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Inleiding  
Tijdens het opnamegesprek heeft de verpleegkundige een 
aantal vragen gesteld over uw voedingstoestand. Deze vragen 
gingen over eetlust, onbewust gewichtsverlies en het gebruik 
van medische voedingen (drink- en sondevoeding). Uit uw 
antwoorden blijkt dat u mogelijk ondervoed bent of een 
verhoogd risico op ondervoeding heeft. Juist op een moment 
dat goed eten en drinken erg belangrijk is. Bij een goede 
voedselinname is er minder kans op complicaties, de weerstand 
verbetert en het herstel na een operatie verloopt sneller. 
 
Het Franciscus Gasthuis vindt het belangrijk dat u in een goede 

voedingstoestand komt of blijft. We bieden daarom een ruime 
keuze aan gerechten aan. We zijn ons hierbij bewust dat het 
niet voor iedereen van zelfsprekend is dat van eten en drinken 
genoten wordt. Uw eetlust kan verminderd zijn door ziekte, 
door het gebruik van medicatie of door een operatie. We 
houden daarom rekening met uw situatie en proberen u daarbij 
te ondersteunen. 
 
SNAQ-score 
De vragen die gesteld zijn horen bij de SNAQ-score. Afhankelijk 
van de score volgt een actie. Welke dat zijn, ziet u hieronder. 

 Score 0 of 1. Geen actie; 
 Score 2. De zorgassistent op de afdeling biedt u 

tussendoortjes aan; 
 Score 3 of hoger. Een diëtist komt met u praten over hoe de 

voedingsintake verbeterd kan worden. Naast tussendoortjes 
wordt er zo nodig gesproken over het gebruik van 
aanvullende medische voeding. Deze voeding bevat veel 
energie, eiwit, vitamines en mineralen. 

 



SNAQ-verstrekkingen 

Bij de keuze van het assortiment van de tussendoortjes is 
rekening gehouden met de samenstelling, smaak en variatie. 
Elk tussendoortje bevat een ruime hoeveelheid calorieën en 
eiwit. Het assortiment kan per afdeling verschillen, voorbeelden 
zijn: 
Gevulde koek Fristi Bifiworstje Bueno 
Snelle Jelle Chocomel Chocolademousse Poffertjes 
Snickers Kaasblokjes Vruchtenkwark  
Chips Pinda’s Energierijk 

gebakje 
(bouwsteentje) 

 

 
Probeer zelf te letten op wat u neemt. Kies bij voorkeur voor 
voedingsmiddelen die veel eiwit en energie leveren. Hieronder 
staan enkele tips:  
 Smeer dik boter of margarine op brood. Gebruik geen 

halvarine; 
 Gebruik dubbel dik beleg op brood, vooral van kaas en 

vleeswaren en eventueel pindakaas; 
 Gebruik extra suiker in gerechten en dranken; 
 Doe een klontje margarine of boter in de groente en puree; 
 Gebruik drie tot vier keer per dag melk of een melkproduct 

en kies bij voorkeur de volle soorten;  
 Neem vruchtensap in plaats van energiearme dranken zoals 

light frisdrank, water en bouillon. Deze tip geldt niet voor 
diabetespatiënten. 

 
Na ontslag 
Na uw opname is het belangrijk om thuis verder aan te sterken. 
Hieronder volgen nog wat tips voor als u weinig eetlust heeft: 
 U eet ongemerkt meer als de porties klein zijn. Neem thuis 

ook regelmatig kleine porties eten, verdeeld over de dag; 
 Probeer gevarieerd te eten; 

 Ongemerkt eet u meer als u wordt afgeleid. Neem een klein 
tussendoortje bij het kijken naar televisie of bij het lezen van 
een boek of krant.  

Kies daarnaast voor: 
 Volle melk(producten) in plaats van halfvolle en magere 

melk(producten); 



 Een scheut ongeklopte (slag)room, crème fraîche of zure 

room in gerechten zoals pap, kwark, vla, yoghurt, 
aardappelpuree, saus en koffie; 

 Eet drie tot vier tussendoortjes. Voorbeelden van hartige 
tussendoortjes zijn: kroket, kaas, worst, beschuit of cracker 
met beleg, tosti, hartige taart (quiche), noten of pinda’s. 
Voorbeelden van zoete tussendoortjes zijn: cake, vlaflip, 
milkshake, roomijs, rozijnen, dadels of krenten. 

 
Wanneer uw eetlust weer normaal is en uw gewicht stabiel, dan 
kunt u terugkeren naar uw oude voedingspatroon. Let er wel op 
dat u een volwaardige voeding gebruikt. Deze bestaat uit 

ongeveer de volgende hoeveelheden: 

Brood  5  sneetjes  

Margarine dun besmeerd  

Kaas 1 plak 

Vleeswaren 1 plak 

Melk(producten) 2 grote glazen 

Aardappelen, rijst, pasta 3 kleine aardappelen of 3 
opscheplepels pasta of rijst  

Groente 3 groentelepels  

Vlees, vis ei of 
vleesvervangers 

100 gram 

Margarine voor bereiding 1 eetlepel 

Fruit 2 stuks  

Vocht 1,5 liter  

 
Het is verstandig om in de eerste periode na uw ontslag 
regelmatig te wegen. Weeg uzelf  bij voorkeur iedere week op 
ongeveer dezelfde tijd en op dezelfde plek. Neem contact op 
met de arts, verpleegkundige of diëtist als: 
 U meer dan drie kilo per maand afvalt; 
 U meer dan zes kilo binnen een half jaar afvalt. 
 

Als de diëtist u medische voeding voorgeschreven heeft en u dit 
thuis nog een tijdje moet blijven gebruiken, wordt bij ontslag 
een machtiging aangevraagd. Bij bepaalde indicaties vergoedt 
uw zorgverzekering deze voeding. Medische voeding valt onder 
uw eigen bijdrage. Als uw eigen bijdrage nog niet voldaan is, 
ontvangt u hiervoor een rekening. 



Als u medische voeding gebruikt en onder behandeling bent bij 

de trombosedienst, dan vragen we u de trombosedienst op de 
hoogte te stellen van het gebruik van deze voeding. 
Drinkvoeding bevat vitamine K en dit beïnvloedt net als 
bloedverdunners de bloedstolling. 
 
Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch contact 
opnemen met de diëtist via telefoonnummer is 010 - 461 6547. 
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