
Vlaamse patiëntenvereniging voor mensen met een 
chronische inflammatoire darmaandoening (IBD):

de ziekte van Crohn & colitis ulcerosa

Enterale voeding
Ondervoeding is minder frequent en meestal minder ernstig dan 
bij ziekte van Crohn. Ze kan worden veroorzaakt door gebrek 
aan eetlust en zelf opgelegde voedselrestrictie om diarree te 
voorkomen. Vooral tijdens opstoten bestaat er een verhoogde 
nood aan calorieën en eiwitten die eventueel via enterale voeding 
moeten worden toegediend.

Documentatie

Boeken
   • Interactieve patiëntenmap: “Leven met IBD” 
   • Alles over chronische darmziekten: basisgids
      over de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa  
      Geert D’Haens & Severine Vermeire  
   • Kook – & Voedingswijzer voor volwassenen  
      Uitgave door CCV-vzw 
   • Kinderkookwijzer  
      Uitgave door CCV-vzw 

Informatiebrochures
   • Algemene info  
   • Anale fissuren en fistuleuze abcessen 
   • Ileo-anale pouch 
   • Coloscopie bij volwassenen 
   • Constipatie bij IBD 
   • IBD en voeding 
   • IBD en coeliakie 
   • PSC of primair scleroserende cholangitis 
   • Reumaverschijnselen bij IBD 
   • Zwanger worden en zwanger zijn met IBD. 
   • Medicatie: Methotrexaat 
   • Medicatie: 5-ASA-preparaten 
   • Medicatie: Anti-TNF 
   • Medicatie: Imuran  
   • JAK inhibitoren 

Voor ouders van kinderen en kinderen met IBD 
   • Aan alle jongens en meisjes met IBD 
   • Aan de leerkrachten van kinderen en jongeren met IBD 
   • Coloscopie bij jongeren onder algemene verdoving
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Documentatie 
De laatste updates van onze documentatie zijn steeds beschikbaar 
op onze website. Deze zijn wel alleen toegankelijk voor leden.
  
   • Alles over chronische darmziekten. Basisgids over ziekte van   
       Crohn & Colitis ulcerosa. – Geert D’Haens & Séverine Vermeire 
   • Koken met en voor kinderen met IBD. (Uitgave CCV-vzw)
   • Uitgebreide voedingsbrochure (uitgave van CCV vzw) 
   • Mama heeft Crohn – Caroline Van Steenbergen
       Uitgever: Takeda Pharmaceutical Limited
   • Wat is er met Alex? – Strip Medikidz
   • Ziekte van Crohn & colitis ulcerosa – Kindervraagbaak
   • Verjaardagskalender (Uitgave van CCV-vzw)
   • Informatiemap voor nieuwe diagnoses (Uitgave CCV-vzw)



Algemene bemerking 
Alhoewel IBD ernstige voedingsproblemen kan veroorzaken, 
lijkt de rol van voeding in de eerstelijnsbehandeling gering. 
Orale voeding (langs de mond) is enkel tegenaangewezen bij 
ernstige verwikkelingen zoals obstructie van de darm. In alle 
andere gevallen moeten IBD-patiënten worden aangezet om 
gewoon maar gezond en evenwichtig te eten. 

Ziekte van Crohn en voeding 
Geen enkele vorm van Westers dieet lijkt het ontstaan van de 
ziekte van Crohn direct uit te lokken. Ook de mogelijkheid van 
een voedselallergie is niet bevestigd. Nochtans lijdt het geen 
twijfel dat Crohn-patiënten vaak bepaalde voedselbestand-
delen moeilijk verdragen. Voorbeelden zijn graan, tarwe, gist, 
rogge, haver, melk, eieren, aardappelen, thee, koffie, appelen, 
paddenstoelen, chocolade, ui, koolsoorten… Algemeen wordt 
dan ook aangeraden om producten te mijden die bij herhaling 
klachten hebben uitgelokt of doen verergeren. Hierbij moet 
wel het behoud van een evenwichtige voeding steeds voor 
ogen worden gehouden! Beperk ook het gebruik van verfijnde 
suikers (snoep, gebak, frisdranken…) en vetten. Er bestaan 
duidelijke aanwijzingen over het vezelgebruik: opnieuw lijkt 
een evenwichtig gebruik van vezels de beste regel. Nochtans 
wordt aan patiënten met duidelijke vernauwingen in de darm 
best geadviseerd om een restenarme voeding te gebruiken
en om spijzen zoals maïs, nootjes, paprika, paddenstoelen enz. 
te mijden aangezien deze een volledige obstructie kunnen 
uitlokken. Tijdens opstoten is de inname van een calorierijke 
(35 Kcal/kg/dag) en eiwitrijke (1,5 g/kg/dag) voeding belangrijk 
om te voldoen aan de verhoogde energienood, het herstel van 
de afgebroken eiwitten en de compensatie van het verlies via 
de ontstoken darm. 

Enterale voeding
In gevallen van ernstige verteringsproblemen kunnen de 
voedingsbestanddelen aan de darm aangeboden worden in 
kleinere, gedeeltelijk verteerde vormen die gemakkelijk door 
de darm kunnen worden opgenomen en verteerd.
Deze opname is vrij volledig zodat minder stoelgang gepro-
duceerd wordt. Vaak wordt deze voeding via een maagsonde 
toegediend omwille van de eerder slechte smaak. Ze laat toe 
een calorierijke volwaardige voeding toe te dienen en wordt 
vaak bij ondervoede patiënten en kinderen als nachtelijke 
bijvoeding gegeven om herstel en groei te bevorderen.
Deze enterale voeding zou ook een genezende kracht hebben 
en helpen om de balans te herstellen tussen de verdediging 
van de darm en de agressie door darmfactoren.

Colit is ulcerosa en voeding
De rol van de voeding in het ontstaan van colitis ulcerosa is 
onbekend. Voor patiënten met colitis ulcerosa is een goed 
uitgebalanceerd dieet zonder nodeloze beperkingen aan te 
bevelen. Er zijn geen redenen om bij milde tot matig actieve 
colitis ulcerosa vezels te mijden. Integendeel, er zijn zelfs
argumenten om aan te nemen dat ze gunstig zouden kunnen 
werken. Tijdens opstoten worden diarreebevorderende
voedingsmiddelen zoals koffie afgeraden. Een beperking in
het gebruik van cellulosevezels wordt aangeraden om de 
diarree te verminderen. Andere niet-cellulosevezels kunnen 
worden doorgegeven gezien ze volledig verteerd worden en 
een gunstig effect zouden hebben op de darm (via de vorming
van boterzuur).

Supplementen
Supplementen zijn zelden nodig aangezien colitis ulcerosa 
enkel de dikke darm aantast en het merendeel van onze
voedingsbestanddelen in de dunne darm opgenomen 
worden. Enkel ijzertekort kan wel een probleem zijn, vooral 
door bloedverlies. Ook foliumzuursupplementen worden 
aangeraden, vooral bij patiënten die Salazopyrine nemen.
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Supplementen
- IJzertekort komt frequent voor. Hiervoor bestaan verschil-
lende redenen: onvoldoende inname, slechte opname door 
de zieke darm, verlies via bloedingen… Orale supplementen 
worden dan ook frequent voorgeschreven, maar vaak slecht 
verdragen. In het laatste geval kan bij ernstige tekorten een
intraveneuze toediening (Venofer, Injectafer) overwogen worden.

- Foliumzuurtekort kan optreden bij uitgebreide dunne-
darmaantasting, maar valt goed te corrigeren door de toediening 
van orale supplementen. Ook bij de inname van een aantal 
geneesmiddelen zoals Salazopyrine, metho-trexaat (MTX)
en Questran kunnen stoornissen optreden en worden
supplementen aangeraden.

- Een tekort aan vitamine B wordt vooral gezien bij te strikte 
dieetbeperkingen en kan door dieetaanpassingen verholpen 
worden. De vitamines B1-B3 zitten in granen en graanproducten, 
vitamine B2 in zuivelproducten. Ook gist en ongepelde rijst zijn 
goede bronnen van vitamine B.

- Bij een uitgebreide aantasting of resectie van het 
uiteinde van de dunne darm (terminaal ileum) kunnen 
er problemen optreden met de opname van vitamine B12, 
vitamine A en vitamine D. In die gevallen moeten orale (vitamine 
A en vitamine D) of intramusculaire (vitamine B12) supplementen 
toegediend worden.

- Een belangrijk calciumtekort is eerder zeldzaam. Toch lijden 
veel Crohn-patiënten aan botontkalking. Hiervoor bestaan er 
verschillende redenen, waaronder een onvoldoende inname 
van calcium door het mijden van zuivelproducten, doch ook 
overvloedig gebruik van corticoïden. Orale calciumsupplementen, 
meestal in combinatie met vitamine D moeten worden 
toegediend aan patiënten die corticoïden nodig hebben,
om een verdere botontkalking te beperken.

- Magnesiumtekort kan optreden bij een uitgebreide dunne-
darmaantasting. Magnesium is in grote hoeveelheden aanwezig 
in peulvruchten, iets minder in granen, gist en noten.
Eventueel kan een oraal supplement toegediend worden.

- Over de mogelijke therapeutische waarde van speci-
fieke supplementen zoals visolie, boterzuur en glutamine 
bestaan er weinig harde bewijzen.


