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Richtlijn voor een 
optimale voeding bij 
coronavirus (COVID-19)



Omdat u besmet bent met het coronavirus, kan de 

diëtist u tijdens uw opname niet bezoeken. Deze 

richtlijn is opgesteld om u tijdens uw opname te 

informeren over het belang van optimale voeding. 

Doordat u benauwd bent, mogelijk minder eetlust 

heeft of misschien te vermoeid en misselijk bent, eet 

u nu wellicht minder.

Tijdens ziekte heeft uw lichaam juist extra 

voedingsstoffen nodig. Naast voldoende 

energie (kcal) is het van belang om voldoende 

bouwstoffen (eiwitten) binnen te krijgen. Eiwitten 

zijn de bouwstoffen voor onze lichaamscellen. Deze 

bouwstoffen zijn nodig voor het herstel, de opbouw 

en  het onderhoud van lichaamsweefsel. Hieronder 

vallen de organen, zoals spieren en longen.

Optimale voeding
Daarom krijgt u tijdens uw opname ‘optimale 

voeding’ aangeboden. Deze voeding maakt 

het mogelijk om over de hele dag voldoende 

voedingsstoffen en eiwitten binnen te kunnen 

krijgen. Ook krijgt u tussen de maaltijden in eiwitrijke 

tussendoortjes aangeboden:

 − 10.00 uur: 1 flesje Nutridrink Compact Protein

 − 14.00 uur: 1 flesje Protino

 − 19.00 uur: 1 Maasstadje naar keuze



Nutridrink Compact Protein
Dit is medische drinkvoeding met extra eiwit, 

vitamines en mineralen in een klein flesje (125 ml). 

Indien u de drinkvoeding te zoet vindt, kunt u vragen 

de drinkvoeding te verdunnen met (karne-)melk. De 

hoeveelheid wordt dan wel groter.

Protino
Dit is een zuiveldrank van Arla met veel eiwitten. Deze 

is tevens via de website van Albert Heijn (supermarkt) 

of via www.protinobestellen.nl verkrijgbaar.

Maasstadjes
Dit zijn eiwitrijke tussendoortjes, via het scherm 

boven uw bed kunnen deze besteld worden.

Verdere adviezen
 − Neem bij elke maaltijd een vol zuivelproduct of 

Carezzosap (-eiwitrijk sap). Bij diabetes liever 

geen sap/Carezzosap.

 − Neem dubbel hartig beleg op brood, 

bijvoorbeeld kaas of vleeswaren.

 − Indien eten u veel moeite kost, kies dan voor 

verrijkte pap of verrijkte vla in plaats van brood en 

vraag om zachte of gemalen maaltijden.

Na uw ontslag uit het ziekenhuis is het advies om 

thuis door te gaan met een optimale voeding totdat 

u zich weer helemaal fit voelt.
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Verdere informatie over optimale voeding is te 

vinden in de folder “5333 - Richtlijn te gebruiken 

bij een energie- en eiwitrijke voeding”. Ga naar de 

website www.maasstadziekenhuis.nl en type in het 

zoekveld rechtsboven het nummer van de folder 

5333 of scan de QR-code.

Mocht u verdere (telefonische) begeleiding van 

een diëtist bij u in de buurt wensen, dan kan dat 

geregeld worden via:

 − www.dieetditdieetdat.nl  ‘Vind een diëtist bij 

jou in de buurt’.

 − De gouden gids of de telefoongids, ook te 

vinden via www.detelefoongids.nl.

 − Uw huisarts.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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