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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Voedingsadvies 
 

Bij plaatsing stent in slokdarm of dunne darm 
 

Inleiding 
 
U heeft problemen met eten en drinken, omdat er een vernauwing is in de slokdarm 
of dunne darm. Om ervoor te zorgen dat de doorgang van gemalen voedsel mogelijk 
blijft, heeft u in overleg met uw arts besloten dat een buisje in de slokdarm of dunne 
darm geplaatst wordt. Dit buisje wordt ook wel endoprothese of stent genoemd. Hier 
kunt u alle informatie over voedingsadviezen nog eens rustig nalezen.  
 

Algemeen 
 
Voedingsadviezen 
Nadat de stent is geplaatst, gebruikt u zo nodig in eerste instantie vloeibare en 
daarna gemalen voeding. Vervolgens kunt u uw voeding aanpassen tot een zo 
normaal mogelijke (fijnverdeelde) voeding. Uiteraard afhankelijk van wat u zelf 
verdraagt. 
 

 Vloeibare voeding 
Vloeibare voeding bestaat uit bijvoorbeeld pap, vla, yoghurt en gezeefde soep. 
Vermijd alle vaste voedingsmiddelen. 

 

 Gemalen voeding  
Bij gemalen voeding maalt u alle vaste voedingsmiddelen. 

  

 Vaste voeding 
- Als u vaste voeding kunt gebruiken kunt u het beste alle voedingsmiddelen 

fijnsnijden en goed kauwen. Verwijder pitten, schillen, graten en botjes 
zorgvuldig. 

- Bij voedingsmiddelen die grove vezels of harde stukjes bevatten kunt u de 
vezels of stukjes malen of verwijderen. 
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Verstopping van de stent voorkomen 
Het is belangrijk dat de stent niet verstopt raakt. Dit kunt u voorkomen door de 
volgende adviezen op te volgen. 
 

 Drink binnen één tot anderhalf uur na elke maaltijd een glas vocht om de stent 
‘schoon te spoelen’, doe dat bij voorkeur rechtop zittend. 

 Kook uw eten goed gaar en prak het of snijd het goed fijn. 

 Eet bij voorkeur in een rechtop zittende houding. 

 Eet rustig en kauw uw eten goed, neem daarom voldoende tijd om te eten. Als 
goed kauwen een probleem vormt, kunt u uw voeding beter in gemalen/vloeibare 
vorm blijven gebruiken. 

 Drink iets bij het eten. 

 Wees voorzichtig met grove en vezelige voedingsmiddelen; ze kunnen een 
afsluiting in de stent veroorzaken. Als u ze gebruikt snijd ze dan extra fijn! Het 
gaat om: 
o taai, draderig en droog vlees, vis en gevogelte 
o andijvie, asperges, bleekselderij, champignons, Chinese kool, doperwten, maïs, 

peultjes, peulvruchten met harde schil, postelein, taugé, zuurkool, grove 
rauwkost (zoals wortel en prei) en (verse) ananas 

o harde stukjes patat frites, knäckebröd, harde broodkorsten en volkoren brood 
met hele graankorrels en gedroogde vruchten (zoals abrikozen, dadels, 
krenten, pruimen, rozijnen en vijgen) 

o amandelspijs, kokos, noten, pinda’s en popcorn 

 Verwijder bij vis zorgvuldig alle graatjes en bij kip en karbonade de botjes. 

 Verwijder de schillen van bijvoorbeeld appel, peer, bessen en druiven en verwijder 
ook de pitten.  

 Pers citrusvruchten zoals sinaasappel en grapefruit en zeef het sap. De grove 
velletjes kunnen namelijk een verstopping veroorzaken. Pas ook op met velletjes 
van mandarijnen. 

 
Risico’s en complicaties  
 

Contact opnemen 
De meeste problemen ontstaan binnen 12 uur na de ingreep. Na plaatsing van een 
slokdarmstent of dunne-darmstent kunnen klachten optreden zoals pijn op de borst, 
koorts, buikpijn of bloedverlies. Neem in deze gevallen onmiddellijk contact op met 
het ziekenhuis.  
 

Klachten 
De volgende voedingsadviezen helpen bij de onderstaande klachten: 
 

Refluxklachten bij slokdarmstent 
Een stent in de slokdarm kan refluxklachten tot gevolg hebben, zoals opboeren, 
brandend maagzuur of pijn achter het borstbeen. Het gebruik van kleine en meer 
frequente maaltijden kan in dat geval wenselijk zijn. Om reflux te voorkomen kan het 
zinvol zijn om een á anderhalf uur voor het slapen niet meer te eten en eventueel het 
hoofdeinde van het bed te verhogen. 
 

Irritatie van de slokdarm 
Bij een geïrriteerde slokdarm is het beter om zure voedingsmiddelen (zoals jus 
d’orange), scherp gekruide, erg zoute en/of erg zoete voedingsmiddelen te 
vermijden. Let ook op de temperatuur van het eten en drinken: te koud kan verdoven, 
te heet kan irriteren. 
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Ongewenst gewichtsverlies 
Een veelvoorkomend probleem is ongewenst gewichtsverlies en/of een verslechterde 
voedingstoestand. Dit kan leiden tot een vertraagd herstel of tot een verslechtering 
van de conditie van uw lichaam.  
Een verminderde eetlust, afkeer van bepaald voedsel en vermoeidheid maken eten 
moeilijk. Gewichtsverlies kan ook worden veroorzaakt door het ziekteproces zelf. De 
stofwisseling is ontregeld, waardoor de behoefte aan voeding hoger is dan normaal. 
Daardoor treedt in sommige gevallen gewichtsverlies op. Door een gezonde voeding 
te gebruiken, verrijkt met eiwit en energie, kan uw voedingstoestand verbeteren, 
waardoor u zich beter kunt gaan voelen. 
 

Tips voor energie- en eiwit-verrijkte voeding 
 
 Eet niet alleen 3 hoofdmaaltijden, maar eet ook iets tussen de maaltijden door. 
 Kies voedingsmiddelen die naast bouwstoffen veel energie leveren omdat ze vet 

en/of suiker bevatten zoals volle melk, volle yoghurt, chocolademelk, pudding, 
vette vleeswaren en volvette kaas. 

 Gebruik suiker in gerechten en dranken. Houdt u niet van een zoete smaak dan 
kunt u een voedingssuiker gebruiken. Onder het kopje ‘Dieetvoeding’ leest u hier 
meer over. 

 Kies voor margarine of roomboter in plaats van halvarine. Gebruik ook margarine 
of roomboter bij de bereiding van gekookte groente en aardappelpuree. Voeg 
margarine of roomboter toe aan een schaaltje pap.  

 Slagroom, crème fraîche of zure room toegevoegd aan gerechten levert extra 
energie. Let er wel op dat het gerecht niet zoveel verzadiging geeft dat u daardoor 
minder gaat eten. Slagroom kunt u beter niet kloppen, hierdoor wordt veel lucht 
ingebracht, wat een onnodig vol gevoel geeft.  

 Neem een schaaltje pap of vla in plaats van brood als u moeite heeft met brood 
eten. 

 

Dieetvoeding voor medisch gebruik 
 
Lukt het u niet om op gewicht te blijven, dan kunt u met uw diëtist bespreken of 
aanvulling met een dieetpreparaat een optie voor u is. Ook kunt u bespreken welke 
de meest geschikte soorten voor u zijn.  
Deze producten zijn verkrijgbaar bij de apotheek, facilitaire bedrijven en soms bij de 
drogist of supermarkt. In de meeste gevallen is vergoeding van deze dieetvoeding 
mogelijk via de zorgverzekeraar. Uw behandelend arts of diëtist kan u hierover 
informeren. Voorbeelden van dieetpreparaten zijn:  

 Voedingssuiker, zoals Fantomalt®. Dit is een energierijke dieetvoeding in 
poedervorm. Het is nauwelijks zoet en heeft een neutrale smaak. Daardoor kan 
het zowel aan zoete als aan hartige gerechten worden toegevoegd.  

 Poedervormige energie- en eiwitrijke dieetvoeding met toegevoegde vitamines, 
mineralen en sporenelementen, zoals Meritene® en Fortify Complete®. Dit 
laatstgenoemde poeder kan aan zoete gerechten en aan hartige gerechten 
worden toegevoegd.  

 Speciale drinkvoedingen voor medisch gebruik. Dit zijn kant-en-klare eiwit- of 
energierijke dranken op melk- of sapbasis. Er bestaan vele merken, soorten en 
smaken. 
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Toenemende klachten?  
 
Nemen uw klachten na verloop van tijd weer toe, bijvoorbeeld braken of toenemende 
pijn, wacht dan niet te lang en neem contact op met uw behandelend specialist. 
 

Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie vragen omtrent voeding, dan kunt u terecht 
bij de diëtisten van VieCuri Medisch Centrum. Heeft u persoonlijke begeleiding nodig, 
vraag dan aan uw specialist een verwijzing voor de diëtist. Heeft u blijvend vloeibare 
voeding nodig, valt u ondanks deze adviezen af of heeft u last van klachten van 
zuurbranden, vraag dan de diëtist naar aanvullende voedingsinformatie.  
 
Vragen over het plaatsen van de stent en eventuele klachten kunt u stellen aan de 
afdeling endoscopie. 
 

Meer informatie 
 
Meer betrouwbare informatie vindt u op de volgende websites: 
 

 Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
www.nvdietist.nl  

 Voedingscentrum  
www.voedingscentrum.nl  

 Maag Lever Darm Stichting 
www.mlds.nl  
(0900) 20 25 625 

 KWF Kankerbestrijding 
www.kwf.nl  

 
 
  

http://www.nvdietist.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.mlds.nl/
http://www.kwf.nl/
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Vragen 
 
Heeft u nog vragen over de voeding neem dan contact op met de afdeling Diëtetiek. 
 
Heeft u vragen over de stent neem dan contact op met het Endoscopiecentrum. 
 
Locatie Venlo 
Endoscopiecentrum 
 (077) 320 51 32 (tijdens kantooruren) 
 
Afdeling Diëtetiek  
(077) 320 5110  
telefonisch spreekuur ma-vr  09.00 – 10.00 uur 
 
Of via het algemene nummer van het ziekenhuis 
 (077) 320 55 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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