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In deze brochure vind je een overzicht van wat 
en hoe je kan eten en drinken als je muco hebt.  

Wil je graag meer weten over het hoe, wat en waarom?
• In de inleidende teksten per hoofdstuk vind je meer achtergrondinfo 
over de spijsverteringsproblemen en het belang van de verschillende 

voedingsmiddelen bij muco.
• Je leest er ook wat thuishoort in de muco-voeding aan de hand van  

de mucovoedingsdriehoek.

Hou je meer van een hapklare brok?
• In het hoofdstuk “Tips om de voeding energierijker te maken”  

op pag 34 vind je een overzicht van energierijke ingrediënten en enkele 
leuke ideetjes die je kunnen helpen bij het samenstellen van het dagmenu.

• Je kan creatief aan de slag met onze recepten op pag 39.
• In de kadertjes vind je bij elk hoofdstuk praktische tips om een goede 

voeding in jouw dagmenu in te bouwen.

En hoe zit het met de Creon-enzymen?
• Doorheen de tekst staat bij elk type voedingsmiddel aangegeven waarbij 

Creon belangrijk is.
• Op pag 27 vind je een speciaal hoofdstukje gewijd aan hoe en wanneer je 

Creon kan innemen of toedienen.

Eet je kind niet goed of graag?
• In het laatste hoofdstuk (pag 55) vind je ideetjes om de eetlust te stimuleren 

en tips om tafelscènes te vermijden in de verschillende leeftijdsfases.

Wij wensen je alvast veel succes én plezier  
bij de maaltijden en het bereiden ervan!

Voor voedingstips voor baby’s en peuters 
kan je terecht in de aparte brochure 

“Goed begonnen, is half gewonnen”
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Het belang van voeding  
in de strijd tegen 

mucoviscidose
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voEdInG, EEn bElanGrIjk WaPEn In dE strIjd  
tEGEn muCo En InfECtIEs

Mucoviscidose veroorzaakt niet alleen problemen in de longen, maar ook bij de 
spijsvertering. Een rijke gevarieerde voeding is een bepalende factor in de strijd 
tegen mucoviscidose. Uit onderzoek blijkt dat een goede voedingstoestand 
gepaard gaat met een betere longfunctie, een betere weerstand en je wapent 
tegen longinfecties. Een goede voeding helpt je ook een reserve op te bouwen, die 
kan worden aangesproken wanneer er een infectie en gewichtsverlies optreedt. 

Als je muco hebt, wordt er vaak te weinig energie uit de voeding opgenomen. 
Je moet van jongs af aan proberen de voeding aan te passen om ondervoe-
ding te voorkomen. Deze brochure helpt je hierbij op weg, maar de belang-
rijkste raad gevers zijn je diëtist(e), je arts... en je eigen creativiteit!

slECHt WErkEndE ‘PanCrEassCHaartjEs’  
zorGEn voor vErtErInGsProblEmEn

Bij 85 à 90% van de mensen met muco werkt de pancreas of alvleesklier niet goed. 
Deze langwerpige klier maakt stoffen aan die de spijsvertering bevorderen: de 
pancreasenzymen. Deze enzymen werken als mini-schaartjes, die het eten in de 
dunne darm in kleine stukjes knippen. 
Als je muco hebt, verstopt taai slijm de kanaaltjes in de pancreas. Daardoor geraken 
er onvoldoende enzymen tot bij de voeding in de dunne darm. Het eten wordt 
slecht verteerd en de voedingsstoffen worden niet goed opgenomen door het 
lichaam. 
Vooral vetten, vetoplosbare vitamines en eiwitten gaan zo via de stoelgang verloren. 
Gelukkig bestaan er capsules met “kunstmatige” pancreasenzymen die je bij je eten 
kan innemen en die ervoor zorgen dat het eten beter verteerd kan worden. Op dit 
moment zijn Creon® en Creon Forte® * de enige pancreasenzymen die in België 
verkrijgbaar zijn (we noemen ze verder bij hun merknaam omdat iedereen dan 
weet waarover we het hebben). 
Maar zelfs als je Creon bij je eten neemt, is de vertering bij muco nog niet helemaal 
in orde. Daarom is het belangrijk dat de voeding meer energie bevat, zodat de 
verliezen via de stoelgang en de verhoogde energiebehoefte bij muco gecompen-
seerd kunnen worden. 

* Creon® en Creon Forte® worden geproduceerd door Abbott Products. Om de leesbaarheid 
te verhogen, spreken we in de rest van dit boekje altijd over ‘Creon’.
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Het is de bedoeling dat de lengte en het gewicht van een kind goed evolu-
eren. Hierbij is het belangrijk dat dit gewicht vooral bestaat uit spierweefsel. 
Dit kan je bereiken door voldoende te bewegen. 
Wil je meer weten over het belang en de mogelijkheden van sport en bewe-
ging? Dan kan je terecht bij de kinesist of de longartsen van je mucocentrum.

pancreas
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voEdInG Is dE brandstof dIE onzE motor doEt 
draaIEn 

We hebben voor alles en nog wat energie nodig: om te lopen, te leren, te groeien, 
te ademen, ... 
Die energie halen we uit de voeding. Eerder kon je al lezen dat de vertering minder 
goed werkt als je muco hebt. Daardoor kan je niet genoeg energie uit je voeding 
halen, zelfs als je Creon inneemt. 
Als je muco hebt, heb je daarenboven nog meer energie nodig dan iemand 
anders: om de longinfecties te bestrijden en omdat ademen meer moeite en dus 
meer energie kost. 

als jE muCo HEbt, HEb jE mEEr EnErGIE nodIG!

De hoeveelheid energie die geleverd wordt door het voedsel, wordt uitgedrukt in 
kilocalorieën (kcal). Bij muco is het dus belangrijk dat de voeding veel kcal aanbrengt.
Dit betekent dat een kind of jongere met mucoviscidose calorierijker moet eten en 
drinken dan een leeftijdsgenoot zonder muco, om zo goed mogelijk te kunnen 
groeien. 

Je energiebehoefte hangt af van verschillende factoren: de mate waarin je pancreas 
werkt, je leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, gezondheid, activiteiten en longfunctie. 
Het spreekt vanzelf dat je kind na een hele middag buiten spelen meer honger zal 
hebben dan wanneer het stil heeft zitten lezen of tv-kijken. 
Je diëtist(e) kan voor jou berekenen hoeveel extra energie jij of je kind precies nodig 
heeft.
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als GEWICHt En lEnGtE GoEd EvoluErEn,  
moEt jE jE GEEn zorGEn makEn! 

Er wordt - terecht - veel nadruk gelegd op het belang van een goede voeding. Maar 
eten moet niet noodzakelijk een probleem zijn als je mucoviscidose hebt! Het 
gewicht en de lengte worden geëvalueerd aan de hand van groeicurves. Bij elk 
bezoek aan het ziekenhuis zullen het gewicht en de lengte van jouw kind gemeten 
worden en uitgezet worden op een groeicurve.

De arts en de diëtist(e) bekijken deze groeicurves samen met jou en op basis 
hiervan wordt geëvalueerd of de energie-inname van jouw kind voldoende is. Als 
gewicht en lengte goed evolueren, moet je je dus geen zorgen maken qua voeding! 
In de bijlagen vind je voorbeelden van groeicurves voor jongens en meisjes en wat 
meer info over hoe je die kan interpreteren. 
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Wat mag niet ontbreken  
in de voeding als je  

muco hebt
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EEn GoEdE voEdInG: EnErGIErIjk Én mEt voldoEndE 
afWIssElInG 

vetten, eiwitten en koolhydraten zijn de energieleveranciers 
onder de voedingsstoffen. 

Vetten zijn de beste energieleveranciers en dus heel belangrijk als je muco hebt. 
 Vetten bevatten 9 kilocalorieën per gram. 
 Daarnaast brengen vetten ook essentiële vetzuren en vetoplosbare vita-

minen aan. 

Koolhydraten is een verzamelnaam voor suikers en zetmeel. 
 Ze zijn belangrijke brandstoffen voor ons lichaam en leveren 4 kcal per gram. 
 Zetmeelhoudende voedingsmiddelen, zoals bruin brood en aard appelen, 

verdienen de voorkeur boven suikers, omdat ze meer vitamines, mineralen 
en vezels aanbrengen. 

 Suikers kunnen bij overmatig gebruik de eetlust remmen.

Eiwitten, ook wel proteïnen genoemd, zijn de bouwstenen van ons lichaam. 
 Onze huid, spieren en hart zijn gemaakt van eiwitten. Eiwitten zijn nodig 

om te groeien. Ze leveren net als koolhydraten 4 kcal per gram.

Daarnaast spelen zout, vocht, vitamines, mineralen en vezels een 
belang rijke rol. 

Zout is belangrijk, omdat het verlies ervan groot is bij muco. Dit moet gecompen-
seerd worden via de voeding.

Vezels zijn onverteerbare plantendelen. Ze zijn heel belangrijk voor een goede 
werking van de dikke darm en helpen verstopping (constipatie) te voor-
komen. Vezels zijn noodzakelijk in een gezonde voeding. Eet daarom elke 
dag groenten, fruit, bruin en volkoren brood en aardappelen. In peul-
vruchten zitten ook veel vezels. 

Over vocht, vitamines, mineralen, zout lees je verder nog meer.



afwisseling op het menu
Eten moet niet alleen genoeg energie aanbrengen (en lekker smaken!), er moeten 
ook een heleboel voedingsstoffen in zitten. Je lichaam heeft van alles wat nodig 
om zijn werk goed te kunnen doen. Zorg daarom elke dag voor voldoende 
af wisseling op het menu. Als je bijvoorbeeld elke dag frieten eet, heb je misschien 
wel genoeg energie binnen, maar niet genoeg andere voedingsstoffen zoals vita-
mines, mineralen en anti-oxidanten die je lichaam ook elke dag nodig heeft. 
Gebruik verschillende volle melkproducten per dag en maak afwisselend gebruik 
van vlees, vis, kip en eieren. Melkproducten en eieren leveren niet alleen eiwitten, 
maar ook heel wat vetoplosbare vitamines. Vette vis brengt veel energie aan en 
zorgt voor de nodige essentiële vetzuren. Vlees brengt naast vetten en eiwitten 
ook ijzer en vitamine B12 aan. Groenten en fruit bevatten niet zo veel energie, maar 
zijn wel rijk aan vitamines, mineralen en vezels: belangrijke voedingsstoffen voor 
iedereen.
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dE “muCo-voEdInGsdrIEHoEk”

Eerder kon je al lezen dat je lichaam allerlei voedingsstoffen nodig heeft. Die 
verschillende voedingsstoffen haal je uit je eten en drinken. Daarom moet je van 
alles wat innemen. Maar van het ene voedingsmiddel heb je meer nodig dan van 
het andere.
De voedingsdriehoek werd ontwikkeld om aan iedereen te tonen wat een gezonde, 
evenwichtige voeding inhoudt. Je hebt allicht wel al eens zo’n voedingsdriehoek 
gezien in informatie- of reclameboekjes over voeding of er vroeger op school over 
geleerd. 
Deze driehoek is onderverdeeld in verschillende laagjes en vakjes. De bedoeling is 
dat je elke dag uit elk van die vakjes iets eet of drinkt. Van de voedingsmiddelen die 
in een lager en dus groter vakje zitten, moet je het meeste innemen. Het is ook 
belangrijk binnen elk vakje te variëren.

Maar de voedingsdriehoek die je hierin vindt, is een beetje anders dan de gewone. 
Hier zie je immers de “MUCO-voedingsdriehoek”. Het vakje van de vetten is groter: 
het heeft “armpjes” gekregen. Dat toont aan dat je, als je muco hebt, meer vetrijke 
voeding moet eten en dagelijks voldoende vetten aan het eten moet toevoegen!
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vetten

volle melk en  
melkproducten

groenten

brood 

de muco-voedingsdriehoek
(op basis van de voedingsdriehoek van VIG - voeding en gezondheid)

vlees, vis, eieren en 
vleesvervangers

fruit

restgroep

aardappelen, 
en graan-
producten

drank
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GroEP 1 : drankEn

p Drank is extra belangrijk bij muco omwille van het grotere vochtverlies: via het 
slijm, het zweet en de stoelgang.

p Door de taaie slijmen is een grotere vochtopname noodzakelijk om de 
uitscheiding van slijm te vergemakkelijken.

p Door de rijke voeding is er meer vocht nodig om over bodige stoffen via urine 
en stoelgang te verwijderen. Er worden ook vaak voedingsmiddelen gebruikt 
die veel eiwitten bevatten. Bij onvoldoende vochtinname kan dit de nieren 
overbelasten.

p Voldoende drinken is ook nodig om het risico op darmverstopping (constipatie) 
te beperken.

Wanneer drinken?
Hou altijd drank binnen handbereik. Drink ten minste 1 à 1,5 liter per dag. 
In volgende periodes moet nog meer vocht opgenomen worden:
p bij warm weer, als je meer zweet
p bij verhoogde inspanning
p bij koorts 
p bij braken
p bij diarree
p bij constipatie

HandIGE tIPs

p Water, fruitsap, groentesoep en bouillon kunnen helpen om genoeg vocht binnen 

te krijgen. 

p Volle melk is een heel goede drank, want daarin zitten ook veel vetten en 

vitamines. Omdat er zo veel voedingsstoffen in melk zitten, hebben 

melkproducten een eigen vakje gekregen in de driehoek: zie groep 5.

p Frisdrank zoals cola en limonade kan, maar in beperkte mate. Drink ze liefst niet te veel 

voor of tijdens de maaltijd. Wissel ook af met andere drank. Frisdrank bevat immers 

veel suikers, die de eetlust verminderen en de plaats innemen van andere belangrijke 

voedingsmiddelen. Te veel cola en ice tea kunnen tot botontkalking leiden. 

p Bij water, fruitsap en frisdranken heb je geen pancreasenzymen nodig, bij andere 

dranken waar vet in zit wel. 
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GroEP 2: aardaPPElEn En GraanProduCtEn

Bij elke hoofdmaaltijd moet je een grote portie uit dit vak eten. 
Aardappelen, brood, granen, rijst en deegwaren zijn de belangrijkste bronnen van 
zetmeel en leveren ons dus veel energie. Zetmeel verdient de voorkeur boven 
suikers omdat zetmeel meer vitamines, mineralen en vezels aanbrengt. 
Granen vind je natuurlijk in brood, maar ook in cornflakes, muesli, koekjes, cake en 
in deegwaren zoals pasta, macaroni, tagliatelle, spaghetti, noedels of lasagne.

HandIGE tIPs

p Kies voor calorierijke en lekkere bereidingen:

- Aardappelen, maar ook rijst en pasta, kan je bakken om meer vet en calorieën  

toe te voegen. Gebruik hierbij olie met veel onverzadigde vetzuren  

(meer info: zie p 21 over vetten).

- Aardappelpuree bevat meer calorieën, zeker als je volle melk, een scheutje room, 

een eidooier en extra vetstof (zoals margarine of boter) toevoegt.

- Pasta’s met allerlei vlees- en kaassauzen zijn energierijk en populair bij kinderen 

en jongeren.

- Frieten en kroketten zijn natuurlijk ook ideaal om het nodige vet en zetmeel toe 

te dienen. Bij kleuters zijn de leuk gevormde baksels, zoals mini-wafeltjes, 

lettertjes en dennenappels, goed om de eetlust aan te wakkeren. 

p Brood maak je calorierijker én aantrekkelijker in de vorm van beboterde toast, 

kruiden- of lookbrood, croque, broodvingers om in (kaas)saus te dippen, enz. 

p Geef altijd brood, rijst, deegwaren of aardappelen bij salades.

p Voeg pasta, aardappelen, rijst of deegwaren toe bij soep of eenpansgerechten.
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GroEP 3 & 4: GroEntEn En fruIt

Fruit en bepaalde groenten bevatten koolhydraten die je energie leveren. Daar-
naast zijn fruit en groenten ook rijk aan vitamines, mineralen, vocht, voedingsvezels 
en anti-oxidanten.
Je hebt elke dag groenten én fruit nodig.

GoEd om WEtEn

p Eet elke dag groenten en fruit.
p Drink zeker 1 glas fruitsap per dag. Zo krijg je zonder al te veel problemen je 

dagelijkse portie vitamine C binnen!
p Bij groenten en fruit, die niet bereid zijn, heb je geen Creon nodig.

HandIGE tIPs

p Als je groenten in olie stooft of met een melksausje klaarmaakt, heb je meteen 

extra calorieën binnen.

p Blikfruit op siroop is calorierijker dan blikfruit in natuurlijk sap.

p Compote of fruitmoes met suiker en/of boter levert meer energie op  

dan gewoon fruit.

p Eet rauwkost met een dipsausje (mayonaise).
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GroEP 5: vollE mElk En mElkProduCtEn

Volle melk is een doeltreffend voedingsmiddel, dat zeker niet 
mag ontbreken in de dagelijkse voeding. Je kan er op een 
eenvoudige manier veel calorieën en noodzakelijke voedings-
stoffen, zoals eiwitten, calcium en vitamines, mee opnemen. 

Calcium is erg belangrijk voor de opbouw van stevige botten. Je hebt dus elke dag 
volle melk en/of volle melkproducten zoals yoghurt en kaas nodig. 

GoEd om WEtEn

p Melk zorgt niet voor meer slijmproductie, in tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd.

p Vergeet niet dat er bij melk en bij alle melkproducten voldoende Creon moet 
worden genomen. Creon is niet alleen belangrijk voor de vertering van de 
vetten en eiwitten, maar zorgt ook voor een betere opname van de calcium 
en vitamine D.

HandIGE tIPs

p Gebruik elke dag 2 à 3 porties melkproducten.

p Gebruik altijd volle melk(producten), in plaats van halfvolle of magere, omdat die 

te weinig vetten bevatten.

p Kies altijd vette kazen zoals Cheddar, Philadelphia, Mascarpone, Brie, Chamois d’Or, 

Chimay, Gouda, Gruyère, Maredsous, Parmezaan. 

p Melk kan nog energierijker worden gemaakt door er iets extra’s aan toe te voegen, 

zoals honing, gezoete cacaopoeder, room of siroop (bijvoorbeeld grenadine).

p Er zijn enorm veel mogelijkheden om melk te gebruiken: milkshake, pudding, pap, 

in sauzen, puree, enz. 

p Smeerkaas (volvette), kaasblokjes, driehoekjes... zijn vaak populair bij kinderen. Je 

kan hen ook kaashapjes laten versieren met stukjes tomaat, augurken, druiven, enz.

p Gebruik gemalen kaas, Boursin of Mascarpone bij saus, soep, omelet, aardappelen, 

burgers en pasta.

p Volle yoghurt en platte kaas kan je toevoegen aan fruit en desserts.

p Sommige platte kaas- en puddingpotjes zijn heel calorierijk. Kijk bij je volgende bezoek 

aan de winkel eens na hoeveel kilocalorieën de verschillende producten bevatten 

en bepaal dan je keuze. (De kcal per portie per merk verandert wel regelmatig).
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GroEP 6: vlEEs, vIs, EIErEn En vlEEsvErvanGErs

De voeding uit dit vakje is belangrijk voor de aanbreng 
van eiwitten, ijzer en vitamine B12. 
Door de verliezen van eiwitten in stoelgang en slijm, is het 
bij muco belangrijk dat er voldoende eiwitten via de 
voeding worden ingenomen. 

vlEEs
p Alle soorten vlees zijn geschikt. Probeer zo veel mogelijk vet toe te voegen, 

bvb. door het vlees te bakken.
p Vlees in leuke vormen, zoals dinosaurushamburgers, geven zeker de jongere 

kinderen meer zin in eten.
p Gehaktsoorten bevatten veel vet en zijn kindvriendelijk.

vIs
p Kies voor vette vissen, zoals sardientjes, ansjovis, sprot, pilchard, haring, tonijn en zalm. 

Het zijn goede leveranciers van de essentiële vetzuren zoals omega 3-vetzuren.
p Gebakken vis is calorierijker dan gepocheerde of gegrilde vis.
p Er wordt aanbevolen om 2 keer per week vis te eten, waarvan maximum  

1 keer per week een grote vissoort, zoals tonijn, haai, zwaardvis of marlijn, 
omdat die meer schadelijke stoffen bevatten.

EIErEn
p Gebruik extra eieren bij de bereiding van desserts.
p Voeg stukjes hardgekookte eieren toe aan je salades.

PEulvruCHtEn
p Voeg linzen, erwten of bonen toe aan je soep.
p Bonen in tomatensaus op toast of met gebakken aardappelen leveren eiwitten 

en calorieën. 

notEn
p Noten bevatten veel calorieën, eiwitten en essentiële vetzuren. 
p Smeer een dikke laag pindakaas op je boterham.
p Geef geen hele noten aan kinderen onder de 5 jaar.

soja En andErE vlEEsvErvanGEndE ProduCtEn 
p Quorn, tempeh en tofu bevatten plantaardige eiwitten en kunnen af en toe 

gebruikt worden.
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GroEP 7: vEttEn
Vetten geven je energie. De energie barst 
er echt uit. Vet bevat 9 kcal per gram, 
terwijl suiker slechts 4 kcal levert. Vetten 
zorgen ook voor de essentiële vetzuren 

en de levensnoodzakelijke “vette” vitamines: A, D, E en K.
Vetten vind je natuurlijk in boter, margarine, room en olie. Maar ook in volle melk, 
vlees, vis, noten, koekjes, chocolade en chips zitten er heel wat vetten. 

GoEd om WEtEn

p In de muco-voedingsdriehoek zie je dat het bovenste gele vak met de vetten 
groter is dan in de gewone voedingsdriehoek. Het heeft “armen” gekregen.  
Als je muco hebt, moet je dus méér voedingsmiddelen uit dat vakje 
opnemen. “Hoe vettiger, hoe prettiger” zeg maar...

Essentiële vetzuren?
Tegenwoordig is er in studies veel aandacht voor het effect en het nut van supple-
menten met “essentiële vetzuren”, zoals omega 3, zowel bij mucoviscidose als in de 
algemene voeding, maar er zijn nog geen duidelijke onderzoeksresultaten. Dus 
voorlopig blijft het vooral belangrijk om, zoals we hierboven al aangaven, voldoende 
vetten in te nemen en regelmatig af te wisselen.

HandIGE tIPs

p Kies vooral vetten die veel onverzadigde vetzuren bevatten. Je vindt die in 

plantaardige producten, zoals olie en vloeibare bakmargarine. 

p Gebruik verschillende soorten olie en wissel regelmatig af. Koolzaad-, walnoten- en 

lijnzaadolie bevatten veel omega 3 en worden bij voorkeur gebruikt voor koude 

bereidingen. Olijfolie bevat evenveel vet, maar geen omega 3-vetzuren. Zonne bloem-

olie bevat enkel omega 6-vetzuren. Sojaolie bevat omega 6- en omega 3-vetzuren.

p Besmeer je brood met een dikke laag boter of margarine. Margarine heeft meer calo rieën 

dan minarine. Kies voor margarine met een hoog vetgehalte (best 70% of meer). 

p Bakken en frituren zijn een goede en lekkere manier om extra vetten toe te voegen 

aan de maaltijd. 

p Voeg royaal sauzen, mayonaise en saladedressings toe aan de maaltijd.

p “Hoe vettiger, hoe prettiger”... als je de Creon maar niet vergeet!



22

GroEP 8: rEstGroEP
Wat de restgroep precies is, kan je zien in de pet van ons 
muco-mannetje “Robin”, bovenaan de voedingsdriehoek: nl. 
suikersnoepjes, frisdrank, chocoladerepen, ...
Ook voor iemand met muco is dit geen noodzakelijke, laat 
staan ideale, voeding. Heb je uit de andere vakjes al iets 

gegeten? Dan kan je de lekkernijen uit deze groep als toemaatje eten, maar dit mag 
de gewone voeding zeker niet vervangen. 

Chocoladerepen (zoals Twix, Mars, ...), chips en nootjes zijn goede tussendoortjes. 
Hier zitten veel extra calorieën en vetten in.

Suikersnoepjes en frisdranken remmen de eetlust, die neem je dus best niet te veel.

mEEr kans oP slECHtE tandEn?

Ouders maken zich soms zorgen dat hun kind met muco een groter risico loopt op 
tandbederf (cariës of ‘gaatjes’) omdat ze vaak tussendoor suikers eten. Maar uit een 
onderzoek in verband met de mondgezondheid van Belgische mucoviscidose-
patiënten, uitgevoerd door de Universiteit te Gent, blijkt dat deze zorg ongegrond 
is. Uit het onderzoek bleek namelijk dat mucopatiënten waarschijnlijk over een 
natuurlijke speekselbescherming beschikken, die hun gebit minder vatbaar maakt 
voor gaatjes. Dragers van het muco-gen (zoals ouders en soms ook broers en 
zussen van mensen met muco) daarentegen bezitten deze natuurlijke speekselbe-
scherming niet en zijn daardoor vatbaarder voor tandbederf dan mucopatiënten. 
(Zeker als ze regelmatig mee van de calorierijke hapjes proeven zonder grondig 
tandenpoetsen.)
Wat je dus vooral moet onthouden? De energierijke voeding tast het gebit van je 
kind met muco niet aan, als je kind zoals iedereen regelmatig de tanden poetst en 
verzorgt natuurlijk. Gezinsleden zonder muco moeten wel extra opletten en regel-
matig hun gebit laten nakijken bij de tandarts!
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zout
Mucopatiënten verliezen tot 10 keer meer zout, vooral tijdens inspan-
ningen, bij warm weer of bij koorts. Als je onvoldoende zout inneemt, 
droog je uit. Dit verlies moet gecompenseerd worden via de voeding. 
Daarom zie je bij de muco-voedingsdriehoek ook een zoutvat staan. 

HandIGE tIPs

p In principe geeft je lichaam zelf aan wanneer het zout nodig heeft. Door het 

zoutvat op tafel te plaatsen en zoute hapjes (zoals chips, zoutkoekjes en gezouten 

pindanoten) binnen handbereik te hebben, zal men vlugger spontaan naar zoute 

dingen grijpen en dus aan de zoutbehoefte voldoen. 

p Bij koorts, warm weer en inspanningen waarbij meer gezweet wordt, moet meer 

zout ingenomen worden. 

p Bij extra zoutinname moet wel voldoende gedronken worden! 

p Zoutsupplementen zijn normaal gezien niet nodig, maar kunnen in bepaalde 

gevallen wel voorgeschreven worden door de arts.
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vItamInEs & mInEralEn

Vitamines zijn onontbeerlijk voor het behoud van een goede gezondheid. Ze 
spelen een belangrijke rol in de groei, het onderhoud en de werking van het 
lichaam én ze helpen ons ook te beschermen tegen ziekte. 

Er zijn 2 groepen van vitamines: de vetoplosbare en de wateroplosbare. 

de vetoplosbare vitamines: a, d, E en k

A, D, E en K in de voeding
Vetoplosbare vitamines komen in kleine hoeveelheden voor in ons voedsel. Je 
vindt ze vooral in melkproducten, eierdooiers, vette vis, margarine, onverzadigde 
oliën en plantaardige producten, zoals granen, noten, zaden, fruit en groenten 
(koolsoorten, groene bladgroenten, tomaten, gele en oranje groenten, ...). 
Vetoplosbare vitamines worden samen met de vetten opgenomen. 

Vitaminesupplementen 
Zoals je weet, lukt de vetvertering niet goed bij muco. Mensen met muco hebben 
het daarom ook moeilijk om voldoende vetoplosbare vitamines op te nemen uit de 
voeding. De meesten moeten daarom vetoplosbare vitaminesupplementen 
innemen. De dosis moet worden bepaald door een aangepast bloedonderzoek in 
je mucocentrum. De arts zal de juiste hoeveelheid voorschrijven.
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de wateroplosbare vitamines: b & C
De vitamines B en C zijn wateroplosbare vitamines. Als je voldoende gevarieerd eet, 
kan je deze gewoon uit je voeding halen. Normaal gezien moeten mensen met 
muco dus geen extra vitamine B of C innemen, tenzij de arts ze voorschrijft.
Maar gevarieerd eten, met voldoende fruit en groenten, is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan voor sommige kinderen en jongeren... Onderzoek heeft uitgewezen 
dat veel mucopatiënten te weinig voedsel met vitamine C innemen. Fruitsap kan 
hier een gemakkelijke en haalbare oplossing bieden. Met één glas sinaasappelsap 
heb je je dagelijkse portie vitamine C binnen!

vitamines als versterkende middelen?
Vitamines zijn onmisbaar voor het lichaam. Toch hebben we ze maar in een zekere 
hoeveelheid nodig: je mag er niet te veel van nemen. Het teveel aan wateroplos-
bare vitamines (B en C) wordt onmiddellijk in de urine uitgescheiden, maar van de 
vetoplosbare vitamines (A, D, E of K) kan een reserve ontstaan die gevaarlijke bijwer-
kingen kan hebben. Respecteer daarom altijd de voorgeschreven hoeveelheden 
van je arts. 
Polyvitaminepreparaten, tabletten of druppeltjes met verschillende vitamines, zoals 
Alvityl, hebben weinig zin. Ze maken je niet sterker, gezonder of verstandiger en 
kosten veel geld! Aarzel bij twijfel nooit om raad te vragen aan je arts of diëtist(e).

anti-oxidanten
Bepaalde vitamines en voedingsstoffen worden ook “anti-oxidanten” genoemd. 
Een anti-oxidant is een beschermer van ons lichaam. Dagelijks komen we via onze 
omgeving en voeding in contact met schadelijke stoffen (“vrije radicalen”). Deze 
stoffen kunnen processen in ons lichaam verstoren en schade aanbrengen. Ons 
lichaam kan zich tegen die schade beschermen met anti-oxidanten. Voorbeelden 
van anti-oxidanten zijn vitamine C, vitamine E, beta-caroteen (oranje stof in 
wortelen) en lycopeen (rode stof in tomaten). 

HandIGE tIPs

p Vitaminesupplementen A, D, E en K kunnen in België volledig terugbetaald 

worden, als jouw apotheker een vitaminesupplement bereidt op voorschrift van 

de mucospecialist. Bestaande vitaminesupplementen van firma’s worden echter 

niet terugbetaald!

p Vetoplosbare vitaminesupplementen moeten altijd bij de maaltijd en met Creon 

ingenomen worden. Anders worden ze immers niet of onvoldoende opgenomen 

door je lichaam, zodat je ze eigenlijk voor niets neemt! 



HandIGE tIPs

p Calcium is belangrijk voor sterke beenderen en voor de werking van de zenuwen 

en de spieren. Als je elke dag genoeg melk, melkproducten en kaas inneemt, krijg 

je de nodige calcium binnen. Bij tekorten kan de arts ook calciumtabletten 

voorschrijven.

p IJzer komt voornamelijk voor in voeding van dierlijke oorsprong, in groene 

groenten en peulvruchten. Soms kan, ondanks een evenwichtige voeding, het 

ijzergehalte in ons bloed toch te laag zijn en zal het noodzakelijk zijn gedurende 

enkele maanden een supplement te nemen. Dit supplement wordt het best 

samen met vitamine C genomen, bijvoorbeeld met een glas (liefst vers) fruitsap.
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dE moraal van HEt drIEHoEksvErHaal

Een gezonde voeding voor iemand met muco komt niet  
altijd overeen met de alom heersende “light” en andere  

gezondheidsregels en -rages.

Bij de muco-voeding geldt: “hoe vettiger, hoe prettiger”.

Eet drie hoofdmaaltijden en 2 à 3 tussendoortjes. 

Gebruik van alles wat.  
Een gezonde voeding is een gevarieerde voeding. 

mineralen
Verschillende mineralen zoals calcium, ijzer en zink spelen een rol in onze stof-
wisseling. 
We hebben ze dus nodig, maar wel in kleine hoeveelheden. Mineralen komen in 
heel wat voedingsmiddelen voor. Een ‘gevarieerde voeding’ blijft dus ook hier de 
gouden regel.
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Pancreasenzymen
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Wat zIjn PanCrEasEnzymEn?

Bij de meeste mensen met muco werkt de pancreas niet goed en spreekt men van 
“pancreas-insufficiëntie”.

De pancreas of alvleesklier maakt 
enzymen aan. Die pancreas-enzymen 
kan je vergelijken met mini-schaartjes die 
het eten in de dunne darm in kleine 
stukjes knippen. Zo kunnen de voedings-
stoffen uit het eten opgenomen worden. 
Die enzymen gaan door een dun buisje 
van je pancreas naar je darm. 
Bij mucoviscidose gaat taai slijm die 
dunne pancreaskanaaltjes verstoppen. 
De enzymen geraken onvoldoende bij 
het eten in de dunne darm. Hierdoor 
kunnen de “mini-schaartjes” hun werk 
niet doen. Het eten wordt niet goed 
verteerd en belangrijke voedings stoffen 
gaan via de stoelgang verloren. 
Doordat het eten niet goed verteert, 
krijgt iemand met muco soms buikpijn 
en stoelgangproblemen.

Gelukkig bestaan er enzymsupple-
men ten, in België verkocht onder de 
naam Creon® en Creon Forte®. Die zorgen 
ervoor dat het eten beter wordt verteerd 

en opgenomen. Zonder die enzymen is een vet-en calorierijke voeding nutteloos. 

Enzymen alleen lossen echter niet het volledige spijsverteringsprobleem op. 
Het eten van energierijke voeding is en blijft belangrijk!

Creon



29

bIj WElkE voEdInGmIddElEn zIjn EnzymEn nodIG?

Pancreasenzymen moeten bij bijna alles wat je eet en drinkt genomen worden, 
ook bij tussendoortjes. 

je moet zeker Creon nemen bij:
p alles waar vet in zit
p alles waar eiwitten in zitten

bij voedingsmiddelen zonder vetten of eiwitten en weinig 
zetmeel heb je geen Creon nodig:
p fruit & fruitsap 
p water 
p sportdranken (vb. Isostar, Aquarius, Extran)
p suiker
p suikersnoepjes (vb. Lolly’s, gommetjes, zure beertjes, colaflesjes, ...)  

& kauwgom 
p waterijs en sorbet
p frisdranken (vb. cola, limonade)
p thee en koffie zonder melk
p groenten (rauw of gekookt, zonder saus of vet)
Maar als je muco hebt, is het natuurlijk beter dat je deze zaken altijd samen met 
meer vet- of eiwitrijke middelen inneemt voor de nodige energietoevoer... en dan 
moet je er wel weer Creon bijnemen.
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HoEvEEl EnzymEn HEb jE nodIG?

De gouden regel is dat je bij elke maaltijd voldoende pancreasenzymen moet 
innemen. Je neemt er beter één te veel dan één te weinig. 
Wat de juiste dosis is, hangt af van hoeveel en hoe vet je eet én van de werking van 
de pancreas bij elke persoon.

de hoeveelheid enzymen wordt geleidelijk aangepast  
aan de noden van het kind of de jongere
De spijsverteringsproblemen zijn verschillend voor iedereen: sommigen hebben 
behoefte aan een hoge dosis enzymen, terwijl bij anderen de pancreas min of 
meer normaal werkt. Naarmate je ouder wordt, zal de dosis meestal ook verhogen. 

de dosis is verschillend voor elke maaltijd of voeding
Zo vraagt een voeding met meer vetten om meer pancreasenzymen. 
Pas de dosis zelf aan de maaltijd aan. 
Bespreek de maximum hoeveelheid met je arts of diëtist(e) in het mucocentrum.
Een abnormaal grote hoeveelheid stoelgang, slecht ruikende of vette stoelgang 
wijst op te weinig pancreasenzymen. Vette stoelgang drijft boven en veroorzaakt 
‘ogen’ op het water of is omgeven door een vettige rand. 

Let op:  
bij constipatie of verstopping mag het aantal enzymen NIET verminderd 
worden! Dit is immers geen aanwijzing dat er te veel Creon genomen werd.  
Raadpleeg altijd je arts in geval van twijfel. 

HoE moEtEn dE EnzymEn InGEnomEn WordEn?

de capsules worden bij voorkeur in hun geheel ingeslikt. 
Creon kan je gewoon samen met wat je eet of drinkt in de mond nemen. 
Creon bestaat uit een capsule met een heleboel kleine korreltjes. Rond de korrels 
zit een beschermlaagje. Het is de bedoeling dat de enzymen, die in de korreltjes 
zitten, pas vrijkomen in de dunne darm, waar ze het voedsel moeten helpen 
verteren. Als de korrels barsten of te vroeg oplossen en het beschermlaagje 
beschadigd wordt, zal het maagzuur het effect van de pancreasenzymen vermin-
deren. Als de korrels barsten in de mond kan het mondslijmvlies aangetast 
worden, met pijn tot gevolg. 
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de enzymen moeten samen met de voeding worden 
ingenomen
Omdat de enzymen het voedsel moeten helpen verteren, is het belangrijk dat ze 
samen met de voeding ingenomen worden. Anders werken ze niet! 
Je kan de enzymen best over de maaltijd spreiden: een deel bij het begin, een 
deel tussendoor en een deel voor het einde van de maaltijd. 
Drink niet te veel bij de Creon-inname.

tips voor kleine kinderen die de capsules nog niet kunnen 
inslikken
p Je kan de capsules openen en de korrels mengen met een beetje vloeistof of 

met een klein lepeltje appelmoes, confituur, honing, platte kaas, fruitpap, ... 
(kies iets dat het kind lust)

p De korrels mogen niet geplet of gekauwd worden. 
p Meng de korreltjes niet in een volledige maaltijd en zeker niet met warme 

voeding. Meng ze ook niet vooraf in eten of drank. De Creons verliezen dan 
hun werking voor ze de dunne darm bereiken. 

p Voeg ze niet toe aan de papfles, de korreltjes kunnen blijven steken in het 
speentje. 

p Probeer zelf uit te zoeken welk trucje het beste bij jouw kind past.
p Leer je kind zo snel mogelijk aan om de capsules in te slikken. Vanaf de leeftijd 

van 5 jaar zijn de meeste kinderen in staat om de capsules te slikken, 
sommigen kunnen het al voor hun 3 jaar. Lukt het nog niet, blijf toch regel-
matig proberen (liefst zonder te veel te dwingen of forceren).

Creon
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Wat gebeurt er als je geen of te weinig Creon neemt?
Volgende symptomen kunnen een aanwijzing zijn dat er onvoldoende pancreas-
enzymen ingenomen worden: 
p vertraagde groei & gewichtstoename (zelfs wanneer je (kind) toch goed eet)
p grotere hoeveelheden (vaker) stoelgang maken abnormaal uitziende stoelgang: 

bleek, vettig (glanzend, oranje vocht dat randje vormt rond stoelgang in 
pamper of als vet-ogen op de urine of het toiletwater drijft) 

p stoelgang die aan de toilet pot kleeft, die moeilijk doorspoelt en pas met de 
toiletborstel en reinigingsmiddel verdwijnt 

p sterk ruikende stoelgang en winden
p veel voorkomende buikpijn
p dikke opgeblazen buik

Merk je één van deze tekens, 
meld ze dan zeker bij de volgende 
consultatie.

Meer info over het gebruik van Creon vind je in het kinderboekje  
‘Schaartjes in je buik’.

EnkElE HandIGE CrEon-tIPs

p Hou altijd een voorraadje Creon bij je, voor als je buitenshuis iets eet of drinkt.  

Leg een voorraad Creon op plaatsen waar je vaak komt, zoals op school of bij je 

familie. 

p Bij de Mucovereniging kan je handige doosjes krijgen om een voorraadje Creon  

in mee te nemen.

p Let op de houdbaarheidsdatum op het doosje. Na die datum werkt de Creon niet 

zo goed meer. Let hier ook op als je ergens anders een voorraadje liggen hebt. 

p Sluit je potje Creon altijd goed af met het deksel.

p Bewaar de Creon niet te warm en niet te koud. Leg ze niet in een kast dichtbij een 

oven. Laat ze niet liggen in een warme auto. Bewaar de Creon ook niet in de 

koelkast.
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tips om de voeding 
energierijker te maken
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zo vEEl moGElIjk EnErGIE In EEn zo klEIn moGElIjkE PortIE

Een ideale voeding voor iemand met muco bestaat uit 3 hoofdmaaltijden en 2 à 3 
tussenmaaltijden.
Als je bijvoorbeeld 50% meer energie nodig hebt, kan je moeilijk van alles een extra 
halve portie eten. Niemand krijgt immers zo’n enorme porties voedsel naar binnen 
gewerkt. 
Daarom moet je proberen gebruik te maken van voedingsmiddelen waarin veel 
energie zit, zonder het volume van de maaltijd te veel te vergroten. 

ExtraatjEs om jE voEdInG EnErGIErIjkEr tE makEn

Het komt er dus op aan zo veel mogelijk energie in zo weinig mogelijk eten te 
stoppen. 
Hieronder vind je enkele ingrediënten die je daarbij kunnen helpen. 
p room 
p volle melk
p margarine, boter
p olie
p kruiden- en roomkaas (zoals Mascarpone, Boursin, Philadelphia, Kiri)
p kaas, in blokjes of geraspt, of plakjes (gesmolten) kaas
p eieren 
p stukjes hesp of spek
p mayonaise
p noten en pitten: okkernoten, hazelnoten, amandelen, pinda’s, pijnboompitten 

en zonnebloempitten (geef geen hele noten aan kinderen onder de 5 jaar!)
p gedroogd fruit of uit blik (fruit in suikersiroop is calorierijker dan in natuurlijk sap)
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p honing
p gebakken broodkorstjes (croutons)
p chocolade

Een lepel olie als “medicijn”
Het gebruik van olie met een neutrale smaak, zoals koolzaadolie, is een heel goede 
manier om extra vet en energie aan het eten toe te voegen, in het bijzonder voor 
wie niet van room en andere “rijke” toemaatjes houdt. Een extra eetlepel olie in de 
soep, puree of bij het vlees wordt meestal niet opgemerkt, maar levert toch al 
gauw 90 extra kcal op. 
Sommige kinderen en jongeren lusten echt geen extra room, boter en andere 
vette extraatjes in hun eten. Dan kan het soms een oplossing zijn om zo een lepel 
olie “puur” in te nemen, zoals een medicijn, op momenten dat ze onvoldoende 
energie uit hun voeding kunnen halen. In de zin van: “beter de korte pijn...”. Zo 
kunnen ze misschien toch nog van hun maaltijd genieten en hebben ze ook extra 
vetten binnen. 
Natuurlijk de nodige Creon niet vergeten!

Ideetjes om je maaltijden, soepen, slaatjes, sauzen, desserts, ... 
calorierijker en lekkerder te maken

soep met: 
p room
p olie, margarine of boter
p geraspte kaas, kruidenkaas
p kleine stukjes vlees, stukjes spek, kip, vis of hesp
p eigeel
p vleesballetjes
p gebakken broodkorstjes
p aardappelen, rijst, deegwaren (zoals vermicelli, tapioca)
Geef deze soepen niet vlak voor de maaltijd. Ze zijn ideaal als tussenmaaltijd of 
hoofdmaaltijd. 

vlees en vis: 
p bakken en braden in olie of bakboter (koken, grillen of pocheren is minder 

calorierijk)
p extra klontje margarine of boter
p kruidenboter
p gepaneerde bereidingen, zoals fishsticks, cordonbleu en schnitzel
p extra kaas, bijvoorbeeld cheeseburger
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saus met: 
p gemalen kaas, Mascarpone of kruidenkaas (zoals Boursin of Philadelphia)
p eigeel
p room
p volle melk
p pindakaas
p olie, margarine, boter

aardappelen, rijst, pasta: 
p bakken en frituren
p puree met eidooier, room, melk, margarine, olie
p gratineren met geraspte kaas, Parmezaan
p gevulde aardappel met gehakt, kaas, spekblokjes, tonijnsla, gebakken bonen, ...
p aardappelkoeken of rösti (van geraspte aardappelen)

broodbereidingen en broodvervangende maaltijden
p beleg brood met een dikke laag margarine of boter en veel beleg
p een open boterham of sandwich met extra veel beleg levert meer energie op
p kies voor vetrijk beleg: vlees met mayonaise, kipsla, tonijnsla, sardientjes uit 

blik, gerookte sneetjes zalm of heilbot, makreel uit blik
p croissant of chocoladekoek met een dikke laag boter
p toast of croque, goed beboteren en extra dik beleggen met kaas, hesp, 

tomaat, fruit, ...
p dikke laag pindakaas met confituur (moet kunnen... de Amerikanen doen dit 

elke dag!) 
p smeerkaas met groenten en fruit, bvb. ananas
p broodvingers (gebakken) dippen in sauzen, smeerkaas, ...
p verloren/gewonnen brood of wentelteefjes, natuurlijk met siroop, suiker, 

honing of confituur
p kaas- of worstebroodje
p hartige flensjes met witte saus, garnalen, ham, kaas, champignons, ...
p groententaarten, zoals quiches
p pizza of pizza-baguette
p hotdog met mayonaise
p fishburger (broodje met fishstick) 
p gevuld pittabroodje
p kaas- of worstenbroodje
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salades met:
p blokjes kaas
p hardgekookt ei
p gedroogd fruit
p gehakte noten
p gebakken spekblokjes
p zonnebloem- of pijnboompitten 
p olijven
p zongedroogde tomaten
p royaal olie, mayonaise en slasauzen gebruiken

snacks en tussendoortjes:
p zoetigheden opdienen met room, roomijs of vanillesaus
p melkproducten met extra room, honing, siroop, chocolade, dextrine-maltose, 

granen, rozijnen, ...
p volle melk of yoghurt met muesli, gehakte noten, gedroogd fruit, honing, room, ...
p volle platte kaas met fruit en honing (vers of in potjes)
p milkshake met room en/of een extra bol ijs
p pudding of pap met room, ei, vruchtensiroop, fruit, koekjes, ...
p appel- of andere vruchtenmoes met opgeklopte room of boter
p appel gebakken in de oven met boter en bruine suiker
p fruitsalade met room of roomijs
p pannenkoeken met ijs, fruit, slagroom, chocoladesaus, ...
p blokjes salami of kaas 
p minipizza’s
p gefrituurde minisnacks
p zoute koekjes en chips (zout- en vetrijk)
p boterkoekjes, cakes, chocolademuffins, suikerwafel
p chocoladerozijnen, studentenhaver
p marsepein
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lEkkErE CalorIErIjkE rECEPt-IdEEtjEs

Al de tips in de vorige hoofdstukken maakten het al meer dan duidelijk: het komt er 
op aan energierijke voedingsmiddelen in je gewone dagelijkse voeding te 
verwerken, liefst op een creatieve, smakelijke manier. 
Omdat je niet elke dag nieuwe ideetjes kan bedenken om de eetlust op te wekken 
en omdat je vaak niet de tijd hebt om uitgebreide maaltijden en tussendoortjes te 
bereiden, brengen we hieronder een aantal lekkere calorierijke ideetjes voor snelle, 
hapklare gerechten. De meeste ingrediënten kan je klaargemaakt (vb. in blik) kopen. 
Veel kook- en vooral eetplezier!

snel klaar, lekker en muco-vriendelijk
p Spaghetti bolognaise met lookbrood
p Pasta met tonijn, mayonaise en perziken op siroop
p Kant-en-klare lasagne, macaroni met hesp en kaas, nasi goreng of pizza met 

extra kaas
p Vissticks met groentenpuree
p Vol-au-vent met frietjes
p Stukjes spek, gebakken in boter met ajuin, snijboontjes en schijfjes aardappelen
p Chili con carne (gehakt gebakken in pan met bonen uit blik) met gebakken rijst
p Omelet of roerei, bereid met extra room, gebakken in olie, met groenten, 

champignons, kaas en spek of hesp, geserveerd met dik besmeerde boter-
hammen of toast 

“de 7 dieetgeboden van onze kinderen”

tips uit de oude doos die nog steeds van toepassing zijn

(uit een muco-voedingsbrochure uit 1970)

1. Volle melk, yoghurt of kaas zal je nimmer vergeten.

2. Vis en vlees zal je voldoende eten.

3. Suikergoed zal je slechts karig gebruiken.

4. Bakken in boter of olie laat je eten lekker ruiken.

5. Zouten doe je met fatsoen. Bij warm weer moet je ’r nog wat meer in doen.

6. Drink à volonté, maar niet te veel tijdens het eten.

7. Bij geen enkel maal je pancreasenzymen vergeten.

 Zo zie je maar dat ze ook vroeger al naar leuke manieren zochten 

om de kinderen met muco aan een gevarieerde, energierijke voeding te helpen!
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voorbeelden van calorierijke recepten die je samen met  
je kind kan klaarmaken

aPErItIEfjE 

baby pina colada

Ingrediënten voor 1 persoon:
160 ml ananassap
40 ml kokosmelk (uit blik) 
20 ml room
ijsblokjes
stukje verse ananasschijf
cocktailkersjes

bereiding: 
p Mix ananassap, kokosmelk en room goed door elkaar.
p Doe 3 à 4 ijsblokjes in een longdrinkglas en giet de inhoud van de mixer er 

overheen.
p Steek het stukje ananas op de rand van het glas en prik  

daar met het cocktailprikkertje het cocktailkersje aan. 
p Serveer met rietjes.

 Voedingswaarde per portie: 290 kcal en 22 g vet 
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EEn lEkkErE En stEvIGE start

Courgettesoep met gerookte zalm

Ingrediënten voor 4 personen:
100 g gerookte zalmfilet
1 kleine ui
300 g courgette
15 g bak- en braadvet 
½ l groentebouillon (van een blokje)
75 g waterkers
peper en zout
80 ml room

bereiding:
p Laat de zalm op kamertemperatuur komen.
p Snij de ui en de courgette in kleine stukjes.
p Smelt het bak- en braadvet in een kookpot. Stoof de ui en de courgette  

5 minuten aan.
p Voeg de bouillon toe en verwarm nog 5 minuten op een zacht vuurtje.
p Doe de waterkers bij de soep (hou enkele takjes achter voor de versiering).
p Mix de soep tot een gladde lichtgebonden soep.
p Voeg extra peper en zout toe als je meer smaak wil.
p Snij de zalm in reepjes van 1 cm.
p Neem vier warme diepe borden en maak een bergje van zalm in het midden.
p Schep de soep in de borden en voeg 2 eetlepels room per bord toe.
p Werk af met een takje waterkers.

 Voedingswaarde per portie: 182 kcal en 13,6 g vet
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kaaskroketten 

Ingrediënten voor 8 stuks:
60 g boter
140 g bloem
200 ml volle melk
350 g geraspte kaas
2 eidooiers
peterselie
peper, zout, nootmuskaat
paneermeel
2 eiwitten losgeklopt met 2 lepels volle melk

bereiding:
p Smelt de boter en voeg de bloem toe tot je een balletje roux krijgt. 
p Voeg beetje bij beetje de koude melk toe en verwarm tot je een dikke gladde 

massa bekomt. Voeg de kaas toe en laat alles doorsmelten. Voeg dan ook de 
eidooiers toe. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat. 

p Stort alles uit op een met huishoudfolie beklede bakplaat en laat in de ijskast 
staan tot de massa stijf is. Verdeel in rechthoekjes van ongeveer 8 cm lengte. 

p Rol ze dan in eiwit en vervolgens in paneermeel. Rol ze weer in eiwit en dan in 
paneermeel. Laat 1 uur rusten. 

p Bak de kaaskroketten 5 minuten in hete frituurolie (180°C). 
p Laat ze uitlekken op keukenpapier en leg ze op een verwarmd bordje. Garneer 

met een toefje peterselie.

 Voedingswaarde per stuk: 400 kcal en 34 g vet 
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HoofdGErECHtEn

kippenblokjes met kleurrijke groentensaus

Ingrediënten voor 4 personen:
2 kleine wortels
1 ui
1 rode paprika
150 g champignons
4 tomaten
600 g kip
300 ml room
margarine
kippenkruiden
paprikapoeder
1 bouillonblokje Provençaalse kruiden
zout
peterselie
bieslook

bereiding:
p Maak alle groenten (ui, wortels, paprika, champignons) schoon en snij ze in 

blokjes. 
p Snij het vlees in fijne reepjes en kruid het met kippenkruiden, paprikapoeder 

en zout. 
p Verhit de vetstof in de wok en bak het vlees goudbruin. 
p Schep het vlees uit de wok in een diep bord. 
p Doe opnieuw wat vetstof in de wok. 
p Bak de ui glazig. 
p Voeg vervolgens de rest van de groenten (wortels, paprika, champignons) toe.
p Pel de tomaten en snij ze eveneens in blokjes. 
p Voeg de tomaat bij de rest van de groenten. 
p Laat het geheel sudderen tot de groenten gaar zijn.
p Voeg het blokje met Provençaalse kruiden en de room toe. 
p Breng de groenten en de room aan de kook en laat het geheel wat uitkoken.
p Voeg ten slotte het vlees en vleesjus bij de saus en roer goed om. 
p Strooi er wat gesnipperde peterselie en bieslook over en serveer met pasta of rijst. 

 Voedingswaarde per portie: 504 kcal en 34 g vet
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ovenschotel drie-in-één 

Ingrediënten voor 4 personen:
600 g gemengd gehakt 
600 g aardappelen
1 bloemkool
1 kleine ui
50 g boter 
100 ml volle melk 
gemalen kaas 
muskaatnoot  
peper en zout   

bereiding:
p Maak de bloemkool schoon, snij ze in roosjes en stoom of kook ze ongeveer  

10 minuten in ruim gezouten water. 
p Maak een bechamelsaus en meng dit met de gekookte bloemkool.
p Verhit ongeveer 15 g boter, bak hierin de gesnipperde ui en voeg vervolgens 

het gehakt toe. Kruid met peper en zout.
p Verwarm de oven voor op 180°C.
p Schil en snijd de aardappelen in grove stukken, breng ze aan de kook in ruim 

gezouten water.
p Giet de aardappelen af wanneer ze beetgaar zijn en pureer ze.
p Meng de melk en ongeveer 20 g boter onder de puree en breng op smaak 

met muskaatnoot. 
p Verdeel het vlees over een ovenschotel, bedek met een laag puree en  

vervolgens met de bloemkool. Zorg ervoor dat de 3 verschillende lagen zich 
niet vermengen. 

p Bestrooi met gemalen kaas. 
p Plaats de schotel ongeveer gedurende 30 minuten in de oven.

 Voedingswaarde per portie: 600 kcal en 40 g vet



44

visbrochette met koude groentesalsa

Ingrediënten voor 4 personen:
1 mango of ananas uit blik
3 lente-uitjes
2 tomaten
½ komkommer
sap van 1 limoen
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel koolzaadolie
1 bosje verse koriander
1 bosje bladpeterselie
een handje pijnboompitten
peper en zout
300 g vaste vette vis, zoals heilbotfilet of andere vis naar keuze
300 g vaste vette vis, zoals zalm of andere vis naar keuze
20 g bak- en braadvet 

bereiding:
p Snij de mango in blokjes (of haal de ananas uit het blik).
p Snipper de schoongemaakte lente-uitjes fijn.
p Snij de tomaat en de komkommer in blokjes. 
p Vermeng alles en maak de groentesalsa aan met het limoensap, de olie en flink 

wat gehakte koriander, bladpeterselie en de pijnboompitten (eerst wat 
gebakken in een pan). 

p Kruid met peper en zout.
p Snij de stukken vis in blokjes.
p Spies de verschillende stukken vis op satéstokjes.
p Verhit de margarine in een pan en kleur de brochettes langs alle zijden aan.
p Laat op een zacht vuurtje verder garen.

 Voedingswaarde per portie: 341 kcal en 16 g vet 

Gekookte Ebly 

Ingrediënten voor 4 personen:
250 g ongekookte Ebly
4 soeplepels koolzaadolie
zout
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bereiding:
p Breng het gezouten water aan de kook.
p Voeg de Ebly toe.
p Zet het vuur iets zachter en dek niet af. Laat koken op een zacht vuurtje.
p Laat uitlekken. Voeg de olie toe en roer even om.

 Voedingswaarde per portie: 300 kcal en 10 g vet

Pasta met spek-champignonsaus

Ingrediënten voor 4 personen:
100 g gezouten spek in sneetjes
1 grote ui
500 g champignons
30 g bak- en braadvet 
3 eieren
200 ml slagroom
100 g gemalen Parmezaanse kaas
peper en zout
(verse) pasta voor 4 personen

bereiding:
p Snij het spek in reepjes. 
p Snipper de ui fijn. Snij de champignons in schijfjes.
p Bak het spek in een beetje vetstof gedurende een 3-tal minuutjes.
p Voeg ui en champignonschijfjes toe en bak dit 5 minuten op een matig hoog 

vuur.
p Klop de eieren los samen met de room en roer de Parmezaanse kaas er onder.
p Roer het eimengsel op een zacht vuurtje onder het ui-champignonmengsel  

(let op: wanneer het vuur te hard staat, zullen de eieren schiften).  
Laat een 2-tal minuutjes meewarmen.

p Breng op smaak met peper en zout.
p Breng een hoeveelheid water aan de kook en kook de pasta hierin gaar (volg 

de gebruiksaanwijzing van de pasta). 
p Voeg na het koken en afgieten een scheut (koolzaad)olie toe.
p Giet de saus over de pasta.

 Voedingswaarde per portie saus: 590 kcal en 50 g vet -  
voedingswaarde voor 150 g gekookte pasta: ± 190 kcal
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dEssErts

Pannenkoeken met banaan en chocoladecrème 

Ingrediënten voor 4 personen:
 4 pannenkoeken of 8 flensjes
100 g mascarpone
30 g suiker
eventueel enkele druppels vanille- of amandelessence
50 g chocoladepudding
2 bananen
25 g chocoladeschilfers of hagelslag
25 g amandelschilfers

bereiding:
p Vermeng de mascarpone met de suiker, de essence en de chocoladepudding.
p Verdeel het mengsel over de warme pannenkoeken of flensjes, leg hierop de 

schijfjes banaan en strooi de helft van de chocoladeschilfers of hagelslag 
hierover.

p Vouw de pannenkoek dicht.
p Bestrooi met de rest van de chocolade en de amandelschilfers.

 Voedingswaarde (60 g pannenkoek per persoon): 390 kcal en 18 g vet 

Ook als tussendoortje vallen pannenkoeken dikwijls in de smaak. 
Heel lekker ook met een bolletje ijs, chocoladesaus en slagroom, met warme 
kriekjes of met gebakken appeltjes met kaneel en vanillesaus... Mogelijkheden te 
over. 
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bavarois

Ingrediënten voor kleine 10 porties:
500 g vette witte kaas 
100 g suiker
2 zakjes vanillesuiker
250 ml room
2 eieren
100 ml fruitsap
10 g of 6 blaadjes gelatine

bereiding:
p De witte kaas, de eidooiers, de suiker en de vanillesuiker goed onder elkaar mengen.
p De stijfgeklopte room toevoegen.
p De geweekte gelatine oplossen in lauw fruitsap en onder het kaasmengsel roeren.
p Het stijfgeklopte eiwit onder het kaasmengsel scheppen.
p In 10 schaaltjes verdelen en minimum 2 uur laten opstijven in de koelkast.

 Voedingswaarde per portie: 226 kcal en 15 g vet

Chocolademousse 

Ingrediënten voor 10 porties:
400 g melkchocolade
450 ml room
4 eieren
4 afgestreken eetlepels suiker

bereiding:
p Smelt de chocolade in de helft van de room op een klein vuurtje.
p Laat de chocolade afkoelen.
p Scheid de eierdooiers van het eiwit.
p Voeg de suiker bij de eierdooiers en klop het geheel tot het lichtgeel wordt.
p Klop de room stijf.
p Klop eveneens de eiwitten op.
p Schep één voor één het eigeel met suiker, de room en als laatste het  

opgeklopte eiwit onder het chocolademengsel.

 Voedingswaarde per portie: 233 kcal en 16,7 g vet 
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muffins

Ingrediënten voor 12 muffins:
300 g zelfrijzende bloem 
4 eetlepels gewone bloem
130 g bak- en braadvet 
2 eieren
250 ml volle melk
100 g kristalsuiker
vetstof om de vormpjes in te smeren
muffinvormpjes

bereiding:
p Verwarm de oven op 200°C.
p Meng de zelfrijzende bloem met de gewone bloem.
p Laat de vetstof smelten in een pan.
p Kluts in een aparte kom het ei met de melk en de gesmolten vetstof. Voeg de 

suiker hieraan toe.
p Giet het eimengsel over de bloem en roer met een vork (niet met een mixer; 

het geeft niet als er nog brokjes in zitten).
p Smeer de muffinvormpjes in en vul ze met het deeg.
p Bak ze gedurende 20 minuten in de oven.

 Voedingswaarde per muffin: 240 kcal en 11 g vet
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drankjEs

beker volle melk
 Voedingswaarde voor 200 ml volle melk: 130 kcal en 7 g vet

doosje sinaasappelsap
 Voedingswaarde voor 200 ml:  84 kcal en 0 g vet

milkshake tutti-frutti

Ingrediënten voor 1 persoon:
¼  geschilde appel en ¼  geschilde peer
2 aardbeien of 6 frambozen
150 ml volle melk
10 g kristalsuiker
1 bol vanille-ijs
10 g dextrine-maltose

bereiding:
p Snij de appel, de peer, de aardbeien of frambozen in stukjes.
p Doe ze in een mengbeker en voeg de melk, de suiker, het ijs en de dextrine-

maltose toe.
p Mix tot een schuimig mengsel.
p Dien meteen op in een hoog glas met een kleurig rietje.

 Voedingswaarde per 300 g: 276 kcal en 10 g vet
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tiramisu-drankje 

Ingrediënten
100 ml volle melk
50 g mascarpone
1 eetlepel gezoet cacaopoeder
1 eetlepel poedersuiker
4 boudoirs
Scheutje melk

bereiding
p Meng de volle melk, mascarpone en boudoirs (in stukjes) goed in de blender.
p Voeg de poedersuiker en het cacaopoeder toe.
p Meng het geheel.
p Voeg eventueel nog een scheutje melk toe wanneer het geheel niet vloeibaar 

genoeg is. 

Voedingswaarde: 450 kcal en 25,9 g vet
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bijvoeding en 
voedingssupplementen
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Soms bekom je met een gevarieerde, energierijke voeding en de nodige pancreas-
enzymen en supplementen toch nog geen goede voedingstoestand. Bijvoeding 
kan dan aangewezen zijn. Raadpleeg hiervoor zeker altijd je arts of diëtist(e). 

HyPErCalorIsCHE drankjEs

Een aantal firma’s bieden speciale calorierijke drankjes aan in flesjes, brikjes of 
bekertjes, klaar om te drinken. Je kan ook “shakes” kopen met poederzakjes die, 
opgelost in volle melk, tot 600 kcal per portie geven. Sommige kinderen en 
jongeren houden meer van de melkdrankjes, andere verkiezen de fruitdrankjes of 
de shakes.  

Sommige ‘gewone’ drankjes en desserts, zoals fruitkaasjes en pudding, die je in de 
gewone handel kan kopen, bieden evenveel of zelfs meer kilocalorieën. Normaal 
gezien staan de kcal en voedingsstoffen aangeduid op de verpakking. Je kan ook 
proberen zelf energierijke drankjes te maken, met de ingrediënten die we hier-
boven al beschreven. Vraag steeds je diëtist(e) om raad. 

Let wel op: al deze drankjes dienen als aanvulling en niet als vervanging van 
de gewone maaltijden. Als je merkt dat je kind met deze drankjes nog minder 
eet, dan is het geen goede oplossing! Studies wijzen uit dat bijvoeding voor-
namelijk effect heeft in bepaalde situaties, zoals ziekteperiodes, als je moet 
aansterken of om even de stress rond voeding en eetgedrag te verminderen 
voor het gezin. 
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voEdInGssuIkErs

Om meer koolhydraten, en dus ook meer energie, binnen te krijgen, kan je ook 
gebruik maken van dextrine-maltose of een glucosepolymeer. Dit zijn suikers die 
maar half zo zoet zijn, maar toch evenveel energie leveren als suiker en daarom in 
grotere hoeveelheden kunnen worden toegevoegd aan melk, milkshake, pap, 
pudding, yoghurt, witte kaas, fruitsap, fruitmoes, ...
Bij de apotheek vind je bijvoorbeeld Caloreen en Fantomalt. Caloreen kan je ook 
bestellen bij de mucovereniging. 

sondEvoEdInG 

Indien met de gewone voeding en de energierijke drankjes nog niet genoeg 
energie kan worden opgenomen of als om een of andere reden extra veel energie 
nodig is, kan ’s nachts extra voeding toegediend worden. Dit gebeurt meestal met 
een sonde (een dun gummi buisje) rechtstreeks in de maag. 

HandIGE tIPs

p Kies voor de meest calorierijke soorten: minstens 1,5 kcal/ml. De meest gebruikte 

drankjes op het moment van uitgave van dit boekje zijn: Ensure, Fresubin, Fortimel 

Extra of Compact, Nutridrink en Resource. Zowat alle merken hebben nu een 

product dat 2 kcal per ml bevat, waarmee je met dezelfde hoeveelheid drank nog 

meer energie binnenkrijgt. Daarnaast zijn er de shakes Calshake en Scandishake 

die opgelost in volle melk 2 kcal per ml bevatten. 

p Bijvoeding is bedoeld om de totale energie-inname te verhogen, niet om de 

gewone voeding te vervangen! 

p Gebruik niet meer bijvoeding dan aangeraden door je arts of diëtist(e) (zeker voor 

jonge kinderen)!

p Neem de bijvoeding na de maaltijd of voor het slapengaan; niet bij of tussen de 

maaltijden (anders verminderen ze de eetlust).

p De drankjes smaken beter als ze uit de ijskast komen.

p Creon is nodig bij alle drankjes, ook de fruitdrankjes.

p Koop de drankjes goedkoper aan via de Mucovereniging (zie verder voor meer info).
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bIj- En sondEvoEdInG GoEdkoPEr  
bIj dE muCovErEnIGInG

Bij de vereniging kan je alle -voor muco geschikte- producten krijgen van de firma’s 
Abott, Fresenius, Nestlé en Nutricia aan inkoopprijs, dus een stuk goedkoper dan bij 
de apotheek. Een overzicht van de verschillende drankjes vind je in onze twee-
maandelijkse Flash. Voor mensen bij wie de mucokosten te zwaar doorwegen op 
het gezinsbudget kunnen we ook gratis voeding voorzien.

Sondevoeding wordt voor alle Belgische mucopatiënten gratis voorzien. 
Dit ongeacht het gezinsinkomen. Er is een dagelijkse tussenkomst voorzien via de 
mutualiteit, maar die dekt meestal maar een deel van de kosten. Als je via de Muco-
vereniging bestelt, betalen wij de opleg die je zelf nog moet betalen. De voeding 
en het materiaal zijn dus volledig gratis voor wie muco heeft! 

Bestellen kan eenvoudig door te bellen of te mailen naar de Mucovereniging.
Jaarlijks moet je ook het “aanvraagformulier voor bijvoeding of sondevoeding” 
invullen en laten ondertekenen door de diëtist(e) of arts van je mucocentrum. 
Zo weet de Mucovereniging zeker dat ze de juiste voeding bestelt en ben jij of je 
kind ervan verzekerd dat je de geschikte voeding krijgt. 

Meer inlichtingen krijg je bij de medewerkers van de vereniging en bij je muco-
centrum.
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aan tafel. 
Wat als het niet zo goed lukt met  

de eetlust en voeding van je kind?
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alGEmEnE voEdInGstIPs 

Om problemen te voorkomen en de voeding vlot te laten verlopen, is het belang-
rijk volgende punten in acht te nemen:

p Let op een gezonde hygiëne bij de bereiding van voeding. 
 Zo kan je de kans op infecties verminderen. 

p Kinesitherapie dient altijd vóór de maaltijd te gebeuren.
 Zo beperk je de kans op ophoesten van slijm tijdens de maaltijd of braken 

tijdens de kine.

p Geef je kind een normale voeding met “extraatjes”. 
 De voeding moet veel vetten en calorieën bevatten. De zogenaamde “gezonde 

voedingsadviezen” voor een vet- en calorie-arme voeding gelden dus niet bij 
mucoviscidose. Er moeten juist méér vetten en calorieën gegeten worden. 

 3 hoofdmaaltijden en 2 à 3 tussendoortjes zijn ideaal.

p Voorkeuren en afkeur kunnen evolueren. 
 Blijf je kind verschillende voedingsmiddelen aanbieden, wat het vandaag niet 

lust, vindt het morgen misschien wel lekker. Begin zo jong mogelijk met je 
kind te laten wennen aan verschillende smaken. Hoe meer dingen je lekker 
vindt, hoe meer plezier je hebt in eten!
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p Ga regelmatig op medische controle. 
 Gewicht en lengte moeten regelmatig en nauwkeurig gemeten en genoteerd 

worden. Aan de hand van onder andere de groei- en gewichtscurve kan de 
arts de voeding en de hoeveelheid enzymen beoordelen en zo nodig 
bijsleutelen. Als gewicht en lengte goed evolueren, dan weet je ook dat je je 
geen zorgen hoeft maken en dat de voeding voldoet. 

 In de gespecialiseerde mucocentra maken een gastro-enteroloog (maagdarm-
specialist) en diëtist deel uit van het mucoteam. Zij staan je met raad en daad bij 
voor alle vragen en problemen met betrekking tot voeding en spijsvertering. 

Is jE kInd EEn ProblEEm-EtEr?

Een veel gehoorde klacht van ouders: “Mijn kind eet zo slecht”. Als ouder kan je je 
ernstig zorgen maken als je kind niet goed eet. Vooral bij muco, omdat je weet dat 
je kind meer energie nodig heeft. Maar als gewicht en lengte normaal toenemen, 
dan hoef je je meestal geen zorgen te maken over een (tijdelijk) slechte eter. Je kind 
heeft dan waarschijnlijk minder nodig dan je zou verwachten. 

Een tijd geleden werden voor een onderzoek gezinsmaaltijden gefilmd bij families 
met een kind met muco en families met gezonde kinderen. Daaruit bleek dat het 
gedrag van de kinderen met muco niet verschilde van de andere kinderen aan 
tafel. Maar... hun ouders maakten wel opvallend meer opmerkingen over het 
eet gedrag. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar niet echt bevorderlijk als je je kind wil 
aanzetten tot goed en graag eten!

Het is belangrijk om met de arts en diëtist(e) te bespreken wat jouw kind nu net 
nodig heeft. 
We schreven al dat de energiebehoefte voor mensen met muco hoger ligt, maar 
dat wil niet zeggen dat iedereen met muco evenveel nodig heeft. 
De behandelende arts kan beoordelen of de groei goed evolueert. 
Als de groeicurve goed evolueert en je arts oordeelt dat gewicht en lengte goed 
zitten, dan kan de druk even van de ketel en worden de voedingsmomenten wat 
minder ‘spannend’.
Bij een afbuigende groeicurve moet er onderzocht worden hoe dit komt. Zo zal er 
gezocht worden naar eventuele spijsverterings- of medische problemen. 
Als er sprake is van een energietekort door onvoldoende voedselopname, moet 
men proberen meer energie toe te dienen in de vorm van eten en drinken.  
Gevarieerd en energierijk eten dus... zoals hier al (tot vervelenstoe allicht) duidelijk 
gemaakt werd.



Allemaal goed en wel, maar hoe krijg je het er in als ze niet willen eten of echt geen 
eetlust hebben? Wat als de maaltijden een dagelijkse strijd worden?

tafElsCÈnEs voorkomEn

Tafelscènes, we kennen ze allemaal. We moeten proberen dit soort toestanden te 
voorkomen, want samen eten zou juist gezellig moeten zijn. Het is belangrijk dat de 
maaltijd geen slagveld wordt, het moet leuk blijven. Kinderen weten de bezorgd-
heid van hun ouders soms handig uit te spelen. Zo kan er een machtsstrijd ontstaan 
tussen ouders en kinderen, een vicieuze cirkel die soms nog alleen met behulp van 
een deskundige doorbroken kan worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat je kind 
echt niet meer kan eten op dat ogenblik en dan heeft dwingen of “zagen” ook 
weinig zin.

Drama’s rond de maaltijd oplossen, kan enorm veel tijd en geduld vragen en lukt 
meestal niet in 1-2-3. Ook hier is voorkomen beter dan genezen! De cowboys wisten 
het al: “Je kan een paard naar het water brengen, maar het niet dwingen om te 
drinken...”.

p Eet regelmatig, op vaste tijdstippen en met vaste regels die duidelijk zijn voor 
je kind, zodat eindeloze discussies vermeden worden en je kind honger krijgt 
op het moment van de maaltijd.

p Waarschuw je kind op tijd dat het aan tafel moet, zodat het rustig zijn spel of 
bezigheid kan afronden en tijd heeft om de handen te wassen.

p Laat je kind zelf het eten opscheppen.
p Probeer niet te panikeren als je kind eens wat minder eet. 
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p Verwacht niet te veel als je kind moe of onrustig is. 
p Dring niet te veel aan, positief stimuleren is goed, maar als je te veel dwingt 

kweek je tegenzin in eten. Dat kan al beginnen in de babytijd, dus wees hier 
aandachtig voor van bij het begin! 

p Uit geen loze dreigementen. Opmerkingen als: “Als je je bord niet leeg eet, 
krijg je geen dessert”, zijn meestal weinig zinvol. Het wordt te gemakkelijk 
gebruikt en toch niet consequent volgehouden. Als ouder zwicht je vaak en 
geef je later toch dat dessert, omdat er dan tenminste iets gegeten wordt. 
Probeer een machtsstrijd te vermijden, je kind wint het vaak toch. 

p Laat je kind niet langer dan 20 minuten aan tafel zitten. Wat je kind binnen die 
tijd opeet is goed. Kinderen langer aan tafel houden om ze toch meer te laten 
eten, heeft meestal weinig nut. Misschien wordt er nog een kwart boter-
hammetje of 2 lepeltjes extra gegeten, maar de weinige calorieën dat dit 
oplevert, wegen niet op tegen de negatieve eetgewoontes die daardoor in de 
hand gewerkt worden. 

p Geef geen andere maaltijd of snack als je kind zijn eten weigert of niet alles 
opeet. Neem wat niet opgegeten is gewoon weg, zonder veel commentaar. 
Als je kind al Creon innam en niets of weinig at, moet je je geen zorgen maken. 
Eens Creon innemen zonder voeding kan geen kwaad.

p Geef geen eten of hapjes tussendoor als het kind niet goed eet tijdens de 
maaltijden. 

p 3 hoofdmaaltijden en 2 à 3 tussendoortjes zijn ideaal.
p Wees consequent. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ouders van alles en nog 

wat geprobeerd hebben om hun kind aan het eten te krijgen. Maar meestal 
worden de methodes niet lang volgehouden. Als je 3 keer een dessert weigert 
aan een kind dat de gewone maaltijd niet at en de 4de keer zijn lievelings-
dessert wél geeft, dan zal het bij volgende gelegenheden blijven proberen tot 
je toch toegeeft. Want het is toch al een keer gelukt?

p Prijs je kind altijd als het iets eet, ook al eet het maar een kleine hoeveelheid. 
Als je kind niet eet, probeer er dan geen aandacht aan te schenken en je niet 
kwaad te maken. Zo zal je kind aanvoelen dat het meer aandacht krijgt als het 
goed eet en dit goede gedrag voortzetten.

p Probeer er een gezellige, rustige maaltijd van te maken, liefst met het hele 
gezin samen, zonder afleiding zoals de TV. Zet eventueel een zacht, gezellig 
achtergrondmuziekje op tijdens de maaltijd.

 Bespreek de eetproblemen van je kind niet met derden over het hoofd van je 
kind heen.
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tIPs om dE EEtlust tE bEvordErEn

Als je kind “slecht eet”, is dat meestal niet omdat het dwars wil zijn, maar vaak 
gewoon omdat het geen honger of eetlust heeft. De eetlust bevorderen is dus heel 
belangrijk. 
Hieronder volgen enkele tips die je daarbij kunnen helpen.

p Volg een vast maaltijdenpatroon, met 3 hoofdmaaltijden en 2 à 3 tussen-
doortjes per dag. 

p Geef niet aan de lopende band eten. Achter je kind aanlopen om er toch nog 
een hapje eten in te krijgen, doet meer kwaad dan goed.

p Laat je kind eens mee kiezen of mee beslissen wat er gegeten wordt.
p Laat je kind helpen de tafel te dekken.
p Laat je kind even van de buitenlucht ‘proeven’ voor de maaltijd. Na een kleine 

wandeling of een spelletje buiten zal het eten veel beter smaken.
p Zorg ervoor dat de temperatuur in huis niet te warm is. Een beklemmende 

atmosfeer remt immers de eetlust. Luchtige, frisse ruimtes bevorderen de eetlust.
p Probeer de maaltijd ‘mooi’ en aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld met 

kleurencombinaties of leuke borden: het oog wil ook wat.
p Gebruik grote borden en grote glazen, zo lijken de porties kleiner!
p Vermijd factoren die de eetlust remmen zoals

• drank of soep vlak voor de maaltijd: geef een kopje soep of bouillon een 
halfuurtje voor de maaltijd, drank na de maaltijd.

• te veel snoep of frisdrank tussendoor.
• grote porties: geef kleine porties, er kan altijd een 2de portie bijgenomen 

worden.
p De voeding moet niet alleen lekker smaken, maar er ook aantrekkelijk uit zien 

en lekker ruiken. Gebruik daarom zoveel mogelijk verse ingrediënten.
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klEInE kIndErEn, klEInE zorGEn... 
GrotE kIndErEn, GrotE zorGEn...

Eten is niet bij elk kind een probleem. Sommige kinderen eten zonder problemen, 
bij andere kan het dan weer meer moeite kosten. Een aantal moeilijkheden kunnen 
ook teruggebracht worden tot een normale ontwikkeling. Iedereen kent wel de 
koppigheidsfase waar een peuter op alles heel hard “Neen!” of “Wil niet” brult. In 
deze fase kunnen ook de lekkerste hapjes op een hardnekkig “Nee!” stuiten. 
Gelukkig gaat deze periode voorbij... al kent elke leeftijd zijn typische problemen of 
‘eigenaardigheden’.

baby’s, peuters en kleuters

Gedrag en gewoontes worden al aangeleerd vanaf de eerste 
levensdagen. 
De voeding van de baby gebeurt best in een ontspannen sfeer, 
zodat eten van jongs af aan als iets leuks ervaren wordt. 

Na het eerste jaar groeit een kind niet meer zo snel. De eetlust 
lijkt daarom iets verminderd. Een goede oplossing om voldoende 
energie aan te brengen, zijn kleine tussendoortjes. 
2- à 3-jarigen eten over het algemeen minder goed. Dat past 
binnen een normale ontwikkeling. De meeste kleuters moeten 
deze periode door. 
Als je de indruk hebt dat je kind regelmatig niet goed of niet genoeg eet, praat er 
dan over met je arts en diëtist(e). 

Belangrijk is dat je kind van jongs af aan gevarieerd leert te eten. Vanaf 18 maanden 
ontwikkelt de smaak zich verder. Je kind krijgt bepaalde voorkeuren. Maar besluit 
niet te snel dat je kind iets niet lust. 

In de peuter- en kleuterleeftijd ontwikkelt het kind een eigen persoonlijkheid en 
streven ze naar onafhankelijkheid. Voor het eerst ontdekken ze het machtsgevoel 
en ze proberen dat dan ook graag (en handig!) uit. Voeding is het middel bij uitstek 
om dingen te weigeren of om een willetje te tonen door heel kieskeurig te zijn. 
Probeer dit te vermijden door geen scène te maken van moeilijk gedrag rond 
voeding. Laat je kind niet merken dat je het erg vindt als het weigert te eten of dat 
je bang bent als het niet genoeg eet! Probeer het te negeren. Dreigen en dwingen 
hebben meestal een omgekeerd effect. Duidelijke grenzen stellen én consequent 
aanhouden, is veel doeltreffender. 
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HandIGE tIPs

p Laat je kind zelf eten. Vooral bij ‘dwarse’ peuters kan dat nogal eens helpen. 
Eventueel kan zowel jij als je kind een lepel nemen, zodat het lijkt of het alleen 
eet.

p Het is belangrijk om nu al de goede gewoontes aan te leren: beginnen met 
een goed ontbijt, snoepen beperken, kauwen stimuleren, van alles proeven ... 
Het is vaak in de kleutertijd dat kinderen eigen voorkeuren en een eigen 
gedrag rond voeding ontwikkelen. Bied dus zoveel mogelijk verschillende 
voedingsmiddelen aan, zo geraken ze geïnteresseerd in allerlei soorten eten 
en is het gemakkelijk om hen (ook later) zin te geven in eten. Een kind moet op 
zijn minst 10 keer iets geproefd hebben, voor je kan zeggen dat hij iets al dan 
niet lust.

p Lust je kind bepaalde zaken (bijvoorbeeld groenten) echt niet, maak ze dan 
“onzichtbaar”. Verwerk ze in puree, saus, soep, pizza ...

p Ga met heel het gezin aan tafel, het kan de eetlust van je kleuter bevorderen. 
Zien eten, doet eten. Eet zelf dus ook van alles wat, want jij bent het voorbeeld 
voor je kind. Woorden wekken, voorbeelden strekken!

p Eten dat in een spel voorkomt of door een held opgegeten wordt, kan bij 
jongere kinderen ook helpen om de smaak te pakken te krijgen. Zo kan je bvb. 
poppenkast of winkeltje spelen met speelgoedgroenten. Of misschien vind je 
wel een boekje of tekenfilm waarin de held net datgene eet wat jouw kind 
niet lust en kan je daar op een handige manier gebruik van maken.

p Gewicht en groei moeten in deze eerste jaren extra goed opgevolgd worden. 
Ga regelmatig op controle in je centrum en aarzel niet om advies te vragen.

p In deze periode moet ook extra aandacht besteed worden aan het innemen 
van pancreasenzymen. Kleuters maken vaak een ‘enzym-verzet-stadium’ door 
en durven al eens hun pilletjes weggooien of verstoppen. De kleuterleid(ster) 
heeft best enzymen in voorraad voor wanneer het kind ze vergeten of 
verloren is. Zie ook de tips rond het geven van Creon aan jonge kinderen in 
het hoofdstuk over enzymen. 

Lees ook onze brochure Goed begonnen, is half gewonnen rond de voeding 
van baby’s en peuters.
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schoolleeftijd

In deze periode is je kind meestal erg actief en heeft 
het dus een grote behoefte aan energie en voedings-
stoffen. Het is belangrijk dat de voeding verspreid 
wordt over de dag. Naast de hoofdmaaltijden, spelen 
de tussenmaaltijden een belangrijke rol.

Er wordt van lagere schoolkinderen verwacht dat ze een grote persoonlijke verant-
woordelijkheid ontwikkelen voor hun behandeling en tal van andere dagelijkse 
activiteiten. 
Opdat kinderen (later) hun verantwoordelijkheid zouden opnemen, is het belang-
rijk dat ze van jongs af aan dingen zelf doen en uitproberen, ook wat de mucozorg 
en -voeding betreft. Ze moeten de behandeling leren zien als een hulpmiddel om 
beter te leven en niet als straf of beperking. 
Als kinderen inzien waarom ze bepaalde dingen moeten innemen en waarom een 
goede voeding belangrijk is, zullen ze veel beter meewerken. Als ouder speel je 
hierin natuurlijk een belangrijke rol. Maar het is ook belangrijk dat de arts en de rest 
van het mucoteam zich in een begrijpbare taal tot het kind wenden en op al zijn of 
haar vragen antwoorden. 

Kinderen zijn meestal bang om “anders” te zijn dan de leeftijdsgenootjes. Daarom 
durven ze soms hun Creon niet te nemen in het bijzijn van andere kinderen. Leer-
krachten en klasgenootjes worden best (in samenspraak met het kind) op de 
hoogte gebracht van de ziekte. Zodra de geheimzinnigheid en de onwetendheid 
verdwenen zijn, kunnen begrip en steun de plaats innemen van vervelende vragen 
en opmerkingen. 

Je kan bij de Mucovereniging gratis de ‘mucoschoolkoffer’ aanvragen. Aan de 
hand hiervan kan je als leerkracht, ouder of kind zelf op een aangename manier 
info geven over muco in de klas. Als je kind dit kan en wil, kan het zelf uitleggen ‘wat  
hij/zij heeft’, bijvoorbeeld tijdens een spreekbeurt. De andere kinderen zullen  
geïnteresseerd zijn en er naderhand niets ‘raars’ meer in zien. Er kan ook iemand 
van het mucocentrum of de Mucovereniging in de klas en/of aan de leerkrachten 
info komen geven. 

In het boekje Schaartjes in je buik kunnen kinderen op een leuke manier het hoe, 
wat en waarom van een goede voeding en vooral pancreasenzymen leren kennen. 
Je kan dit gratis bestellen bij de Mucovereniging of aanvragen in je mucocentrum.



Puberteit en adolescentie

In deze ontwikkelingsperiode is er een grote behoefte aan 
energie en eiwitten. 
Dat komt door de snelle ontwikkeling, de groeispurt en de 
(soms) grote activiteit.

Tijdens de puberteit worstelen heel wat jongeren met 
problemen. Muco maakt het er vaak niet gemakkelijker op. 
Het typische rebellerende gedrag van die leeftijdsfase kan 
zich richten tegen de dagelijkse behandeling. Het is mogelijk 
dat als gevolg daarvan de voeding verwaarloosd wordt. In 
de adolescentie beginnen jongeren ook beter te beseffen 
wat hun ziekte inhoudt. Problemen om hun ziekte te 
aanvaarden, kunnen zich op tal van manieren uiten. Zo is het 
ook mogelijk dat ze de ernst van hun ziekte niet willen 
erkennen en daarom hun behandeling, waaronder de 
voeding, niet of niet goed meer willen opvolgen. Het is 
belangrijk dat de jongere het belang van een goede voeding 
zelf inziet, zodat de voedingsadviezen beter opgevolgd 
worden. De jongere moet zich zelf verantwoordelijk voelen 
voor de eigen gezondheid.

Tijdens deze fase speelt de leeftijdsgroep een nog belangrijkere rol. Jongeren 
kunnen zich schamen om de pancreasenzymen in te nemen als hun vrienden of 
klasgenoten dat kunnen zien. Ze zijn bang om uitgemaakt of uitgelachen te worden. 
Erover praten en uitleggen aan leeftijdsgenoten waarom men al die pillen moet 
slikken of energierijker moet eten, is vaak de beste oplossing. Hoewel dit voor 
jongeren soms heel moeilijk kan zijn – welke puber is immers graag anders dan 
anderen? – leert de ervaring dat de andere jongeren meestal heel goed reageren 
op het verhaal van hun vriend of klasgenoot. Jongeren kunnen veel steun onder-
vinden van vrienden, die rekening houden met hun ziekte en hen zelfs helpen bij 
de behandeling. 

De Mucovereniging ontwikkelde ook educatieve pakketten voor de secundaire 
school (met o.a. een stripverhaal en een powerpointpresentatie). De jongere kan aan 
de hand hiervan zelf zijn klasgenoten informeren over de ziekte. De verschillende 
leerkrachten kunnen het materiaal verwerken in hun lessen of iemand van het 
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mucocentrum of de vereniging kan informatie komen geven aan de leerkrachten 
en/of leerlingen. Sommige adolescenten doen dit liever zelf, anderen kiezen ervoor 
om dat door anderen te laten doen, al dan niet in hun aanwezigheid.

Meisjes lopen een groter risico op voedingsproblemen en eetstoornissen. Ze zijn er 
meer op uit om slank te zijn of te blijven, in overeenstemming met de heersende 
modetrend, waardoor ze minder gaan eten en hun pancreasenzymen niet 
innemen. Magere meisjes krijgen immers vaak complimentjes van leeftijdsgenoten 
omwille van hun ‘slanke lijn’ en dan is het niet echt aantrekkelijk om de tips en 
aanmaningen van ouders en zorgverstrekkers te volgen om ‘dikker’ te worden... 
“Dik” is dan ook een woord dat je beter niet als doel voor ogen houdt bij jongeren. 
“Gezond gewicht” en “lengte” klinken waarschijnlijk beter in de oren van een mode-
gevoelige tiener... al kan in bepaalde gevallen ook het woord “gewicht” op zich al 
een probleem vormen en moet er naar meer aanvaardbare, herkenbare termen en 
doelen, zoals “een gezond lichaam” of “een mooie lengte”, gezocht worden.

Aangezien het voor jongens eerder ‘cool’ is om ‘stoer en gespierd’ te zijn, is er bij 
hen meestal wel meer interesse om aan een goede voedingstoestand te werken. 
Maar ze kunnen wel sneller gedemotiveerd geraken als ze op dit vlak achterblijven 
bij hun leeftijdsgenoten. 

Gelukkig is het tegenwoordig goed mogelijk dat jongeren, die van jongs af aan de 
juiste behandeling krijgen, een normale groei en gewichtsevolutie doormaken. Er 
moet dus wel continu aan gewerkt worden.

Ook in deze leeftijdsfase geldt dat je je geen zorgen moet maken als de groeicurve 
goed evolueert. Wanneer je als ouder gerust kan zijn dat de groei goed evolueert, 
en het dus minder noodzakelijk wordt om achter de voeding van dochter- of zoon-
lief aan te zitten, kan je een heleboel discussies voorkomen. 
Zijn er toch eetproblemen en vertraagt de groei, dan moet samen met de jongere 
en het mucocentrum bekeken worden welke oplossingen mogelijk zijn. 
Als ouder is het vaak moeilijk om met een puber een ‘redelijke’ discussie te hebben. 
Jouw goede bedoelingen worden niet altijd als dusdanig (h)erkend door je kind en 
adolescenten vinden het ook niet altijd gemakkelijk om over hun gevoelens te 
praten met hun ouders. Je geraakt gemakkelijk in een machtsstrijd gevangen, waar 
geen van beiden beter van wordt. Een tussenkomst van een ‘buitenstaander’ of 
externe hulp kan dan aangewezen zijn. Je mucocentrum staat je graag met raad en 
daad bij.
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broErs En zussEn

Een energie- en vetrijke voeding is wel goed voor iemand met muco, maar niet 
altijd het ideale dieet voor de andere gezinsleden. Als de andere kinderen (en 
ouders!) hetzelfde zouden eten als zus- of broerlief, lopen ze veel kans om te dik of 
ziek te worden. Niet iedereen gelijk voor de wet dus... Ook hier geldt weer hetzelfde 
advies: erover praten. Als aan de kinderen, op hun niveau, wordt uitgelegd dat 
broer of zus anders moet eten, omdat ze anders ziek worden, begrijpen ze dat 
meestal wel. Het boekje Schaartjes in je buik kan hierbij een handig hulpmiddel 
zijn. Voor kleinere kinderen is er het boekje De kleine koning die men hoorde 
hoesten. 
Af en toe kunnen broers en zussen gerust wel eens mee snoepen van een lekkere 
milkshake of calorierijke hap. Probeer ook lekkere dingen te vinden die wel gezond 
zijn voor de andere kinderen, zodat zij ook iets kunnen eten samen met broer of 
zus. Vaak kan hetzelfde recept gebruikt worden zonder het ‘muco-extraatje’, zoals 
olie of room. En misschien kan je hen ook eens laten meekoken of hen laten 
bedenken hoe ze voor broer of zus iets extra’s in de gewone maaltijd kunnen 
stoppen, zo voelen ze zich meer betrokken.
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Hoe ziet mijn  
dagmenu eruit ?
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We weten het ondertussen al: muco vraagt een energierijk en gevarieerd dieet. 
Omdat je elke dag zo veel energie nodig hebt, is het goed om de maaltijden te 
spreiden over de dag. Drie hoofdmaaltijden en 2 à 3 tussendoortjes zijn ideaal. En 
natuurlijk mag je Creon nooit vergeten!

Hiernaast vind je een dagschema dat je, samen met je kind, kan invullen met jullie 
lievelingsgerechten. Zo kan je creatief omspringen, met de vele ideetjes uit dit 
boekje, zodat het elke dag weer lukt om de nodige calorieën en variatie aan te 
brengen.
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vul HIEr In HoE jouW (lIEvElInGs)daGmEnu EruIt zIEt 

Ontbijt 

Ik neem hierbij Creon

Tienuurtje

Ik neem hierbij Creon

middagmaal

Ik neem hierbij Creon

Vieruurtje

Ik neem hierbij Creon

avondmaal

Ik neem hierbij Creon

avondsnack

Ik neem hierbij Creon
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Een helpende hand
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In de mucocentra staan een heleboel specialisten in voor de zorg. 

De diëtist(e) vormt een belangrijke schakel 
in de voedingsbehandeling bij muco. Hij of 
zij geeft tips voor een gezonde, lekkere en 
gevarieerde voeding en kan je helpen de 
voeding aan te passen. De diëtist(e) zal 
bepalen hoeveel energie de voeding moet 
bevatten en hoe dit praktisch vertaald kan 
worden naar verschillende voedings-
middelen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met smaak en voorkeur. 

Ook een gastro-enteroloog of maag-darm specialist, die ervaring heeft met 
muco, moet deel uitmaken van het mucoteam. Hij of zij volgt de evolutie van de 
spijsvertering op bij de controles en geeft raad als er problemen zijn met de spijs-
vertering.

De verschillende mucocentra en de revalidatiecentra beschikken over een 
psycholoog of orthopedagoog die je, samen met de andere teamleden, kan 
helpen wanneer het eetgedrag en de voedingsgewoontes problemen stellen.

mEEr Info

De Mucoverening ontwikkelt samen met de diëtisten van alle mucocentra nog 
andere infobrochures en -fiches waarin onder meer info gegeven wordt over 
voeding en aanverwante aspecten bij muco. Sommige daarvan zijn al beschikbaar, 
anderen zullen dat binnenkort zijn. 

Bij de vereniging kan je volgende uitgaves bestellen:

p Schaartjes in je buik, een boekje voor kinderen rond voeding en het 
gebruik van Creon

p Goed begonnen, is half gewonnen, met voedingstips voor baby’s en peuters
p Diabetes, een brochure voor jongeren en volwassenen
p Infofiche rond buikpijn
p Robin, een info- en prentenboek voor kinderen 
p Robin, een stripverhaal voor tieners

Een actueel overzicht kan je ook vinden op www.muco.be.
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bIjlaGEn
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lIjst mEt vErGElIjkInG van CalorIErIjkE voEdInGsmIddElEn (+bErEIdInG) t.o.v. dE basIs CalorIEWaardE
vEEl kIloCalorIEËn WEInIG kIloCalorIEËn

C c
sOep sOep
roomsoep 250 ml 138 kcal 40 kcal 250 ml groentensoep
tomatensoep met balletjes 250 ml 201 kcal
brOOD, aarDappelen, pasTa brOOD, aarDappelen, pasTa
1 croissant 50 g 193 kcal 134 kcal 60 g 2 sneden wit of bruin brood
gepureerde aardappelen met volle melk en 10 gram boter  150 g 207 kcal 114 kcal 150 g gekookte aardappelen
frietjes 150 g 514 kcal
kroketten 150 g 426 kcal
gekookte pasta met 1 eetlepel olie (10 g)   160 g 297 kcal 206,5 kcal 150 g gekookte pasta
grOenTen grOenTen
bloemkool gekookt (300g) + kaasaus (100 g) 400 g 294 kcal 48 kcal 200 g gekookte bloemkool
wortelen opgestoofd met boter en ui 200 g 127 kcal 46 kcal 200 g gekookte wortelen
sla (50g) en tomaat (100g) + mayonaise 25 g 175 g 198 kcal 18 kcal 150 g sla (50g) + tomaat (100g)
fruIT fruIT
verse fruitsla (150 g) + lepel slagroom + suiker (15g) 165 g 119 kcal 48 kcal 150 g fruitsla vers fruit  
fruit in blik op suikersiroop 150 g 112 kcal 70 kcal 150 g appel   
melk en melkprODukTen melk en melkprODukTen
volle melk 200 ml 130 kcal 67 kcal 200 ml magere melk
milkskake 200 ml 246 Kcal
volle yoghurt met fruit 100 g 104 kcal 52 kcal 100 ml magere yoghurt
fruitkaas volvet type Petit Gervais 100 g 118 kcal 48 kcal 100 g magere platte kaas
harde kaas 48+ 100 g 351 kcal 215 kcal 100 g magere kaas sneden
kruidenkaas 30 g 121 kcal 49 kcal kruidenkaas mager
mascarpone 50 g 209 kcal
slagroom (40 % vet) = 1 eetlepel 15 g 58 kcal
Vlees, VIs, eI Vlees, VIs, eI 
kip 150 g gebakken in 10 g boter 160 g 224 kcal 150 kcal 150 g kip gekookt
chickennuggets 150 g 256 kcal
biefstuk 150 g  gebakken in 10 g boter 160 g 221 kcal 147 kcal 150 g gegrilde biefstuk
biefstuk 150 g + 10 g boter + bearnaise 160 g 401 kcal
gefituurde vissticks 150 g 245 kcal 111 kcal 150 g gekookte kabeljauw
gebakken zalmfilet (150g) in 10 g boter 160 g 408 kcal
gebakken ei (50 g) in 10 g boter 60 g 140 kcal 75 kcal 50 g gekookt ei
smeer en bereIDIngsVeTTen smeer en bereIDIngsVeTTen
olie ( mais) 10 g 90 kcal
margarine 10 g 72 kcal 23 kcal 10 g minarine
boter (type Planta) 10 g 55 kcal
mayonaise 25 g 186 kcal 90 kcal 25 g dressing

ovErzICHt EnErGIErIjkE En -armE voEdInG
Overal in dit boek werd je duidelijk gemaakt dat je bij muco zoveel mogelijk op zoek 
moet gaan naar energierijke voeding, voeding met veel kilocalorieën in zo klein 
mogelijke porties. Maar het is niet altijd zo eenvoudig om te weten hoeveel energie een 
of ander voedingsmiddel bevat. Wij zetten hier een aantal energierijke middelen en 
gerechten op een rijtje en zetten er telkens de calorie-arme soortgenoot tegenover.
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lIjst mEt vErGElIjkInG van CalorIErIjkE voEdInGsmIddElEn (+bErEIdInG) t.o.v. dE basIs CalorIEWaardE
vEEl kIloCalorIEËn WEInIG kIloCalorIEËn

C c
sOep sOep
roomsoep 250 ml 138 kcal 40 kcal 250 ml groentensoep
tomatensoep met balletjes 250 ml 201 kcal
brOOD, aarDappelen, pasTa brOOD, aarDappelen, pasTa
1 croissant 50 g 193 kcal 134 kcal 60 g 2 sneden wit of bruin brood
gepureerde aardappelen met volle melk en 10 gram boter  150 g 207 kcal 114 kcal 150 g gekookte aardappelen
frietjes 150 g 514 kcal
kroketten 150 g 426 kcal
gekookte pasta met 1 eetlepel olie (10 g)   160 g 297 kcal 206,5 kcal 150 g gekookte pasta
grOenTen grOenTen
bloemkool gekookt (300g) + kaasaus (100 g) 400 g 294 kcal 48 kcal 200 g gekookte bloemkool
wortelen opgestoofd met boter en ui 200 g 127 kcal 46 kcal 200 g gekookte wortelen
sla (50g) en tomaat (100g) + mayonaise 25 g 175 g 198 kcal 18 kcal 150 g sla (50g) + tomaat (100g)
fruIT fruIT
verse fruitsla (150 g) + lepel slagroom + suiker (15g) 165 g 119 kcal 48 kcal 150 g fruitsla vers fruit  
fruit in blik op suikersiroop 150 g 112 kcal 70 kcal 150 g appel   
melk en melkprODukTen melk en melkprODukTen
volle melk 200 ml 130 kcal 67 kcal 200 ml magere melk
milkskake 200 ml 246 Kcal
volle yoghurt met fruit 100 g 104 kcal 52 kcal 100 ml magere yoghurt
fruitkaas volvet type Petit Gervais 100 g 118 kcal 48 kcal 100 g magere platte kaas
harde kaas 48+ 100 g 351 kcal 215 kcal 100 g magere kaas sneden
kruidenkaas 30 g 121 kcal 49 kcal kruidenkaas mager
mascarpone 50 g 209 kcal
slagroom (40 % vet) = 1 eetlepel 15 g 58 kcal
Vlees, VIs, eI Vlees, VIs, eI 
kip 150 g gebakken in 10 g boter 160 g 224 kcal 150 kcal 150 g kip gekookt
chickennuggets 150 g 256 kcal
biefstuk 150 g  gebakken in 10 g boter 160 g 221 kcal 147 kcal 150 g gegrilde biefstuk
biefstuk 150 g + 10 g boter + bearnaise 160 g 401 kcal
gefituurde vissticks 150 g 245 kcal 111 kcal 150 g gekookte kabeljauw
gebakken zalmfilet (150g) in 10 g boter 160 g 408 kcal
gebakken ei (50 g) in 10 g boter 60 g 140 kcal 75 kcal 50 g gekookt ei
smeer en bereIDIngsVeTTen smeer en bereIDIngsVeTTen
olie ( mais) 10 g 90 kcal
margarine 10 g 72 kcal 23 kcal 10 g minarine
boter (type Planta) 10 g 55 kcal
mayonaise 25 g 186 kcal 90 kcal 25 g dressing



76

GroEICurvEs

Hierna vind je een overzicht van de Vlaamse groei- en BMI-curves. 
Er zijn verschillende groeicurves voor jongens en meisjes en voor de verschillende 
leeftijdsklassen. 
 
Het gewicht en de lengte worden geëvalueerd aan de hand van groeicurves.
Bij elk bezoek aan het ziekenhuis zullen het gewicht en de lengte gemeten en 
uitgetekend worden op deze groeicurves. De arts en de diëtist(e) bekijken deze 
groeicurves samen met jou en op basis hiervan wordt geëvalueerd  of de energie-
inname voldoende is.  Als gewicht en lengte goed evolueren, moet je je dus geen 
zorgen maken qua voeding! 
 
Maar wat zijn nu groeicurves en hoe moet je ze interpreteren?
Op de groeicurves staat mooi uitgetekend hoe de groei en lengte van jouw kind 
kunnen evolueren.  Er zijn verschillende groeicurves waarop je de gemiddelde 
groei kan zien voor jongens en meisjes in de verschillende leeftijdsklassen. De 
middelste curve (P50 curve), geeft het gemiddelde aan. Met andere woorden: het 
is de middenmaat van de gewicht- en lengte-evolutie op een bepaalde leeftijd.
Het is vooral belangrijk dat de groei en het gewicht goed evolueren. Een goede 
gewichtsevolutie heb je als zowel de lengte als het gewicht van je kind de curve 
volgen. 
 
BMI is een afkorting van de Engelse term ‘Body Mass Index’ en vormt een eenvou-
dige methode om na te gaan of je te licht of te zwaar weegt in verhouding tot je 
lichaamslengte. 
(BMI = het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat)
Voor volwassenen moet de BMI tussen de 20 en 25  zitten om een gezond gewicht 
te hebben.
Voor kinderen gelden er specifieke BMI curves en daar gelden andere maten voor 
een gezond gewicht!
 
Vraag aan de diëtist(e) van het mucocentrum naar de groei- en BMI-curve van jezelf 
of je kind. 
De diëtist(e) kan je op basis daarvan advies geven rond een goede voeding en 
Creon-gebruik.
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meisjes - groeicurves 2 - 20 jaar  
+ jaarlijkse toename in gestalte
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jongens - groeicurves 1 - 5 jaar
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jongens - groeicurves 2 - 20 jaar
+ jaarlijkse toename in gestalte
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Body Mass Index (BMI)
BMI (kg m

2) =
gewicht (kg)

gestalte (m)  x  gestalte (m)

Jaarlijkse toename in gestalte
geldig voor meetintervallen van 10.2 − 13.8 maanden (0.85 − 1.15 jaar)

toename (cm/jaar) = (g2 − g1) (t2 − t1), op leeftijd (t1 + t2) 2
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*vanaf 18 jaar gelden de WGO criteria

voor overgewicht, BMI ≥ 25 kg m
2
,

obesitas, BMI ≥ 30 kg m
2
,

ondergewicht, BMI < 18.5 kg m
2
, en

ernstig ondergewicht, BMI < 16 kg m
2

Groeicurve 2 − 20 jaar JongensVlaanderen 2004
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Vrije Universiteit Brussel, Antropogenetica & Katholieke Universiteit Leuven, Jeugdgezondheidszorg
met de steun van de Vlaamse Regering www.vub.ac.be/groeicurven
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Datum gewicht lengte Opmerkingen



82

Datum gewicht lengte Opmerkingen



83

notities - vragen



84

notities - vragen


