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- Dieet of niet? 

- Gezonde voeding en dieetmaatregelen bij ziekte 

- Sterke LCT beperking met MCT suppletie 



Voedingsstoffen 

• Koolhydraten 

– Lange koolhydraten 

– Korte koolhydraten: ‘suikers’ 

• Eiwitten 

• Vetten 



Koolhydraten 

• Brandstof 

• Beperkte opslag 

 

 

• Lange koolhydraten 

• Korte koolhydraten: suikers 



Eiwitten 

• Bouwstenen 



Vetten 

• Energiebron 

• Essentiele vetzuren 

• Vetoplosbare vitamines 

 

 

 



Vetten 

• Korte keten 

• Middellange keten (MCT): in dieetproducten 

• Lange keten (LCT): in gewone voeding 

 



Producten met lange keten vetten 

Producten met middellange keten vetten 



Doelstellingen voeding bij vetzuuroxidatie-

stoornissen 

• Voorkomen van hypoglycemie 

• Voorkomen van spierafbraak 

• Optimale groei 

• Voorkomen van deficiënties  



Dieet of niet? 

• Afhankelijk van enzymactiviteit/mutatie/flux: 

– Gezonde voeding en dieetadviezen bij ziekte 

– LCT beperking met MCT-suppletie 

 



Gezonde voeding en dieetadviezen bij 

ziekte 



Gezonde voeding en dieetadviezen bij 

ziekte 

Koolhydraten 
55% 

Eiwitten 
15% 

Vetten 
30% 

Verdeling voedingsstoffen gezonde voeding 

Koolhydraten

Eiwitten

Vetten



Gezonde voeding en dieetadviezen bij 

ziekte 

• Bij koorts, diarree spugen: verhoogd energieverbruik 

en/of verhoogde verliezen 

• Regelmatig extra koolhydraten om spierafbraak te 

voorkomen 



LCT beperking met MCT-suppletie 

 

Koolhydraten 
55% 

Eiwitten 
15% 

MCT vetten 
20% 

LCT vetten 
10% 

Verdeling LCT-beperkt dieet 

Koolhydraten

Eiwitten

MCT vetten

LCT vetten



LCT beperking met MCT-suppletie 

- Beperking van vetten in de voeding (= LCT) 

- Hiervoor bestaan ‘vet-variatielijsten’  

 

 

- In de praktijk wordt o.a.  

     vermeden: 

- Dieetmargarine/halvarine 

- Plantaardige olie 

- Vette vis 

 risico op onvoldoende  

    essentiele vetzuren 

 

 



LCT beperking met MCT-suppletie 

- Dieetproducten zijn nodig om voldoende vetten binnen 
te krijgen. Voorbeelden: 
- Lipistart 
- Monogen 
- Liquigen 
- Betaquik  
- MCT-procal 
- MCT-olie 
- MCT-margarine 



Dieetkosten & belastingdienst 

Bron: Belastingdienst; dieetkosten 2017 

 



Conclusie 

• Voedingsmiddelen zijn opgebouwd uit de 

voedingsstoffen: koolhydraten, vetten en eiwtten 

 

• Doelstellingen bij vetzuuroxidatiestoornissen: 

– voorkomen van hypoglycemie bij jonge kinderen 

– Voorkomen van spierafbraak 

 

• Er zijn patiënten met een streng LCT-beperkt dieet, 

anderen hoeven alleen bij ziekte voorzorgsmaatregelen 

te nemen 

 


