
 

Wat kan de diëtist voor u betekenen? 
Als u kanker heeft 
 

Is het gebruik van extra vitamines aan te bevelen? 

Kan doorstraald voedsel kwaad? 

Hoe kun je bij een slechte eetlust toch voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen? 

Is het normaal dat ik ineens geen koffie of vlees meer lust? 

Van de lucht van warm eten word ik al misselijk; kan ik de warme maaltijd vervangen? 

Ik heb zo'n vieze smaak in mijn mond en eet daardoor slecht, wat kan ik hieraan doen? 

Het eten wil niet ‘zakken’, wat kan ik hieraan doen? 

Mag je melk drinken als je last hebt van slijmvorming? 

Wat moet je doen bij diarree of obstipatie? 

Ik ben zoveel afgevallen na de operatie, wat kan ik hieraan doen? 

Ik blijf maar eten door de prednison en kom veel te veel aan. Mag ik een energiebeperkt 
dieet volgen? 

Kan ik dieetproducten vergoed krijgen? 
 
Zo zijn er nog tal van vragen die u kunt hebben over uw voeding of dieet. 

Diëtist  
Met al deze vragen kunt u terecht bij een diëtist. Want of u nu een  dieet volgt of niet, wilt 
aankomen of andere vragen heeft: de diëtist helpt u op weg. 

Klachten 
Veel patiënten met kanker krijgen vroeg of laat te maken met bepaalde voedingsproblemen. 
Door de ziekte zelf kunnen veel klachten optreden, maar ook bij de behandeling van kanker 
ontstaan vrijwel altijd klachten die het voedingspatroon nadelig beïnvloeden. 

 



 

Voorlichting 
Iedere klacht vraagt een specifieke aanpassing in de voeding. De diëtist kan u vertellen welke 
voedingsmiddelen bij een bepaalde klacht meer of minder geschikt zijn en over de praktische 
toepassing van deze adviezen bij de bereiding van de maaltijden. Goede voorlichting 
voorkomt dat u zich onnodig belast met voedingsmiddelen die voor u minder geschikt zijn. 
Goede voorlichting voorkomt ook dat u zich onnodig beperkingen oplegt. 
 
De diëtist kan u voorlichten over de juiste voedingskeuze. Mocht het eten niet goed gaan, dan 
kan de diëtist een aanvulling in de vorm van dieetproducten voorstellen. 

Afspraak 
Hoe kunt u in contact komen met de diëtist? 
 U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige. 
 U kunt uw arts vragen naar een verwijzing voor een diëtist. Als u om medische redenen 

een dieet moet volgen, krijgt u altijd een verwijzing van de arts. 
 Als u een vraag heeft over voeding dan heeft u geen verwijzing nodig van de arts. 
 U kunt de afdeling diëtetiek ook zelf bellen voor het beantwoorden van uw vraag. 

De kosten van een bezoek aan een diëtist 
Uw bezoek aan een diëtist hoort bij de behandeling van het ziekenhuis, dus u hoeft hiervoor 
niet extra te betalen. 

Meer informatie 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 
diëtisten van het Maasziekenhuis. U kunt op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen 
met 0485-845226. U kunt uw naam, geboortedatum en telefoonnummer op het 
antwoordapparaat inspreken. U wordt door één van de diëtisten teruggebeld.  
Als u onder behandeling bent van de diëtist, kun u haar ook per email bereiken: 
dietetiek@pantein.nl. Vergeet niet uw naam en geboortedatum te vermelden. 
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