
 

Farmadomo is een onafhankelijk facilitair dienstverlener in de specialistische 
thuiszorg. Bij ons staan service, kwaliteit en aandacht voor de klant centraal.  
Naast zuurstoftoediening maken wij dagelijks vele andere therapieën thuis  
mogelijk. Ook voedingstherapie. Aandacht voor een goede voedingstoestand  
is voor een ieder van belang. Maar zeker ook voor u, als zuurstofgebruiker.  
Want hoe beter uw voedingstoestand, des te beter uw conditie en weerstand!  
Lees verder en laat u informeren. 

Voeding doet meer dan u denkt! 

Via voeding krijgt u alle belangrijke voedingsstoffen binnen die u nodig heeft.  
Denk bijvoorbeeld aan koolhydraten, eiwitten, vitamines, mineralen en 
spoorelementen. Deze voedingsstoffen zorgen voor uw lichamelijke conditie en 
weerstand. Eiwitten zorgen voor sterke spieren en vitamines en mineralen zijn 
onmisbaar voor de opbouw, het herstel en het goed functioneren van uw lichaam.  

Hoe beter uw voedingstoestand, des te beter uw conditie en weerstand.  
En daardoor voelt u zich beter! 

Goede voeding is dus van groot belang. Gezond eten betekent dat u alle 
voedingsstoffen in de juiste mate gebruikt. Om dit te bereiken is het belangrijk 
om gevarieerd te eten. 

Hoe eet u gezond?

In onderstaande tabel staat weergegeven wat iemand gemiddeld per dag nodig  
heeft aan voedingsmiddelen.

Zuurstof en (onder)voeding

Voedingsmiddelen 19-50 jaar 51-70 jaar >70 jaar

Groente 200 g / 4 opscheplepels 200 g / 4 opscheplepels 150 g / 3 opscheplepels

Fruit 2 stuks 2 stuks 2 stuks

Brood 6 - 7 sneetjes 5 - 6 sneetjes 4 - 5 sneetjes

Aardappelen, rijst, pasta, 
peulvruchten

4-5 aardappelen/ 
opscheplepels

3-4 aardappelen/ 
opscheplepels

2-4 aardappelen/ 
opscheplepels

Melk(producten) 450 ml 500 ml 650 ml

Kaas 1½ plak 1½ plak 1 plak

Vlees(waren), vis, kip, eieren, 
vleesvervangers

100-125 g 100-125 g 100-125 g

Halvarine 5 g/sneetje 5 g/sneetje 5 g/sneetje

Bak-, braad- en 
frituurproducten, olie

1 eetlepel 1 eetlepel 1 eetlepel

Dranken (inclusief melk) 1½ - 2 liter 1½ - 2 liter 1½ - 2 liter



Luchtwegaandoeningen  
versus ondervoeding

Ziekte, pijn of koorts kunnen de eetlust beïnvloeden. 
Ook luchtwegaandoeningen zoals COPD hebben 
effect op het eetgedrag. COPD (Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor de 
longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. 
Bij COPD is de energiebehoefte hoog. Het binnen-
krijgen van voldoende voedingsstoffen is daarom 
erg belangrijk. Maar kortademigheid kan de inname 
van voedsel bemoeilijken. Als u onvoldoende 
voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kan dit leiden 
tot een slechte voedingstoestand en zélfs tot 
ondervoeding.

De gevolgen van  
ondervoeding

Ondervoeding heeft gevolgen voor de algehele 
gezondheid. Iemand die ondervoed is, loopt risico 
op een vermindering van spiermassa, algehele 
conditie, hart- en longcapaciteit, weerstand en 
een tragere wondgenezing. Om dit te voorkomen 
is het essentieel dat ondervoeding op tijd wordt 
gesignaleerd en verantwoord wordt behandeld.  
De eerste stap is screening van de voedings-
toestand. Hierbij wordt niet alleen naar het  
gewicht gekeken. Want óók iemand met een  
normaal of hoog gewicht kan ondervoed zijn!
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Advies: laat uw voedingstoestand screenen! 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van uw voedingstoestand, kunt u zich door  
een deskundige laten screenen. Bijvoorbeeld door uw arts of diëtist. Hierbij wordt
gekeken naar (de stabiliteit van) uw gewicht en BMI  (Body Mass Index, de
verhouding tussen uw lengte en gewicht), maar ook zaken zoals uw dagelijkse 
eetpatroon worden onder de loep genomen. 

U kunt meer doen dan u denkt om uw eigen gezondheid te verbeteren !

 
 
Ondervoed, wat nu?
 
Als blijkt dat u een slechte voedingstoestand heeft 
of ondervoed bent, dan is het van belang om dit  
serieus te nemen. Uw (long)arts of diëtist adviseert 
u over het vervolgtraject. Zo kan de diëtist u helpen 
bij het aanpassen van uw voedingspatroon. Mocht 
dit niet lukken met alledaagse voedingsmiddelen 
dan is drinkvoeding wellicht een goede oplossing
voor u.                                           

Drinkvoeding is een speciale vloeibare voeding  
die u als aanvulling op de normale voeding gebruikt  
en bevat alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig 
heeft. Overleg met uw behandeld arts of diëtist  
als u wilt starten met drinkvoeding. Farmadomo  
biedt naast zuurstoftherapieën een ruim assortiment 
aan drinkvoeding. Zo wordt u desgewenst door  
één leverancier voorzien van al uw benodigdheden.
Bij Farmadomo, het is tenslotte uw eigen gemak!

 


