangeboren stofwisselingsziekte. Hierbij
kan de zoetstof aspartaam (E951) niet in het lichaam worden omgezet.
•Mensen met een (ernstige) reactie van het lichaam op bepaalde
voedingsmiddelen als bij een anafylactische shock of astma:
zwaveldioxide (E220) en kaliumbisulfiet (E228).
* Zie pagina 49 voor meer informatie over PKU

Naast het vermijden van een stof vanwege een reactie van uw lichaam,
kan het zo zijn dat er E-nummers zijn welke u niet eet vanwege uw
geloof of voedingsgewoonten, zoals bijvoorbeeld E-nummers van
dierlijke afkomst.
Om u inzicht te geven in alle E-nummers met hun bijbehorende naam,
afkomst en functie kunt u terecht bij stichting Food-info.
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Hygiëne
Jaarlijks krijgen veel mensen een voedselvergiftiging, de grootste
oorzaak hiervan zijn slechte hygiëne. Door goed om te gaat met eten
kunt u voorkomen dat u ziek wordt. Het belangrijkste is dat u tijdens het
bereiden van maaltijden regelmatig uw handen was met water en zeep.
Maar ook als u naar de wc bent geweest of in aanraking bent geweest
met rauw vlees is het belangrijk dat u, uw handen wast. Gebruik een
schone keuken en gebruik schone vaatdoekjes en schone messen en
snijplanken. Verhit warm eten goed en was producten die u rauw eet
zoals groente en fruit goed schoon. Gebruik voor vis en vlees andere
snijplanken dan voor groente, fruit en brood. Laat producten uit de
diepvries(≤ 20°C) ontdooien in de koelkast (≤ 7°C). Producten die verhit
zijn geweest moet u snel terugkoelen en afgedekt bewaren in de
koelkast. Bewaar producten niet te lang. Als u zich houd aan deze regels
heeft u een kleinere kans om een voedselvergiftiging op te lopen.
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Cultuur
Sociaaleconomische, culturele, politieke, historische, religieuze en
ecologische factoren hebben mogelijk een invloed op wat u eet en
waarom u iets eet.
Eten betekent niet alleen dat u zichzelf voedt maar ter gelijkertijd
vervullen voedingsmiddelen andere taken in het dagelijkse leven. Zo kan
voeding een belangrijke rol spelen in de sociale en economische relaties
van mensen.
Een voedingsmiddel is een product maar daarnaast kan het gezien
worden als 'statussymbool' of kan het een identiteit laten zien.
Voeding maakt deel uit van onze cultuur. Binnen de Nederlandse
cultuur zijn er bepaalde voedinggewoonten en tradities die duidelijk
verschillen van andere landen.
Veel van deze tradities zijn historisch bepaald door de voedingsmiddelen
die onze voorouderen gebruikten. Zelfs regionaal zijn er verschillen in
gewoontes en tradities.
De geloofsovertuigingen kunnen ook een belangrijke rol spelen in de
wijze waarop er met eten wordt omgegaan. Verschillende religies zoals
bijvoorbeeld het Hindoeïsme, het Jodendom en de Islam hebben
specifieke regels in verband met voeding.
In onze multiculturele samenleving komen we met voedingsmiddelen,
gewoontes en tradities in contact die nieuw zijn voor ons.
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Hindoeïsme
Het Hindoeïsme is waarschijnlijk één van de oudste geloven ter wereld
waarvan de principes nog worden opgevolgd en is ontstaan in India, zo´n
4000 jaar geleden.
Hindoestanen vormen ongeveer de helft van de uit Suriname afkomstige
bevolkingsgroepen in Nederland en bestaan uit 172 367 inwoners (in
2011).
Een belangrijk aspect van het geloof is dat het niet gebaseerd is op
algemene normen en waarden, een aanvaard heilig boek of een persoon
als stichter van het geloof. Anders dan andere geloven heeft het
Hindoeïsme zich niet verspreid over veel verschillende volken, dat komt
omdat het niet mogelijk is om op een latere leeftijd tot het geloof te
bekeren. Een hindoe wordt geboren als hindoe.
Respect voor mens, dier en plant staan dan ook centraal in het
Hindoeïsme.
Ook geloven de hindoes in reïncarnatie en dat de daden in dit leven
gevolgen kunnen hebben voor het volgende leven (Karma). Bij ‘slechte’
daden in dit leven wordt iemand in het volgend leven geboren in een
lagere kaste, andersom worden ‘goede’ daden beloond door geboren te
worden in een hogere kaste.
Voeding
Een belangrijk onderdeel van het Hindoestaanse voedingspatroon kan
worden verklaard uit het geloof in reïncarnatie. In de praktijk komt het
dan ook vaak voor dat veel Hindoes vegetarisch zijn.
De koe is een heilig dier en eten of drinken, wat in aanraking is geweest
met rund- of kalfsvlees (en toebereide gerechten daarvan o.a. bouillon)
wordt gezien als onrein.
Daarom zullen ook de niet-vegetarische Hindoestanen geen rund -of
kalfsvlees eten, maar alleen het vlees van kleine dieren zoals vis en
gevogelte.
Ondanks de koe als heilig dier mogen melk en melkproducten altijd
gebruikt worden.
Dit geldt ook voor alle fruit- en groenten soorten, wel wordt er afgeraden
om knoflook, uien en champignons te eten. Volgens de Hindoestanen
veroorzaakt te gekruid, te bitter, te zout of te heet eten slijm in de maag.
De Hindoestaanse keuken is ontzettend gevarieerd en kenmerkt zich
door het gebruik van veel verse kruiden. Een ander veelgebruikt
ingrediënt is de peulvrucht, zoals linzen of erwten.
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Een hoofdmaaltijd kan bestaan uit een broodmaaltijd of als lunch/diner
een warme maaltijd. Het brood dat gebruikt wordt is meestal witbrood in
een puntvorm. Het brood wordt meestal dun besmeerd met plantaardige
margarine of roomboter.
De warme maaltijd ´s avonds is qua samenstelling gelijk aan de warme
lunch. In tegenstelling tot de warme lunch is bevat de warme maaltijd ’s
avonds altijd een vleesgerecht. Bij iedere warme maaltijd van
Hindoestanen wordt rijst en/of roti (ongerezen pannenkoek) gegeten.
Ook worden de sauzen nooit apart geserveerd maar gebonden met de
jus waarin het vlees is bereidt.
Creools
De creolen vormen samen met de Hindoestanen een grote groep
Surinamers in Nederland, bestaande uit zo´n 132.000 creolen (in 2011).
De creoolse keuken is een mengeling van het oorspronkelijke Afrikaanse
voedingspatroon en de invloeden van het slavernij verleden.In opdracht
van de slavenhouders moesten de slaven vooral voedsel eten dat rijk
was aan energie waardoor het voedingspatroon voornamelijk bestond uit
cassave, een wortelgewas rijk aan zetmeel, en kook/ bakbananen
vermengd met zout en peper. Nog steeds kenmerkt de creoolse keuken
zich door veel koolhydraat- en vetrijke producten.
Bekend is dat er onder de Surinamers veel lactose-intolerantie*
voorkomt. Veel Creolen, en vooral de oudere generatie, drinken om deze
reden vaak geen melk.
* Zie pagina 48 voor meer informatie over lactose- intolerantie
De Creolen gebruiken twee broodmaaltijden en een warme maaltijd. Net
als de Hindoestanen gebruiken de Creolen voornamelijk wit brood, de
Surinaamse puntjes.
Als smeersel wordt margarine uit het kuipje gebruikt, vooral gezouten
roomboter is erg geliefd. Eieren en kaas zijn producten welke vaak
gebruikt worden in de Creoolse keuken. Bij het gebruik van melk gaat de
voorkeur uit naar zoete melkproducten zoals cocosmelk.
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Moslim
Het geloof, de Islam, is het meest kortdurende maar tegelijkertijd ook de
een na grootste religie ter wereld, met zo´n 907.000 moslims in
Nederland. Een van de belangrijkste personen binnen de Islam is
Profeet Mohammed. Moslims komen onder andere uit Turkije, SaoediArabië, Egypte, Algerije, Marokko, Pakistan, Indonesië en Suriname.
Het Heilige boek waarin de Islamitische religie beschreven staat, is de
Koran.
Deze religie is de basis van de godsdienst voor de moslims.
Dit geloof heeft vijf basisprincipes
•Te geloven in Allah als enige God en in Mohammad als profeet
•Vijf maal per dag bidden
•Het steunen van de arme mensen
•Vasten tijdens de Ramadan
•Eens per leven een pelgrimstocht naar Mekka maken
Voeding
Moslims leven volgens de islamitische voorschriften uit de Koran. Naast
de vijf basisprincipes staan hier ook de verboden, verplichtingen en
handelingen in beschreven waaronder ook de spijswetten vallen.
Halal en Haram zijn begrippen welke aangeven of een product wel of
niet is toegestaan.
• Halal betekent wettelijk en/of toegestaan
• Haram betekent niet wettelijk en/of niet toegestaan
De voedingsmiddelen welke vallen onder Haram worden opgenomen in
de Koran.
Bij het maken van een gerecht mogen de ingrediënten alleen worden
gebruikt als deze Halal zijn. Wel mogen alle ingrediënten worden
gecombineerd, er bestaan geen verboden combinaties.
Toegestane voedingsmiddelen (Halal)
•Brood en graanproducten, mits deze niet schadelijk zijn voor de
mens
•Ditzelfde geldt ook voor groenten en fruit
•Melk en melkproducten
•Kaas. Deze mag echter niet afkomstig zijn van een Haram-dier
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Verboden voedingsmiddelen (Haram)
•Varkensvlees
•Vlees van niet-ritueel geslachte dieren en vlees van dieren die op
een niet natuurlijke manier zijn gestorven
•Bloed en bloedbevattende gerechten
•Paarden- en ezelsvlees
•Niet-geschubde zeedieren zoals krab, kreeft en garnaal
•Consumptie van alcohol en andere verslavende of toxische stoffen
•Alle zeedieren mogen gegeten worden, behalve de dieren
waarvan het gebruik ervan schadelijk is voor de mens
•Wilde dieren met slagtanden, giftanden of klauwen mogen niet
gegeten worden
•Vogels met klauwen
•Dieren zonder oren of met gifproducenten mogen niet gegeten
worden
Tenslotte is het verplicht om tijdens een slachtritueel de naam van Allah
te zeggen.
Het is verplicht eenmaal per jaar een maand te vasten. Er mag dan
overdag van zonsopgang tot zonsondergang niet gedronken, gegeten en
gerookt worden. Kinderen beneden de 12 jaar hoeven nog niet te vasten.
Zieken hoeven tijdens hun ziek zijn niet te vasten maar de periode van
niet vasten moet dan worden ingehaald.
Er zijn handelingen die in de Koran verworpen worden. Dit betekent dat
de handelingen niet streng verboden zijn maar beter nagelaten kunnen
worden.
Voorbeelden van zulke handelingen zijn
•Het eten van gerechten waarvan niet zeker is of deze geen
varkensvlees bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest.
•Het consumeren van voedingsmiddelen wanneer men geen trek heeft.
Er zijn naast de verwerpelijke handelingen ook handelingen die de Koran
aanbeveelt.
Voorbeelden hiervan zijn
•Het eten van pure honing, dadels, melk, vlees (behalve de verboden
soorten) en plantaardige olie.
•Voeding met andere personen delen.
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Rituelen
De meeste moslims gebruiken drie maaltijden per dag. Dat zijn een
broodmaaltijd als ontbijt, een warme maaltijd als lunch en een warme
avondmaaltijd. Ook wordt er gebruik gemaakt van tussendoortjes maar
vooral na de avondmaaltijd.
Op de ontbijttafel staan regelmatig de volgende producten: brood, drank
(sterke thee), hartig beleg, zoet beleg en boter. Meestal staat er witbrood
op tafel en gebruikt men weinig bruinbrood. Het brood wordt niet in
sneetjes gegeten maar in brokken en staat bijna bij elke (warme) maaltijd
op tafel. Voor boter wordt er gebruik gemaakt van roomboter of
plantaardige margarine en halvarine. Tafelmargarines worden niet
gebruikt omdat hier varkensvet in verwerkt kan zijn.
De warme middag- en avondmaaltijd zijn qua samenstelling
vergelijkbaar, hoe uitgebreid de maaltijden zijn hangt af van de tijd die er
over is, de zin om te koken en de behoefte van de familie. Zowel
s´middags als s´avonds zijn er meestal een voor- en hoofdgerecht, soms
is er ook een nagerecht.
Gerechten op basis van vlees en/of groentegerechten komen het meeste
voor in combinatie met een pastagerecht zoals rijst, couscous, bulgur of
gerst. Met uitzondering van de peulvruchtengerechten, kan er altijd een
soep vooraf worden gegeten. Dit is het meest gebruikelijk als
voorgerecht. De meest gegeten soepen zijn: linzensoep, vermicellisoep
en kippensoep.
Tip
Ook bij de voedingsservice Heuvelrug kunnen maaltijden aangepast
worden op uw geloof en worden er een overheerlijke maaltijden
bereid zonder de verboden voedingsmiddelen zoals varkensvlees.
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Jodendom
Het Jodendom is de religie van het Joodse volk en behoort tot de oudste
religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend.
‘De definitie van "wie is Joods" en Jood-zijn is gebaseerd op de
traditionele Joodse wetgeving en luidt: Alleen die persoon waarvan de
moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was of de persoon die zich
vrijwillig tot het Jodendom heeft bekeerd op grond van de Joodse wetten
is Joods.’
Voeding
Kashrut is het deel van de Joodse wet dat betrekking heeft op welk
voedsel wel (kosher) en niet (trefah) gegeten mag worden en hoe dit
voedsel moet worden bereid en hoe het moet worden gegeten. Kosher
beschrijft de producten die voldoen aan de wetten van kashrut.
•Vlees, vis en gevogelte. Het is toegestaan om vlees te eten van
herkauwende zoogdieren en/of dieren met gespleten hoeven, dus:
runderen, schapen, geiten en sommige wildsoorten (waaronder herten).
Qua vissoorten mogen er geen schaaldieren en paling gegeten worden,
andere vissoorten mogen gegeten worden mits deze een vin of
schubben hebben. Van de week- en schaaldieren is geen enkele soort
toegestaan dus garnalen, mosselen, kreeften en oesters zijn verboden.
Vogels met voortenen, zoals een struisvogel, mogen niet gegeten
worden en ook roofvogels mogen niet in het menu voorkomen.
Daarnaast moeten de vogels een krop hebben waarin het voedsel
tijdelijk kan worden opgeslagen, dit hebben alle vogels behalve een uil.
Als laatste aandachtspunt mogen alleen de vogels die hun voedsel in de
lucht vangen gegeten worden en mag er geen bloed gegeten worden.
•Combinaties. Zuivel en vleesproducten mogen niet samen gegeten te
worden. Na het eten van vlees, dit geldt niet voor vis, moet een uur
worden gewacht om een zuivelproduct te mogen gebruiken.
•Eieren. Eieren van koshere dieren en vissen zijn over het algemeen ook
kosher. Voor eieren afkomstig uit een legbatterij zijn nog geen exacte
regels, bij twijfel kan hiervoor een Rabbi gevraagd worden. Een rabbi is
een expert op het gebied van de Joodse wetten.
•Zuivelproducten. Kaas gemaakt van melk van een niet- kosher dier of
van varkensvet zijn niet toegestaan. Kaas, gemaakt onder rabbinaal
toezicht, is toegestaan.
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Voedingsgewoonten
Het merendeel van de Nederlandse bevolking voedt zich volgens
bepaalde gewoonten. In Nederland wordt er vaak drie maal per dag een
hoofdmaaltijd gegeten, waarvan er twee een broodmaaltijd zijn en één
een warme maaltijd.
Brood en aardappelen vormen een basis voor ons voedsel. Dit wordt
dagelijks aangevuld met vlees of vis, groente, fruit en melkproducten. Er
zijn onder onze bevolking natuurlijk ook mensen, die andere
voedingsgewoonten hebben.
Enkele voorbeelden hiervan zijn het vegetarisme, de antroposofie of het
gebruik van biologische en/of duurzame voedingsmiddelen.
Vegetarisch
Het vegetarisme is een voedingswijze die zich kenmerkt door het niet
eten van dieren. Binnen het vegetarisme kan er onderscheid gemaakt
worden in:
•Vegetariërs, die geen dieren eten maar wel producten van levende
dieren gebruiken zoals bijvoorbeeld melk, eieren en wol. Dit wordt ook
lacto-vegetarisch genoemd.
•Veganisten, zij gebruiken niets wat van een dier afkomstig is.
Veel mensen eten vegetarisch omdat zij dit lekker vinden of omdat zij
niet van vlees en/of vis houden. Daarnaast zijn er nog andere
argumenten als gezondheid, dierenrecht, klimaat of een eerlijke
wereldvoedselverdeling die ervoor zorgen dat er geen dieren gegeten
worden.
Vegetarisch eten hoeft niet minder of meer gezond te zijn dan een
voeding met vlees en/of vis. Een gevarieerd vegetarisch
voedingspatroon zou in principe kunnen voldoen aan alle noodzakelijke
voedingsstoffen. Wel is het zo dat een aantal voedingsstoffen extra
aandacht verdienen, zoals de dierlijke eiwitten. Een vegetarische
voeding bevat minder tot geen dierlijke eiwitten. Deze eiwitten zullen
aangevuld moeten worden met andere voedingsmiddelen zoals
vleesvervangers, soja, tofu, noten en/of zaden. Voor meer informatie
over een volwaardige vegetarische voeding kunt u terecht bij een diëtist.
Tip
Schroomt u vooral niet om een vegetarische maaltijd te bestellen bij
de voedingsservice Heuvelrug! In plaats van een stukje vlees
worden er gevarieerde, biologische vleesvervangers aangeboden.
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Antroposofisch
Antroposofie is een filosofie waarbij wordt uitgegaan van een
samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. De grondlegger
van deze wetenschap is Rudolf Steiner. De antroposofie kent geen
voedingssysteem maar de inzichten kunnen wel leiden tot bepaalde
voedingsgewoonten. Ieder houdt zich vanuit zijn eigen ervaring, scholing
en ´antroposofische houding´ bezig met voeding.
In de antroposofie is de ontwikkeling van de mens erg belangrijk.
Voeding wordt daarom niet alleen afgestemd op de fysiologische
ontwikkeling maar ook op het welzijn. Ieder persoon wordt dan ook
gezien als uniek iemand met unieke, eigen voedingsbehoeften.
Het afstemmen van eigen voedingsbehoeften hoeft daarentegen niet in
het extreme doorgevoerd te worden zodat iedereen bij een maaltijd uit
eigen pannetjes eet, want een belangrijk aspect van de maaltijd is ook,
dat deze met elkaar gedeeld wordt.
Deze twee aspecten kunnen worden toegepast door veel afwisseling in
de maaltijden te brengen. In geval van ziekte kan het nodig zijn dat
iemand een aparte voeding krijgt maar ook dan is het gewenst om het
dieet zoveel mogelijk aan te passen aan de gewone maaltijd.
Antroposofie in relatie met voeding
•Mens en natuur
Er wordt een link gelegd tussen onze plaats in de natuur als menszijnde
en het voedsel dat wij logischerwijs makkelijker of moeilijker kunnen
verteren.
•Voedsel is meer dan materie alleen
Een voorbeeld is de biologisch-dynamische landbouwmethode, waarbij
er wordt verbouwd volgens de natuurlijke groeiprocessen.
•Drieledigheid in de mens en plant
Deze indeling word ook wel aangeduid met willen, voelen en denken. Dit
komt overeen met bepaalde delen van de plant.
•Fenomenologie
Het gebruik van verse producten. In de antroposofische keuken wordt
gekozen voor zoveel mogelijk vers voedsel.
Verhitting in magnetron/oven, diepvriezen en dergelijke wordt dan ook
zoveel mogelijk vermeden.
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Antroposofische kenmerken
•Granen vormen het hoofdbestanddeel van de voeding
•Gebruik van volle, ongeraffineerde producten die zo min mogelijk
bewerkt zijn
•Gebruik van peulvruchten met mate
•Geen suiker maar honing
•Zuivelproducten worden gebruikt bij een maaltijd met zowel
plantaardige- als
dierlijke voedingsmiddelen
Biologisch-dynamisch
De biologisch-dynamische voeding is onderdeel van de antroposofie. De
biologische voeding wordt gekenmerkt door het keurmerk SKAL en de
dynamische voeding door het keurmerk DEMETER.
Biologisch-dynamisch maakt net als de biologische landbouw geen
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ook maakt
de biologisch-dynamische landbouw gebruik van stro, mest en veevoer
van eigen land. Behalve dat de landbouw 100% biologisch is, is deze
ook 100% dynamisch.
De mest wordt opgenomen door de organismen waardoor de
voedingsstoffen langzaam vrij komen. Verse mest zorgt voor de meest
optimale voedingsstofopname.
Daarnaast staat bij de biologisch-dynamische voeding dier en mens
centraal.
Een andere methode om de bodem in optimale staat te houden, is de
vruchtwisseling. Een gewas wordt maar eens in de vijf tot zeven jaar op
een bepaald stuk land verbouwd. Hierdoor raakt de bodem niet/minder
uitgeput dan bij de reguliere landbouw en ontstaat er een grote
biodiversiteit.
Duurzaam
Het produceren van voedsel heeft invloed op het milieu. Zo zijn gas,
water, energie en grondstoffen nodig en ontstaat er afval. Bij duurzame
productie is er niet alleen aandacht voor het milieu maar ook voor
dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en eerlijke handel, zodat de
boeren een eerlijke prijs voor hun producten ontvangen.
Duurzaam voedsel wordt vaak genoemd in combinatie met biologisch of
Fair Trade.
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Voedingsservice Heuvelrug
De maaltijden die door de Heuvelrug worden bereid voldoen aan de
hoogste WFN ISO 22000 (hygiëne) normen. Na de bereiding worden de
maaltijden teruggekoeld en vervolgens koud in porties verdeeld.
De maaltijden kunnen naar keuze op een bord of dekschaal van
porselein of kunststof geleverd worden. Ook is het mogelijk om een
grootverpakking voor bijvoorbeeld een groep te bestellen. De maaltijden
kunnen daarna op locatie verwarmd worden. Dagelijks worden
maaltijden vers bereid en minimaal vier keer per week worden maaltijden
bij de klant afgeleverd om de versheid te garanderen.
Ook heeft de Heuvelrug het concept ‘binnen een half uur het pannetje op
tafel’. Alle componenten voor een maaltijd kunnen onbereid besteld
worden, waardoor er snel en op een eenvoudige manier verse maaltijden
bereid kunnen worden. Alles wordt precies afgewogen en zelfs de
benodigde kruiden kunnen erbij worden geleverd.
De VSH is ook met de digitale supermarkt begonnen. U kan als klant
meer dan zeshonderd artikelen bestellen zoals sondevoeding,
drinkvoeding, levensmiddelen en drogisterijartikelen. De Heuvelrug is
een complete leverancier, gespecialiseerd in kleinschalig wonen. ‘Lekker
eten met alles wat erbij hoort’.

Directeur Wim Kruithof van voedingsservice Heuvelrug (VSH)
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Maaltijden
Elke dag worden er veel verse maaltijden bereid door de VSH, maar
welke maaltijden kunt u eigenlijk allemaal bestellen, waar bestaat de
maaltijd uit en hoe gaat het bestellen in zijn werking? Als eerste kunt u
kiezen voor een bereide of onbereide maaltijden, oftewel, gaat u zelf aan
de slag in de keuken of wilt u de maaltijden liever opwarmen.
Kiest u voor de optie bereid, dan kunnen er single- porties of porties in
bulk- vorm worden besteld. U kan dan zelf kiezen wat u wilt eten. Om er
voor te zorgen dat de kwaliteit van de maaltijden hoog blijft kan er per
dag gekozen worden uit drie verschillende soepen, vleessoorten/ vlees
vervangers/ vis, groente, aardappelen/ rijst/ pasta of peulvruchten en
toetjes. Bij de single- porties kunnen de maaltijden aangepast worden
voor bijvoorbeeld een lactosevrij, glutenvrij en PKU dieet. Ook kunnen de
maaltijden vetbeperkt, of juist energie- verrijkt, gemalen of vloeibaar
worden geleverd. De keuze voor bijvoorbeeld vetbeperkt of vloeibaar kan
in samenspraak met de diëtist aangevraagd worden. De keuze wat er
gegeten wordt mag de cliënt zelf invullen of eventueel met behulp van de
begeleiding.
Bereide maaltijden kunnen voor instellingen en woongroepen ook in
bulk- vorm worden geleverd. Dat betekent dat alle cliënten op een
woongroep dezelfde maaltijd krijgen en dat deze in grote porties wordt
geleverd. De instelling verdeelt dan zelf de porties onder de cliënten.
Voor een bewoner die bijvoorbeeld een allergie heeft en niet mee kan
eten met bulk- maaltijden worden er single- porties meegeleverd.
Ook zijn er maaltijd ondersteunende producten zoals soepen, rauwkost
en vers fruit.
Voor verjaardagen, jubilea en feesten kunnen er ook speciale
feestmaaltijden besteld worden, informeer naar de mogelijkheden bij de
voedingsservice.

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact op nemen met
Voedingsservice Heuvelrug
Amersfoortsestraat 15e
3769 AD, Soesterberg
Telefoonnummer 0346-356030
www.voedingsservice.nl
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Bereidingswijzen
Onbereid ‘Binnen een half uur het pannetje op tafel’
Binnen een half uur een vers gekookte maaltijd op tafel zetten voor een
woongroep? Met het concept ‘onbereid’ is dat mogelijk. Alle
componenten kunnen onbereid besteld worden bij de Heuvelrug
waardoor u op een snelle en eenvoudige manier, met of zonder cliënten,
een verse maaltijd kunt bereiden. Heeft een component een langere
bereidingstijd nodig dan een half uur zoals suddervlees of stoofpeertjes
dan levert de VSH deze bereid. Voordelen van het concept zijn dat u zelf
geen boodschappen meer hoeft te doen en in periodes van vakantie of
ziekte kunt u de maaltijd kant en klaar per persoon bestellen.
Combi- steamer
De maaltijden van de Heuvelrug moeten opnieuw verwarmd worden, dit
wordt ook wel regenereren genoemd. Met een combi- steamer kunnen
maaltijden verwarmd worden op de regenereerstand. Voor krokante
producten zoals gebakken vis, gebakken aardappelen en kippenpoten
kunt u de combi- steamer het beste verwarmen met 40% vocht, 60%
hete lucht en op 180°C. Voor alle andere maaltijden kunt u de combi
steamer het beste verwarmen met 80% vocht, 20% hete lucht en een
temperatuur van 120°C.
De combi- steamer moet eerst voorverwarmd worden. Per geladen rek
met maaltijdschalen moet de steamer 10°C hoger ingesteld worden.
Voor het verwarmen van bijvoorbeeld 10 rekjes aardappelen moet de
combi- steamer 10*10= 100°C hoger worden verwarmd. Dan komt de
combi- steamer uit op een voorverwarmtemperatuur van 220°C.
De meeste producten van de Heuvelrug kunnen verwarmd worden in de
aluminium verpakking waarin ze geleverd worden, soms worden
maaltijden geleverd in een disposables verpakkingen . Deze zijn niet
bestand tegen deze hoge temperaturen.
Om het product niet onnodig lang te verwarmen kunt u eventueel met
een kernthermometer de temperatuur meten. Als het product van binnen
een temperatuur van 65 °C heeft dan is het product klaar. Producten met
een losse samenstelling zoals rijst zijn eerder op temperatuur dan
producten met een compacte samenstelling zoals aardappelpuree. Zet
producten met een losse samenstelling later in de steamer dan
producten die een langere verwarmtemperatuur nodig hebben. Er zijn
geen standaard richtlijnen hoelang producten precies in de combisteamer moeten.
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Contactwarmte
Bij instellingen die verwarm(regenereer) kasten krijgen via de
voedingsservice is er ook een verwarmstand contactwarmte. Bij het
verwarmen van maaltijden met contactwarmte kunnen de
verwarmadviezen verschillen afhankelijk van het materiaal, apparatuur
en hoeveel en welke producten er tegelijk verwarmd worden.
De maaltijden die via contactwarmte verwarmd kunnen worden zijn
bulkmaaltijden (kunststof) en single- porties (kunststof en porselein).Om
te verwarmen moeten 2 soorten producten worden onderscheiden:
krokante, zoals gebakken vis, gebakken aardappelen en kippenpoten, en
niet krokante producten zoals gekookte groente en aardappelen.
Bij krokante producten moet voor het verwarmen de folie of de deksel
voor de helft of in zijn geheel van het product verwijderd worden. Bij niet
krokante producten moeten er gaatjes in de verpakking geprikt worden,
om het eventueel bol staan van folie te voorkomen.
Bij het vullen van de verwarmkast is het belangrijk dat dit gelijkmatig
gebeurd. Naast een kiloverpakking is het belangrijk om op de andere
platen ook kilo verpakkingen te plaatsen. Is er 1 losse maaltijd naast
bijvoorbeeld bulk maaltijden verwarm deze dan in de magnetron, of op
een plaat die is ingesteld voor kleine hoeveelheden.
Bij individuele maaltijden, zowel in kunststof als porselein, is de
verwarmtijd +/- 42 tot 45 minuten. Bij kilo verpakkingen is de verwarmtijd
+/- 50 tot 53 minuten. De temperatuur van de plaat is ongeveer 120°C.
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Magnetron
Maaltijden, welke verwarmd worden in de magnetron worden geleverd
op hitte bestendigde disposables borden die na gebruik weggegooid
kunnen worden. Voor het verwarmen van de maaltijd moet er met een
vork enkele gaatjes in het folie worden geprikt om bol staan van het folie
te voorkomen. Daarna kan de soep of maaltijd in de magnetron geplaatst
worden. U kunt de soep op 360 watt in 4 minuten verwarmen en
maaltijden op 360 watt in 10 minuten. Langzaam verwarmen geeft een
betere smaak en resultaat dan snel verwarmen op een hoger voltage.
Als de magnetron klaar is kan de soep of maaltijd uit de magnetron
worden gehaald.
Let op: de maaltijd is warm, gebruik bijvoorbeeld een pannenlap. Om de
maaltijd aantrekkelijker te maken kunt u de maaltijd overscheppen op
een bord.
Ambiance
Dat eten en drinken belangrijk is voor uw lichaam en gezondheid is voor
veel mensen geen verrassing meer, maar de meerwaarde van voeding
wordt wel eens onderschat. Eten en drinken spelen ook een belangrijke
sociale rol, waar –zeker in de zorgsector- veel winst mee valt te behalen.
Zo kan het zelf uitkiezen van de maaltijden mogelijk de eetlust opwekken
en kan het eten van een (porseleinen) bord wel degelijk verschil maken
dan de maaltijden uit plastic bakjes te serveren. Verder is het belangrijk
om een rustige omgeving rondom de maaltijdmomenten te creëren
waarbij aan rustige muziek op de achtergrond kan worden gedacht.
Zorg verder voor een gedekte tafel, iets lekkers te drinken en neem de
tijd voor een maaltijd.
In instellingen kan het eten zorgen voor onrust, zorg er voor dat cliënten
niet afgeleid worden door de omgeving. Ga met zijn alle gezamenlijk
eten en gezamenlijk van tafel, zorg ervoor dat iedereen tegelijk zijn eten
krijgt.
Gastvrijheid wordt altijd op prijs gesteld, ‘eet smakelijk!’.
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Personeel
Om ervoor te zorgen dat er dagelijks drieduizend maaltijden bereid - en
bij de klanten afgeleverd kunnen worden moet alles goed geregeld zijn.
Voor het bestellen van de maaltijden en voor vragen kunt u terecht bij de
receptie van de voedingsservice. Als de bestellingen zijn verwerkt, gaan
de koks aan de slag met het bereiden van de maaltijden. Naast
algemene koks zijn er ook dieet koks aanwezig die maaltijden bereiden
voor mensen met een specifiek dieet, bijvoorbeeld een glutenallergie. Na
het bereiden van de maaltijden moet deze worden teruggekoeld en
daarna worden verdeeld in porties, dit gebeurd in de portioneer ruimte.
Voedingsservice Heuvelrug heeft een samenwerkingsverband met de
stichting Abrona en Bartiméus. Cliënten met een verstandelijke
beperking die zelfstandig en nauwkeurig werken en kennis hebben van
hygiëne regels volgens de hygiëne regels kunnen in aanmerking komen
voor dagbesteding bij de voedingsservice Heuvelrug. Zij mogen
assisteren bij veel voorkomende werkzaamheden zoals het voorbereiden
van de portioneer- ruimte, afwassen, het verzamelen van bestellingen
en het verdelen van de maaltijdcomponenten volgens de bestellingen.
Na het verdelen van de maaltijdcomponenten worden de maaltijden
verpakt en worden de bestellingen klaargezet. Daarna worden de
bestellingen zo snel mogelijk door (gekoelde) vrachtwagens afgeleverd
bij de klanten. Ook bij het rondbrengen van bestellingen gaan cliënten
van Abrona en Bartiméus mee om te helpen.
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Abrona
Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen
met een verstandelijke beperking. Abrona wil voor mensen met een
(verstandelijke) beperking een veilige plek zijn waar mensen respectvol
met elkaar omgaan. Elk mens is uniek en heeft een eigen zelfbeeld,
levensverhaal en verwachtingen voor in de toekomst. In nauwe
samenwerking met de cliënt en zijn of haar familie, hun wensen en
behoefte wordt de dienstverlening vastgesteld.
Abrona biedt vele vormen van behandeling aan, zowel kinderen als
volwassenen kunnen hier terecht voor ondersteuning bij wonen, werken,
leren, logeren, dagopvang en ambulante begeleiding. Abrona heeft veel
woonlocaties in de provincie Utrecht, variërend in grootte en doelgroep.
De meeste kinderen groeien thuis op, ook kinderen met een
verstandelijke beperking. Dit is ook de visie van Abrona. Om de zorg
voor het kind binnen het gezin te realiseren en ouders hierbij te
ondersteunen, biedt Abrona verschillende vormen van ondersteuning
aan zoals thuiszorg, buitenschoolse opvang, zaterdagopvang, logeren
en speelkamp.
Binnen de dagbestedinglocaties- en centra biedt Abrona cliënten
ondersteuning in een zinvolle dagbesteding. Hier wordt belevingsgericht,
ontwikkelingsgericht of arbeidsmatig gewerkt binnen diverse sectoren
zoals: agrarisch, dagactiviteiten, horeca, kunst en ambacht, voor cliënten
die ergens anders wonen en alleen overdag naar Abrona komen voor
dagbesteding kan vervoer, financiering en lunchbegeleiding worden
verzorgd.
Abrona biedt cliënten de mogelijkheid om zich te oriënteren binnen
verschillende soorten dagbesteding. Een werksituatie waarin de cliënt
zich kan ontpooien, een zinvolle dagbesteding heeft, de mogelijkheid
heeft om een beroepsopleiding te volgen en de mogelijkheid om
begeleid aan het werk te gaan. Dagbesteding is er van maandag t/m
vrijdag (10 dagdelen) 52 weken per jaar.
Naast dagbesteding biedt Abrona ook activiteiten aan zoals gym,
voetbal, muziek maken en zwemmen. Deze activiteiten zijn ook voor
rolstoelafhankelijke cliënten.
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De afdeling Abrona diagnostiek en behandeling in een kennis- en
behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
Cliënten, hun ouders en begeleiders kunnen hier terecht voor
diagnostiek, advies en behandeling. Ook als u verder niet aan Abrona
verbonden bent kunt u hier terecht.
Abrona diagnostiek en behandeling heeft een team van professionele
medewerkers met uiteenlopende deskundigheden. Iedere medewerker
zoals een arts, tandarts, diëtist, gedragskundige, fysiotherapeut beschikt
naast de inhoudelijke deskundigheid op het eigen vakgebied, ook over
kennis en ervaring in het omgaan met verstandelijk beperkte cliënten. Dit
maakt het tot een bijzondere afdeling waar cliënten, ouders en
begeleiders met specifieke vragen en klachten naartoe komen. U kunt
hier terecht voor voorlichting, onderzoek, diagnostiek, begeleiding en
behandeling.
Mensen dus ook kinderen, met een verstandelijke beperking met
bijkomende problemen die verband houden met eten en drinken, kunnen
een beroep doen op de diëtisten van Abrona. De diëtist zal in gesprek
met de cliënt en zijn directe omgeving informatie verzamelen die van
belang zijn om een gepast voedingsadvies te maken die in het dagelijkse
leven van de cliënt ingepast kan worden.
Bartiméus
Bartiméus is een gespecialiseerde organisatie op het gebied van visuele
beperkingen, waarbij mensen niet of slecht kunnen zien. Een visuele
beperking kan aangeboren zijn, wat betekent dat iemand er al vanaf
jongs af aan mee te maken heeft. Vaker ontstaat een visuele beperking
op latere leeftijd, door bijvoorbeeld een ziekte of ouderdom. Dit kan erg
ingrijpend zijn, voor zowel uzelf als voor de omgeving. Bartiméus wilt u
hier graag bij helpen.
Zo ondersteunen zij jong en oud in het dagelijks leven bij het wonen,
werken en leren. Zij kunnen u helpen bij de ontwikkeling van uw kind, de
school- keuze, het realiseren van aanpassingen in uw woon en/of
werkplek, de handicapverwerking, het uitoefenen van uw hobby of zelfs
bij het zoeken naar een geschikte baan. Bartiméus wil de kwaliteit van
leven voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren met behulp
van persoonlijk advies, hulpmiddelen, ondersteuning en
kennisoverdracht. Bartiméus ziet mogelijkheden!
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Ook met een visuele, en verstandelijke, beperking is het ontzettend fijn
om een thuisgevoel te hebben op de plek waar u woont. Dit kan
natuurlijk zelfstandig in uw eigen huis, met of zonder begeleiding, en
intern bij een van de woonvormen van Bartiméus of een andere
zorgorganisatie. Bartiméus wil samen met u de juiste hulpmiddelen
inzetten om de beste manier te vinden om u thuis te laten voelen en het
voor u in en om huis gemakkelijker te maken.
Om dit thuisgevoel te benadrukken helpt Bartiméus met het leren van
alle technieken om bijvoorbeeld weer te kunnen lezen (braille), koken of
tuinieren. Zij houden rekening met uw interesses en uw visuele
beperking bij het kunnen genieten van een vrijetijdsbesteding.
Tip
Een activiteit als koken kan veel energie en tijd van u vragen, om u
hierbij te helpen is Bartiméus een samenwerking met de
voedingsservice Heuvelrug aangegaan. Zo kunt u bij de
voedingsservice Heuvelrug, vanuit uw eigen woning of intern bij
Bartiméus, warme maaltijden bestellen geheel naar eigen wens en
eventueel met benodigde aanpassingen.
Naast woonvoorzieningen biedt Bartiméus ook (speciaal) onderwijs en
onderwijskundige begeleiding aan voor slechtziende, blinde en/of
meervoudig (visueel) beperkte leerlingen. Bartiméus geeft les in speciaal
basis- onderwijs, speciaal voortgezet- onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs maar het liefst zetten zij de leerling centraal en
bezoeken zij de eigen school van de leerling. Op deze manier kan
Bartiméus ondersteuning en advies geven in een vertrouwde omgeving
voor het kind en kan hij/zij een deel blijven uitmaken van de
samenleving.
Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, dat is waar Bartiméus
naar streeft. Ook als het gaat om werken in verschillende vormen als
vrijwilligerswerk, dagbesteding, gesubsidieerd werk of betaald werk.
Steeds meer bepaalt een baan voor een groot deel hoe iemand zijn of
haar leven kan inrichten. Bartiméus zet alle mogelijke middelen in ter
verbetering van het aandeel op de arbeidsmarkt, voor mensen met een
visuele beperking.
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Kooktips
Dita Rijneveld*, ontwikkelingsbegeleider bij Bartiméus heeft praktische
tips ontwikkelt om lekker én veilig te koken met een visuele beperking.
•Zet een pan eerst op de pit. Zo kunt u voelen of de pan goed staat en
van dichtbij kijken. Steek daarna pas de pit aan.
•Gebruik een gasaansteker in plaats van lucifers. Dit is makkelijker in
gebruik en daarnaast kunt u ook met de gasaansteker onder de pan door
om een pit aan te steken.
•Giet de pan niet te vol, hierdoor is het vaak moeilijker om te roeren met
als gevolg meer morsen van vloeistof.
•Voorraad van producten kunt u merken met stickers, labels met grote
letters of braille.
•Probeer handelingen als een deksel van de pan optillen en omgekeerd
´koud´ te oefenen. Dit houdt in dat u de handelingen oefent zonder dat
het vuur aan staat. Ook het heen en weer bewegen van een koekenpan
om de boter te laten smelten kan u ´koud´ goed uitproberen.
•Saus uit een knijpfles is vaak moeilijker te doseren dan uit een pot. Vul
een jampot met saus en schep dit er met een lepel uit.
•Gebruik margarine voor het braden van uw vlees. Margarine geeft een
sissend geluid tijdens het smelten, stopt dit geluid dan kan het vlees in
de pan. Bij het gebruik van olie gaat deze regel niet op, olie maakt
namelijk minder sissend geluid. Zorg dat uw vlees klaar ligt voor gebruik.
•Een houten lepel wordt niet heet, dit is een handig gebruiksvoorwerp om
te voelen wat er in de pan ligt.
•Het kan een makkelijke oplossing zijn om de stukjes vlees één voor één
in de pan te laten dichtschroeien, eruit te halen en daarna allemaal
samen in de pan terug te leggen.
•Voorgesneden groenten kunnen een uitkomst zijn tijdens het koken.
*Voedingsservice Heuvelrug, Innovatieve partners voor kwaliteitsmaaltijden op grote schaal,
kooktips als je minder goed ziet, 29-112011
http://www.voedingsservice.nl/news/?v=2&cid=1&id=10&lid
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