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Richtlijnen FODMaP-beperkt dieet
Inleiding
Na minimaal zes weken het FODMaP-beperkte dieet te hebben gevolgd zijn uw
klachten als gevolg van het prikkelbare darm syndroom (PDS) duidelijk verminderd. Nu is de fase aangebroken waarin u kunt uitproberen hoe gevoelig u bent
voor de verschillende FODMaPs. Iedereen heeft een eigen drempel wat betreft de
gevoeligheid voor de FODMaPs. Met de methode zoals in dit werkboek beschreven is, kunt u zelf testen wanneer u klachten krijgt en wanneer niet.

Werkboek
Het werkboek bevat een herintroductieschema voor vijf weken, overzichten
waarin u eventuele klachten kunt noteren en lijsten met voedingsmiddelen met
de verschillende FODMaPs.
De informatie in dit werkboek is een aanvulling op het advies van uw diëtist.

Waarom FODMaPs herintroduceren?
Door één voor één de vijf verschillende FODMaPs te herintroduceren leert u uw
lichaam beter kennen. Mogelijk kunt u de fructanen in tarwe niet verdragen en
lactose in melk bijvoorbeeld wel. Zo legt u zich niet onnodig beperkingen op in
de voeding en kunt u weer meer afwisseling in uw eetpatroon aanbrengen.

Wat houdt de methode in?
U start met het herintroductieprogramma nadat u minstens drie dagen klachtenvrij bent geweest. Het programma duurt vijf weken. Per week wordt één FODMaP
getest. U start op maandag en volgt het weekschema.
Een product moet meerdere keren getest worden omdat andere factoren zoals
bijvoorbeeld leefstijl of stress de testresultaten kunnen beïnvloeden.
Gedurende de hele testperiode blijft u het FODMaP-beperkte dieet volgen. Ook
als blijkt dat u niet gevoelig bent voor één van de FODMaPs. Dit om beïnvloeding
van de andere FODMaPs uit te sluiten.
Herintroductie FODMaPs

20140016 Herintroductie FODMAP.indd 1

1

10-01-17 14:29

Om overige factoren die klachten kunnen geven uit te sluiten:
• Vermijd uit eten gaan op de testdagen.
• Gebruik niet meer of minder koffie en alcoholhoudende dranken dan normaal.

Wat betekenen de testresultaten?
Als u klachten krijgt na een test handhaaft u een strikte beperking van het betreffende FODMaP. Later kunt u het opnieuw testen maar dan met een veel kleinere
hoeveelheid. Zo kunt u leren hoe hoog voor u de drempel ligt.
Als u geen klachten krijgt na een test, kunt u aannemen dat u de geteste FODMaP
goed kunt verdragen. Dat geldt ook voor de overige producten die lactose of
fructose bevatten, maar niet altijd voor de producten die fructanen, galactanen
en/of polyolen bevatten. Deze zullen één voor één geïntroduceerd moeten worden.
FODMaPs:
F

Fermenteerbaar

O

Oligosachariden
Fructanen (ook fructo-oligosachariden of FOS genoemd) en galactanen (ook galactooligosachariden of GOS genoemd) zijn oligosachariden.

D

Disachariden
Lactose (melksuiker)is een disacharide.

M

Monosachariden
Fructose (vruchtensuiker) is een monosacharide.

a

and

P

Polyolen
De suiker- alcoholen zoals sorbitol, isomalt, xylitol en manitol zijn polyolen.
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Fructanen (FOS)
De voornaamste bronnen van fructanen zijn tarweproducten (brood, ontbijtgranen en pasta), groenten, zoals uien, prei, spruitjes en fruit, zoals nectarine en watermeloen. Andere bronnen van fructanen zijn inulines en FOS die als prebiotica
zijn toegevoegd aan sommige voedingsmiddelen, zoals sommige yoghurts en
melk. Niemand is in staat fructanen te verteren.
Fructanen zijn waarschijnlijk de grootste veroorzakers van symptomen van PDS,
vermoedelijk omdat de meeste mensen er veel van eten. Ze komen in veel verschillende voedingsmiddelen en in grote hoeveelheden in ons voedselaanbod
voor.

Galactanen (GOS)
Galactanen komen in de vorm van raffinose en stachyose het meest voor in voedsel. Ze zitten in peulvruchten zoals bonen, linzen en kikkererwten.
Net als fructanen kunnen galactanen door niemand worden verteerd of geabsorbeerd en kunnen bij mensen met PDS veel klachten veroorzaken.

Lactose
Lactose komt van nature voor in melk van zoogdieren, waaronder koemelk, schapenmelk en geitenmelk. Lactose wordt in de dunne darm gesplitst door het enzym lactase waarna het geabsorbeerd kan worden. Lactase bevindt zich in de
wand van de dunne darm. Bij een tekort aan dit enzym is er sprake van lactosemalabsorptie. De hoeveelheid lactase kan per mens verschillen, afhankelijk van
factoren als etniciteit (zo maken mensen van Aziatische afkomst vaak weinig lactase aan) en de aanwezigheid van bepaalde darmaandoeningen. Er zijn tabletten
met het enzym lactase verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Deze kunnen kleine
hoeveelheden lactose afbreken wanneer ze gelijktijdig met een maaltijd worden
ingenomen.
N.b. een lactosebeperkt dieet is geen zuivelvrij dieet.
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Fructose
Fructose, ook wel vruchtensuiker genoemd, zit in grote hoeveelheden in verschillende voedingsmiddelen, vooral in bepaalde fruitsoorten en honing. Het wordt
ook aan veel voedingsproducten toegevoegd als zoetstof of om de smaak, het
uiterlijk of de textuur te verbeteren.
Sommige mensen kunnen fructose niet goed absorberen, we spreken dan van
fructosemalabsorbtie. Dit is geen ziekte of afwijking. Het hoort gewoon bij de fysiologie van een persoon.
Fructose en glucose zijn vaak aanwezig in hetzelfde voedingsmiddel. Glucose
helpt bij de absorptie van fructose. Mensen met fructosemalabsorptie hoeven
fructose (of fruit) niet volledig te vermijden. Zolang de fructose in balans is met
glucose, of een voedingsmiddel meer glucose dan fructose bevat kunnen er kleine hoeveelheden van gegeten worden zonder PDS-symptomen op te wekken.

Polyolen
Polyolen, ook wel ‘suikeralcoholen’ genoemd, zijn koolhydraten die door veel
mensen slecht geabsorbeerd worden. Polyolen hebben namen die eindigen op
‘ol’ en omvatten o.a. sorbitol, mannitol, maltitol en xylitol. Ze komen van nature
voor in sommige fruitsoorten, vooral steenvruchten, en groenten. Ze worden
vaak gebruikt in de voedselindustrie als humectanten (stoffen die vocht vasthouden) en kunstmatige zoetstoffen – vooral in ‘suikervrije’ kauwgom, pepermunt en
snoep. Wanneer ze zijn gebruikt als kunstmatige zoetstof, kunnen polyolen worden herkend aan de hand van hun E-nummers – sorbitol (E420), mannitol (E421),
maltitol (E965), xylitol (E967). Op de verpakking staat dan ook: ‘Overmatig gebruik
kan een laxerend effect hebben’. De toegevoegde stof isomalt kan hetzelfde effect hebben.
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Week 1 herintroductie LACTOSE
U start op DAG 1 met 150 ml melk, halfvolle yoghurt of vanillevla. Neem deze hoeveelheid in één keer.
Als u op DAG 1 en DAG 2 geen klachten ervaart test u op DAG 3 nog een keer maar
dan met 250 ml melk, halfvolle yoghurt of vanillevla. Zie het schema.
Als u (PDS)klachten krijgt neemt u pauze tot de klachten zijn verdwenen en test u
nog een keer op DAG 4 of DAG 5. Neem dan de helft (75 ml) van het testproduct.
Noteer de klachten in het overzicht op de volgende pagina.
START DAG 1
150 ml melk, halfvolle
yoghurt of vanillevla

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
75 ml melk, halfvolle yoghurt
of vanillevla

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
75 ml melk, halfvolle yoghurt
of vanillevla

GEEN KLACHTEN
DAG 2
Pauze

GEEN KLACHTEN
DAG 3
250 ml melk, halfvolle
yoghurt of vanillevla

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

GEEN KLACHTEN
DAG 4
Pauze
GEEN KLACHTEN
DAG 5
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 6
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 7
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN
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Klachten na gebruik van producten rijk aan lactose
Als u klachten heeft na de inname van melk, yoghurt of vla betekent dit, dat u
gevoelig bent voor producten met lactose. Het advies is om voorlopig geen producten die veel lactose bevatten te herintroduceren of maximaal de hoeveelheid
die u wel kunt verdragen. (Na de testperiode van vijf weken).
U vult onderstaand overzicht in door een cijfer te plaatsen in het hokje behorende bij
de betreffende klacht en dag. Geef met het cijfer de ernst van de klachten aan op een
schaal van 1 t/m 10. Hierbij staat 1 voor bijna geen last en 10 voor ondraaglijke klachten. U vult het overzicht ook in als u tijdens een pauzedag klachten heeft.
DAG 1

DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Opgeblazen gevoel
Winderigheid
Misselijkheid
Brijige, waterdunne
ontlasting
Verstopping
Buikpijn/ krampen
Andere klachten

Geen klachten na gebruik van producten rijk aan lactose
Als u geen klachten heeft na inname van melk, yoghurt of vla betekent dit, dat u
ongevoelig bent voor lactose. U kunt weer lactose bevattende producten gaan
eten ná de testperiode (vijf weken) van alle FODMaPs.
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Week 2 herintroductie FRUCTOSE
U start op DAG 1 met één dessertlepel (10ml) honing of ½ mango. Neem deze
hoeveelheid in één keer.
Als u op DAG 1 en DAG 2 geen klachten ervaart test u op DAG 3 nog een keer maar
dan met 2 dessertlepels honing of 1 mango. Zie het schema.
Als u (PDS) klachten krijgt neemt u pauze tot de klachten zijn verdwenen en herhaalt u de test op DAG 4 of DAG 5 met een kleinere portie. Bijvoorbeeld een ½
dessertlepel honing of ¼ mango. Noteer de klachten in het overzicht op de volgende pagina.
START DAG 1
1 dessertlepel honing of
½ mango

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
½ dessertlepel honing of
¼ mango

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
½ dessertlepel honing of
¼ mango

GEEN KLACHTEN
DAG 2
Pauze

GEEN KLACHTEN
DAG 3
2 dessertlepels honing of
½ mango

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

GEEN KLACHTEN
DAG 4
Pauze
GEEN KLACHTEN
DAG 5
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 6
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 7
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN
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Klachten na gebruik van producten rijk aan fructose
Als u klachten heeft na de inname van de honing of mango betekent dit, dat u
gevoelig bent voor producten met fructose. Het advies is om voorlopig geen producten die veel fructose bevatten te herintroduceren of maximaal de hoeveelheid die u wel kunt verdragen. (Na de testperiode van vijf weken)
U vult onderstaand overzicht in door een cijfer te plaatsen in het hokje behorende bij
de betreffende klacht en dag. Geef met het cijfer de ernst van de klachten aan op een
schaal van 1 t/m 10. Hierbij staat 1 voor bijna geen last en 10 voor ondraaglijke klachten. U vult het overzicht ook in als u tijdens een pauzedag klachten heeft.
DAG 1

DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Opgeblazen gevoel
Winderigheid
Misselijkheid
Brijige, waterdunne
ontlasting
Verstopping
Buikpijn/ krampen
Andere klachten

Geen klachten na gebruik van producten rijk aan fructose
Als u geen klachten heeft na inname van honing of mango betekent dit, dat u
ongevoelig bent voor fructose in producten. Herintroductie van fructose bevattende producten kan plaatsvinden ná de testperiode (vijf weken) van alle FODMaPs.
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Week 3 herintroductie POLYOLEN –mannitol of sorbitol–
U start op DAG 1 met 2 opscheplepels bloemkool (mannitol) of een ½ avocado
(sorbitol). Neem deze hoeveelheid in één keer. Wanneer u op DAG 1 en DAG 2
geen klachten ervaart test u op DAG 3 nog een keer maar dan met 3 opscheplepels bloemkool of 1 hele avocado. Zie het schema.
Als u (PDS) klachten krijgt neemt u pauze tot de klachten zijn verdwenen en herhaalt u de test op DAG 4 of DAG 5 met een kleinere portie bijvoorbeeld 1 opscheplepel bloemkool of ¼ avocado. Noteer de klachten in het overzicht op de volgende pagina.
START DAG 1
2 opscheplepels bloemkool of ½ avocado

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
1 opscheplepel bloemkool
of ¼ avocado

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
1 opscheplepel bloemkool
of ¼ avocado

GEEN KLACHTEN
DAG 2
Pauze

GEEN KLACHTEN
DAG 3
3 opscheplepels bloemkool
of 1 avocado

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

GEEN KLACHTEN
DAG 4
Pauze
GEEN KLACHTEN
DAG 5
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 6
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 7
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN
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Klachten na gebruik van producten rijk aan polyolen
Als u klachten heeft na de inname van de bloemkool of avocado betekent dit, dat
u gevoelig bent voor producten met polyolen. Het advies is om voorlopig geen
producten met veel polyolen te herintroduceren of maximaal de hoeveelheid die
u wel kunt verdragen. (Na de testperiode van vijf weken)
U vult onderstaand overzicht in door een cijfer te plaatsen in het hokje behorende bij
de betreffende klacht en dag. Geef met het cijfer de ernst van de klachten aan op een
schaal van 1 t/m 10. Hierbij staat 1 voor bijna geen last en 10 voor ondraaglijke klachten. U vult het overzicht ook in als u tijdens een pauzedag klachten heeft.
DAG 1

DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Opgeblazen gevoel
Winderigheid
Misselijkheid
Brijige, waterdunne
ontlasting
Verstopping
Buikpijn/ krampen
Andere klachten

Geen klachten na gebruik van producten rijk aan polyolen
Als u geen klachten heeft na inname van de bloemkool of avocado betekent dit,
dat u ongevoelig bent voor mannitol of sorbitol in deze producten. Herintroductie van producten met mannitol of sorbitol kan plaatsvinden na de testperiode
(vijf weken) van alle FODMaPs.
Belangrijk: mannitol en sorbitol moeten apart getest worden. Uw diëtist zal na de
vijfweekse testperiode met u bespreken wat nog te testen overblijft.
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Week 4: herintroductie FRUCTANEN (FOS)
U start op DAG 1 met één sneetje tarwebrood of 3 eetlepels tarwepasta. Neem
deze hoeveelheid in één keer. Wanneer u op DAG 1 en DAG 2 geen klachten ervaart test u op DAG 3 nog een keer maar dan met een dubbele portie. Wanneer u
deze hoeveelheid ook verdraagt kunt u eventueel op DAG 5 3 sneetjes brood of 9
eetlepels pasta testen. Zie het schema.
Wanneer u (PDS) klachten krijgt neemt u pauze tot de klachten zijn verdwenen en
test u op DAG 4 of DAG 5 nog een keer, maar dan met een ½ sneetje brood of 1
eetlepel pasta. Noteer de klachten in het overzicht op de volgende pagina.
START DAG 1
1 snee tarwebrood of
3 eetlepels tarwepasta

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
½ snee tarwebrood of
1 eetlepel tarwepasta

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
½ snee tarwebrood of
1 eetlepel tarwepasta

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

GEEN KLACHTEN
DAG 2
Pauze

GEEN KLACHTEN
DAG 3
2 snee tarwebrood of
6 eetlepels tarwepasta
GEEN KLACHTEN
DAG 4
Pauze
GEEN KLACHTEN
DAG 5
Evt. 3 snee tarwebrood of
9 eetlepels tarwepasta

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 6
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 7
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN
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Klachten na gebruik van producten rijk aan fructanen
Als u klachten heeft na de inname van de sneetjes brood of pasta betekent dit,
dat u gevoelig bent voor deze producten met fructanen. Het advies is om voorlopig geen producten waar tarwe in is verwerkt te herintroduceren of maximaal de
hoeveelheid die u wel kunt verdragen. (Na de testperiode van vijf weken)
U vult onderstaand overzicht in door een cijfer te plaatsen in het hokje behorende bij
de betreffende klacht en dag. Geef met het cijfer de ernst van de klachten aan op een
schaal van 1 t/m 10. Hierbij staat 1 voor bijna geen last en 10 voor ondraaglijke klachten. U vult het overzicht ook in als u tijdens een pauzedag klachten heeft.
DAG 1

DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Opgeblazen gevoel
Winderigheid
Misselijkheid
Brijige, waterdunne
ontlasting
Verstopping
Buikpijn/ krampen
Andere klachten

Geen klachten na gebruik van producten rijk aan fructanen
Als u geen klachten heeft na het eten van tarwebrood of pasta van tarwe betekent dit dat u ongevoelig bent voor de fructanen in deze voedingsmiddelen. Herintroductie van tarweproducten kan plaatsvinden na de testperiode (vijf weken)
van alle FODMaPs.
Belangrijk: producten met fructanen één voor één herintroduceren!
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Week 5: herintroductie GALACTANEN (GOS)
U start op DAG 1 met 2 eetlepels peulvruchten zoals linzen, kikkererwten of bonen
(geen sperziebonen). Neem deze hoeveelheid in één keer. Wanneer u op DAG 1 en
DAG 2 geen klachten ervaart test u op DAG 3 nog een keer maar dan met 4 eetlepels. Als u deze hoeveelheid ook verdraagt kunt u op DAG 5 eventueel testen met
6 eetlepels. Zie het schema.
Als u (PDS) klachten krijgt neemt u pauze tot de klachten zijn verdwenen en test
u op DAG 4 of DAG 5 nog een keer met 1 eetlepel. Noteer de klachten in het overzicht op de volgende pagina.
START DAG 1
2 eetlepels peulvruchten
(b.v. bruine bonen)

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
1 eetlepel peulvruchten

KLACHTEN
noteer klachten

TEST OP DAG 4 of DAG 5
OPNIEUW
1 eetlepel peulvruchten

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

KLACHTEN
noteer klachten

NIET VERDER TESTEN

GEEN KLACHTEN
DAG 2
Pauze

GEEN KLACHTEN
DAG 3
4 eetlepels peulvruchten
GEEN KLACHTEN
DAG 4
Pauze
GEEN KLACHTEN
DAG 5
6 eetlepels peulvruchten

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 6
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN

DAG 7
Pauze

KLACHTEN
noteer klachten

VOORLOPIG NIET
HERINTRODUCEREN
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Klachten na gebruik van producten rijk aan galactanen
Als u klachten heeft na de inname van de peulvruchten, betekent dit dat u gevoelig bent voor galactanen. Het advies is om voorlopig de galactaanrijke producten
niet te herintroduceren of maximaal de hoeveelheid die u wel kunt verdragen.
(Na de testperiode van vijf weken)
U vult onderstaand overzicht in door een cijfer te plaatsen in het hokje behorende bij
de betreffende klacht en dag. Geef met het cijfer de ernst van de klachten aan op een
schaal van 1 t/m 10. Hierbij staat 1 voor bijna geen last en 10 voor ondraaglijke klachten. U vult het overzicht ook in als u tijdens een pauzedag klachten heeft.
DAG 1

DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7

Opgeblazen gevoel
Winderigheid
Misselijkheid
Brijige, waterdunne
ontlasting
Verstopping
Buikpijn/ krampen
Andere klachten

Geen klachten na gebruik van producten rijk aan galactanen
Als u geen klachten heeft na inname van de peulvruchten, betekent dit dat u ongevoelig bent voor galactanen. Herintroductie van galactaanrijke producten kan
plaatsvinden na de testperiode (vijf weken) van alle FODMaPs.

14 		

20140016 Herintroductie FODMAP.indd 14

Martini Ziekenhuis

10-01-17 14:29

Uw conclusies na de herintroductie van de verschillende
FODMaPs zijn:

Opmerkingen:
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Hoe verder?
Nu bekend is voor welke FODMaP(s) u gevoelig bent kunt u met behulp van de
tabellen op de volgende pagina’s nagaan welke voedingsmiddelen u weer kunt
gaan eten en welke u moet blijven vermijden. Ook kunt u testen hoe gevoelig u
bent. Misschien geeft een kleine hoeveelheid geen klachten.
Voorbeeld: 	Stel dat u voor fructose gevoelig bent. Herhaal dan de test
voor fructose maar dan met een schijfje mango of één thee
lepeltje honing.
Zo leert u hoe hoog de drempel ligt voordat u klachten krijgt.
Let op: Voedingsmiddelen kunnen meer dan één FODMaP bevatten.

De tabellen
Hier volgt een korte uitleg over de opzet van de tabellen op de volgende pagina’s.
Onder totaal verstaan we het totaal aan FODMaP’s per aangegeven hoeveelheid
van het product. De groene kleur wordt alleen in de totaalkolom aangegeven,
niet verder in de tabel per soort FODMaP. Dit om de leesbaarheid te vergroten.
Overzicht van het FODMaP gehalte van voedingsmiddelen per portie.
Legenda
Hoog gehalte
Middel hoog gehalte
Laag gehalte
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Mandarijn, 2 kleine

Lychee, 10 stuks

Limoensap, 1 eetlepel

Kumkwats, 4 stuks

Kiwi, 2 kleine

Kers, 6 stuks

Grapefruit, ½ stuk

Granaatappel, 1 kleine

Framboos, 1 schaaltje

Druiven, 1 trosje

Cranberry, 1 eetlepel

Citroensap, 1 eetlepel

Carambola, 1 stuk

Bramen, 10 stuks

Blauwe bes of bosbes, 1 schaaltje

Banaan (baby rijp), 1 stuk

Banaan, 1 stuk

Appel, 1 stuk

Ananas, 1 schijf

Abrikoos, 2 stuks

Aardbei, 1 schaaltje

Fruit

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Krenten, 1 eetlepel

Gojibes, 1 eetlepel

Dadel, 2 stuks

Cranberrie, 1 eetlepel

Banaan

Appel

Ananas

Abrikoos

Gedroogd fruit

Sinaasappel, 1 stuk

Sharonfruit (kaki), ½ stuk

Pruim, 1 stuk

Perzik, alle soorten, ½ stuk

Peer, alle soorten, ½ stuk

Passievrucht, 1 stuk

Papaya, 1 stuk

Nectarine, ½ stuk

Meloen (water)

Meloen (cantaloupe)

Meloen (honing)

Meloen (galia)

Mango, ½ stuk

Fruit

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Champignons uit blik

Broccoli, 2 opscheplepels

Broccoli,
1 opscheplepel

Bloemkool

Bleekselderij

Bamboe scheuten

Avocado

Augurk

Aubergine

Asperge, 4 stuks

Artisjok

Andijvie

Alfalfa

Groente (portie van 3 opscheplepels (ca. 200g), tenzij anders aangegeven)

Vijg, 1 stuk

Sultana, 1 eetlepel

Rozijn, 1 eetlepel

Pruim

Peer

Mango

Kokosnoot, 2 eetlepels

Gedroogd fruit

FODMaPS

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Paddenstoelen

Olijf

Okra, 10 stuks

Okra, 6 stuks

Meiknol

Mais, 1 kolf

Mais, ½ kolf

Lente ui (witte deel)

Lente ui (groene deel)

Knolselderij

Koolraap

Kool, overige

Kool (rode en witte), 2 opscheplepels

Kool (rode en witte), 1 opscheplepel

Komkommer

Knoflook

Kappertjes

Gember

Doperwten

Courgette

Chilipeper

Champignons

Groente (portie van 3 opscheplepels (ca. 200g), tenzij anders aangegeven)

FODMaPS

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Spruitjes

Spinazie

Sperzieboon

Snijbiet

Sla

Sjalot

Sellerieknol

Rucola

Rode biet

Radijs

Rabarber

Prei (witte deel)

Prei (groene deel)

Pompoen, fles

Pompoen, spaghetti

Pompoen, oranje Hokkaido

Peultjes

Pastinaak

Paprika (groene), 2 opscheplepels

Paprika (groene), 1 opscheplepel

Paprika (rode)

Paksoi

Groente (portie van 3 opscheplepels (ca. 200g), tenzij anders aangegeven)

FODMaPS

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Brood, (gemaakt van 100% spelt), 1 sneetje

Brood (gemaakt van 100% spelt), 2 sneetjes

Brood (rozijnen, krenten of suiker)

Brood (gemaakt van rogge, gerst of meergranen)

Brood (mais gemaakt van mais met tarwe)

Brood (bruin, wit, volkoren gemaakt van tarwe)

Brood (glutenvrij met glutenvrij tarwezetmeel)

Brood (glutenvrij en tarwezetmeelvrij)

Zetmeelbronnen (brood)

Zuurkool

Zoete aardappel

Zeewier (nori)

Wortel

Witlof

Venkel, 2 opscheplepels

Venkel, 1 opscheplepel

Ui

Tuinboon

Tomaat (zongedroogd), 4 stuks

Tomaat

Taugé

Sugar snaps

Groente (portie van 3 opscheplepels (ca. 200g), tenzij anders aangegeven)

FODMaPS

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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20140016 Herintroductie FODMAP.indd 23

23

10-01-17 14:29

Muesli (glutenvrij)

Muesli

Havermout

Cornflakes/maïsvlokken

Zetmeelbronnen (ontbijtgranen)

Rijstwafel (naturel)

Roggebrood (1 snee)

Roggebrood (2 snee)

Maiswafel

Knäckebröd (glutenvrij)

Knäckebröd

Focaccia

Croissants (glutenvrij)

Croissants

Crackers (glutenvrij)

Crackers

Ciabatta

Beschuit

Zetmeelbronnen (brood)

Brood (naan of roti)

Brood, gemaakt van 100% teff )

Brood (zuurdesem gemaakt van 100% spelt

Zetmeelbronnen (brood)

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Teff

Tarwegriesmeel

Tarwerogge

Tarwe

Tapioca

Spelt

Rijst

Rogge

Quinoa

Mais

Kamut

Haver

Gierst

Gerst

Cassave

Boekweit

Amaranth

Amandel

Aardappel

Zetmeelbronnen (meel/bloem van)

Tarwevlokken

Quinoavlokken

Rijstvlokken

Zetmeelbronnen (ontbijtgranen)

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Fructose

Rijstpapier

Rijst (noedels)

Rijst (meergranen)

Rijst (alle soorten)

Polenta

Pizzabodem (glutenvrij)

Pizzabodem

Pasta (tarwe)

Pasta (spelt, gekookt), 1 opscheplepel

Pasta (spelt, gekookt), 2 opscheplepels

Pasta (quinoa)

Pasta (glutenvrij met kikkererwtenmeel)

Pasta (glutenvrij van mais)

Mihoen

Gnocchi (tarwe )

Couscous

Boekweitnoedels (soba, van boekweit en tarwe),
1 opscheplepel

Bladerdeegproducten

Aardappel (zoete)

Aardappel (gnocchi)

Aardappel

Zetmeelbronnen (aardappel, rijst, graanproducten en overige deegwaren)

FODMaPS

Teff

sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Fructose

Zwarte bonen

Witte bonen in tomatensaus

Witte bonen

Tuinbonen

Tofu

Tempeh

(split)erwten

Sojabonen

Linzen (uit blik), 3 eetlepels

Linzen (gekookt), 2 eetlepels

Limabonen (gekookt), 2 eetlepels

Limabonen

Kikkererwten (uit blik, 2 eetlepels)

Kikkererwten

Kidneybonen

Kapucijners

Flageolets

Bruine bonen

Peulvruchten

Wrap (tarwe)

Taco (tortilla-tarwe)

Taco (tortilla-mais)

Zetmeelbronnen (aardappel, rijst, graanproducten en overige deegwaren)

FODMaPS
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Vleeswaren

Vlees

Vis

Schelp- en schaaldieren

Kip e.a. gevogelte

Eieren

Eiwitbronnen (Ei, vlees, vis, gevogelte)

Zaden (chia-, lijn-, maan- en sesamzaad)

Walnoten

Pitten van pompoen, pijnboom en zonnebloem

Pistachenoten

Pinda’s

Pecannoten

Paranoten

Macadamia

Kokosnoot

Kastanje

Hazelnoten, 10 stuks

Hazelnoten

Cashewnoten

Amandelen, 10 stuks

Amandelen

Noten, pitten en zaden

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Kokosmelk, 1 kopje

Koffiemelk

Kefir

Karnemelk

Havermelk

Chocolademelk (lactosevrij)

Chocolademelk

Amandelmelk

Zuivel

Vegetarische producten met melk

Vegetarische producten (bereid met knoflook, ui,
of veel tarwe)

Tempeh

Tahoe/tofu

Product op basis van sojaeiwit

Quorn

Linzenburger

Falafel

Eiwitbronnen (Vegetarische vervangingen)

Eiwitbronnen (bereid met ui of knoflook)

Eiwitbronnen (bereid met veel tarwe zoals:
eierbal, kibbeling, burger, sticks , nuggets,
schnitzel)

Eiwitbronnen (Ei, vlees, vis, gevogelte)

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Zachte kaas (brie, feta, camembert, chevre,
mozzarella), paar blokjes

Zachte kaas (alle soorten), 1 snee

Harde kaas (alle soorten)

Zuiveldrankjes met probiotica

IJs (roomijs, yoghurtijs)

Yoghurt (lactosevrij)

Yoghurt

Sojamelk (op basis van sojabonen)

Sojamelk (op basis van sojaeiwit)

Rijstmelk

Roomboter, dun besmeerd

Room (opgeklopte slagroom), 1 toefje

Room (slagroom, zure room)

Pap, pudding, vla (van lactosevije melk en
fodmap-arme ingrediënten)

Pap, pudding, vla (van melk en fodmap-arme
ingrediënten)

Melk (lactosevrij)

Melk (alle soorten van dierlijke afkomst)

Kwark (lactosevrij)

Kwark

Zuivel

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Tuinkruiden (geen knoflook)

Tomatenketchup of puree

Tobascosaus

Tamarindepasta

Tahin, 1 eetlepel

Specerijen (alle soorten)

Pesto, 1 eetlepel

Pastasaus (op roombasis)

Pastasaus (tomaat met ui en knoflook)

Oestersaus

Sauzen en smaakmakers

Mosterd

Misopasta

Marmite

Mayonaise

Ketjap (zonder fructose)

Hummus, 1 eetlepel

Chilisaus (zonder fructose, knoflook)

Balsamico, 2 eetlepels

Azijn

Sauzen en smaakmakers

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Thee (sterke thee van chai, kamille, paardenbloem, venkel)

Thee (pepermunt, zwarte, groene, witte)

Koffie (van paardenbloemwortel)

Koffie (van cichorei)

Koffie (van koffiebonen)

Dranken (Koffie en thee)

Wortelsap (100% wortel)

Vruchtensap (van fodmap-rijk fruit), ½ glas

Dranken (Sappen)

Tomatensap

Sinaasappelsap (uit pak), ½ glas

Sinaasappelsap (vers), ½ glas

Sinaasappelsap (vers), 1 glas

Cranberrysap

Bietensap

Appelsap

Dranken (Sappen)

Worcestershiresaus

Wasabi

Sauzen en smaakmakers

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden

32 		

20140016 Herintroductie FODMAP.indd 32

Martini Ziekenhuis

10-01-17 14:29

Frisdrank (limonade-bereid met fodmap-rijk
vruchtensap)

Frisdrank (limonade bereid van melkserum, wei)

Frisdrank (limonade gezoet met suiker,
saccharine, stevia of aspartaam)

Frisdrank (limonade gezoet met fructose(siroop)
of glucose-fructose)

Dranken (Frisdrank en limonade)

Wijn (dessert, port)

Wijn (wit, rood, rosé)

Rum

Gedestilleerde dranken (o.a. gin, jenever, whisky,
wodka)

Bier

Appelwijn (cider)

Dranken (Alcoholische)

Thee (oolong)

Thee (kruidenthee met cichorei)

Thee (lichte thee van venkel)

Thee (lichte thee van chai, paardenbloem)

Dranken (Koffie en thee)

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Chocoladeproducten puur

Bieten- en rietsuikerstroop

Appel- en perenstroop

Diversen (Broodbeleg)

Snacks (met ui, knoflook of veel tarwe zoals
bitterbal, kroket, nasischijf, lekkerbekje, oliebol)

Popcorn (zonder fructose)

Patat frites

Kroepoek

Chips (aardappel, cassave, mais,naturel)

Tussendoortjes (Hartige snacks)

Suikervrij snoep (gezoet met sorbitol of xylitol
zoals kauwgom)

drop, pepermunt, snoepjes (gezoet met suiker)

Chocolade melk, minireepje/15 gr

Chocolade melk, 5 blokjes/30 gr

Chocolade puur

Biscuit, koek (van tarwe)

Biscuit, gebak, koek (glutenvrij zonder fodmaprijke toevoegingen)

Appelgebak

Tussendoortjes (Koek, gebak en snoep)

FODMaPS

Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden
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Totaal

Lactose

Fructose
sorbitol

mannitol

Polyolen
FOS

GOS

Oligosachariden

© 2016 Martini Ziekenhuis. Als u iets wilt doen met de inhoud van deze brochure, neem dan contact op met de afdeling
Diëtetiek van het Martini Ziekenhuis.

Zoetstoffen (isomalt, lactitol, maltitol, mannitol,
sorbitol, xylitol)

Zoetstoffen (aspartaam, saccharine, stevia)

Suiker (basterd, kristal, poeder)

Suiker (palm, riet)

Diversen (Zoetmiddelen)

Siroop (ahorn, maple, maltose, rijst)

Siroop (agave), ½ eetlepel

Diversen (Zoetmiddelen)

Pindakaas

Jam (van fodmap-arm fruit gezoet met
glucosefructosesiroop)

Jam (van fodmap-arm fruit gezoet met suiker)

Honing

Diversen (Broodbeleg)

FODMaPS

Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 30033
9700 RM Groningen
Bezoekadres
Van Swietenplein 1

Algemeen telefoonnummer

12-2016

Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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