
Uit de praktijk

Aandachtspunten bij  
het laag FODMAP dieet

Het laag FODMAP dieet kent zijn oorsprong aan de Monash Uni-

versity in Australië. Uit een recente meta-analyse blijkt dat deze 

wetenschappelijk onderbouwde dieetbehandeling de klachten 

vermindert en de levenskwaliteit verbetert bij mensen met PDS (1). 

Prikkelbare darmsyndroom of PDS is een chronische functionele 

maag-darmaandoening. Deze aandoening is ook gekend als ‘Irrita-

ble bowel syndrome’ of IBS. Het laag FODMAP dieet helpt om per-

soonlijke triggers en tolerantiedrempels te bepalen en klachten zo-

als krampen, opgeblazen gevoel, ongemak in de buik met wisselend 

ontlastingspatroon en abnormale vorm van ontlasting te reduceren. 

FODMAP staat voor Fermenteerbare Oligosachariden (fructanen en 

galacto-oligoschariden), Disachariden (lactose), Monosachariden 

(fructose) And Polyolen (sorbitol, mannitol, maltitol, xylitol en iso-

malt). Eenvoudiger gezegd zijn het bepaalde korte keten koolhydra-

ten en vezels die we dagelijks eten. Over het algemeen geven pro-

ducten die een of meerdere FODMAP’s bevatten geen problemen of 

klachten, maar mensen met PDS ervaren die wel.

Ann Parmentier en Jo Mons studeerden samen Voedings- en di-

eetkunde aan de Odisee Hogeschool, net in de periode dat ook 

het laag FODMAP dieet in opmars kwam in België. Ze beslisten 

om samen hun bachelorproef te maken rond het laag FODMAP 

dieet. Daarna hebben ze heel wat patiënten met PDS begeleid, 

een website met extra tools en een app (FODMAPP) ontwikkeld, 

en al talrijke opleidingen, workshops en webinars voor diëtisten 

georganiseerd.

In dit artikel worden de aandachtspunten besproken die volgens 

Ann en Jo cruciaal zijn voor het welslagen van het dieet. 

1. Het laag FODMAP dieet  
is geen levenslang dieet
Het is belangrijk om vanaf de eerste consultatie dui-

delijk uit te leggen aan de cliënt dat het laag FODMAP dieet uit 3 
fases bestaat: de eliminatiefase, de herintroductiefase en de sta-

bilisatiefase (zie figuur 1). 

Anders bestaat het gevaar dat cliënten afhaken na de eerste con-

sultatie. Als de klachten beter zijn na 1 à 2 weken, waarom zouden 

cliënten dan nog terug moeten komen? Om die reden leg je best 

goed uit tijdens de eerste consultatie waarom de eerste fase liefst 

zo kort mogelijk gehouden wordt. In de praktijk worden de mees-

te cliënten na een 3 à 4-tal weken terug gezien. Het enige doel van 

deze eerste fase is achterhalen of er een verband bestaat tussen 

de voeding en de klachten. 

Jo Mons en Ann Parmentier, diëtisten, oprichters ‘FODMAPP’

Figuur 1: 3 fases van het laag FODMAP dieet
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Anders bestaat het gevaar dat cliënten afhaken na de eerste consultatie. Als de klachten beter zijn na 
1 à 2 weken, waarom zouden cliënten dan nog terug moeten komen? Om die reden leg je best goed 
uit tijdens de eerste consultatie waarom de eerste fase liefst zo kort mogelijk gehouden wordt. In de 
praktijk worden de meeste cliënten na een 3 à 4-tal weken terug gezien. Het enige doel van deze 
eerste fase is achterhalen of er een verband bestaat tussen de voeding en de klachten.  

Inuline, fructo-oligosacchariden (FOS) en galacto-oligosacchariden (GOS) zijn een vorm van prebiotica 
en dus in principe heel goed voor ons darmmicrobioom. Maar het zijn ook FODMAP’s die bij mensen 
met PDS vervelende klachten kunnen veroorzaken. Studies hebben reeds aangetoond dat het 
darmmicrobioom wijzigt na het elimineren van de FODMAP’s, maar er zijn nog geen bewijzen of dit 
op lange termijn ook schadelijk is voor de gezondheid. Dit is één van de redenen waarom de eerste 
eliminatiefase best zo kort mogelijk wordt gehouden.   

 
2. Samenwerken met huisarts/specialist is van groot belang 

 

Het laag FODMAP dieet wordt bij voorkeur enkel opgestart na doorverwijzing door een arts. Dit is 
van belang om andere aandoeningen (die vaak gelijkaardige klachten geven) uit te sluiten.  

Ook als diëtist is het belangrijk om tijdens de anamnese alarmerende klachten te detecteren en bij 
aanwezigheid van deze klachten (terug) door te verwijzen naar de arts. Alarmerende klachten zijn:  

- onbedoeld en onverklaard gewichtsverlies;  
- bloed in de ontlasting; 
- anemie;  
- koorts;  
- begin van de klachten bij een leeftijd van vijftig jaar of ouder; 
- eerstegraadsfamilielid met inflammatoire darmziekte, coeliakie of colorectaal-, ovarium- of 

endometriumcarcinoom. 
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Inuline, fructo-oligosacchariden (FOS) en galacto-oligosacchari-

den (GOS) zijn een vorm van prebiotica en dus in principe heel 

goed voor ons darmmicrobioom. Maar het zijn ook FODMAP’s die 

bij mensen met PDS vervelende klachten kunnen veroorzaken. 

Studies hebben reeds aangetoond dat het darmmicrobioom wij-

zigt na het elimineren van de FODMAP’s, maar er zijn nog geen 

bewijzen of dit op lange termijn ook schadelijk is voor de gezond-

heid. Dit is één van de redenen waarom de eerste eliminatiefase 

best zo kort mogelijk wordt gehouden. 

2. Samenwerken met huisarts/specialist  
is van groot belang
Het laag FODMAP dieet wordt bij voorkeur enkel op-

gestart na doorverwijzing door een arts. Dit is van belang om 

andere aandoeningen (die vaak gelijkaardige klachten geven) uit 

te sluiten. 

Ook als diëtist is het belangrijk om tijdens de anamnese alarmeren-

de klachten te detecteren en bij aanwezigheid van deze klachten 

(terug) door te verwijzen naar de arts. Alarmerende klachten zijn: 

• onbedoeld en onverklaard gewichtsverlies; 

• bloed in de ontlasting;

• anemie; 

• koorts; 

• begin van de klachten bij een leeftijd van vijftig jaar of ouder;

• eerstegraadsfamilielid met inflammatoire darmziekte, coeliakie 

of colorectaal-, ovarium- of endometriumcarcinoom.

Voor wie zich wenst te specialiseren in het laag FODMAP dieet is 

het aanbevolen om de artsen in de omgeving op de hoogte te 

stellen van de voordelen van het laag FODMAP dieet. Dit kan bv. 

via de lokale kwaliteitsgroep (LOK) van huisartsen gebeuren. Deze 

vergaderingen vormen een ideaal platform om jouw specialisatie 

kenbaar te maken. 

Ook de doorverwijzing kan besproken worden. Het is aan te ra-

den dat de arts op de verwijsbrief “voedingsadvies prikkelbare 

darmsyndroom” noteert. De diëtist zal immers afhankelijk van de 

ernst en type klachten, en de huidige voedings- en levensstijl een 

aangepast, gepersonaliseerd advies voorstellen. Soms is het strik-

te laag FODMAP dieet immers niet nodig, maar is het voldoende 

om te streven naar een regelmatiger en gezonder eetpatroon met 

minder cafeïne en minder vetrijke of suikerrijke voedingsmidde-

len. Indien uit de voedingsanamnese blijkt dat de patiënt heel 

veel FODMAP’s inneemt (bv. een veganist die zeer veel sojapro-

Uit de analyse van de klachtenanamneses die werden afgenomen in de praktijk van Jo en Ann, blijkt dat de resultaten overeen-

stemmen met de literatuur. In deze steekproef werd de evolutie van de klachten bij 145 cliënten geanalyseerd. 80% van de deel-

nemers waren vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 39 jaar. Buikpijn daalde van gemiddeld 6 op 10 naar gemiddeld 2 op 10 

dagen. De klachten waren gemiddeld gezien beter na 7 dagen. Zowel de frequentie als het type ontlasting evolueerde ook naar een 

normaler patroon. En 85% van de respondenten gaf aan dat het laag FODMAP dieet voldoende verlichting gaf voor de klachten. In 

grafiek 1 kan je een overzicht zien van de evolutie van de klachten. 

 
Grafiek 1: evolutie van de IBS klachten voor en na het volgen van de eliminatiefase van het laag FODMAP dieet in een steekproef
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ducten o.b.v. sojabonen inneemt), kan een vereenvoudigd laag 

FODMAP dieet voldoende zijn. Indien de arts in de verwijsbrief 

reeds naar het laag FODMAP dieet verwijst, gaat de patiënt vaak 

al op zoek naar informatie en de principes van dit dieet, terwijl 

de gespecialiseerde diëtist op basis van een grondige analyse van 

het voedingspatroon soms beslist om andere individueel aange-

paste adviezen te geven.

Het gebruik van folders, waarin de werkwijze, de verschillende fa-

sen van het dieet en de resultaten worden toegelicht, heeft een 

grote meerwaarde. Uiteraard zal de arts, als sleutelfiguur in de 

begeleiding van de patiënt, steeds feedback ontvangen over de 

resultaten van het dieet. In het verslag kan je volgende onderde-

len vermelden: 

• de ernst van de klachten (een score tussen 1 en 10);

• de frequentie en consistentie van de stoelgang (via de Bristol 

Stool Chart) zowel voor als na de eliminatiefase;

• de opgespoorde triggers en toleranties; 

• en het uiteindelijke dieetadvies. 

Bovendien is het ook belangrijk dat de artsen weten dat bij aan-

wezigheid van alarmerende klachten (zie hierboven) (terug) wordt 

verwezen voor verdere medische onderzoeken. 

Het kenbaar maken van jouw specialisatie, het benadrukken van 

het belang van een samenwerking en het informeren van de arts 

over de resultaten bevordert de samenwerking en doorverwijzing. 

3. Een vereenvoudigd LFD voor jouw patiënt
Het laag FODMAP dieet is in theorie geen moeilijk di-

eet, mits goede ondersteuning via allerlei educatie-

materiaal en goede uitleg van de gespecialiseerde diëtist. Toch is 

het niet aangewezen om voor iedereen met PDS het laag FODMAP 

dieet van A tot Z te gaan toepassen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

• mensen die onvoldoende cognitieve vaardigheden of capaci-

teiten hebben om het dieet correct uit te voeren;

• ouderen (bv. 80-plussers);

• mensen die niet de nodige kookvaardigheden hebben;

• mensen met een zeer drukke levensstijl (bv. veel op zakenreis); 

• mensen die reeds zeer FODMAP rijk eten, maar slechts milde 

PDS klachten hebben;

• mensen waarbij er risico is dat ze onnodig teveel voedingsmid-

delen gaan beperken of vermijden (bv. mensen met (risico op) 

een eetstoornis; mensen met andere dieetbeperkingen, waarbij 

door het volgen van het laag FODMAP dieet geen volwaardige 

voeding kan worden gegarandeerd).

Bij deze mensen worden op basis van een goede voedingsanam-

nese OFWEL gewoon enkele concrete tips meegegeven (bv. ver-

vang de appel eens door wat ananas, druiven, …; stop met het 

gebruik van suikervrije snoepjes; ….), OFWEL de FODMAP light 

versie voorgesteld. Hierbij worden enkel de zeer FODMAP rijke 

voedingsmiddelen beperkt (zoals ui, knoflook, champignons, …) 

indien deze als hoofdingrediënt gebruikt worden in een maaltijd 

en/of deze voedingsmiddelen frequent gegeten worden. 

4. “Meten is weten” 
In de praktijk wordt zowel bij de eerste, als bij de 

tweede consultatie een grondige klachtenanam-

nese afgenomen. Dit wordt best gedaan aan de hand van een 

gestandaardiseerd formulier. De FODMAPP-diëtisten gebruiken 

hiervoor een eigen ontwikkeld formulier op basis van ‘IBS Seve-

rity Scoring System’ (IBS-SSS) en de ‘IBS Quality of Life’ (IBS-QOL)

(3,4). Dit helpt om ‘objectief’ te bepalen of bij de eerste consultatie 

het laag FODMAP dieet al dan niet zal opgestart worden en - in-

dien het laag FODMAP dieet opgestart werd – na de eliminatiefase 

te kunnen bepalen of al dan niet kan gestart worden met de her-

introductiefase. Door dit te gebruiken kunnen bovendien alle data 

verzameld worden zoals zichtbaar op het voorbeeld in grafiek 1. 

5. Belang van een volwaardig eetpatroon 
Het is de taak van de diëtist om ervoor te zorgen dat 

de FODMAP rijke voedingsmiddelen vervangen wor-

den door volwaardige FODMAP arme alternatieven. Een eerste 

aandachtspunt is de inname van voldoende voedingsvezels. 

FODMAP arme bronnen van voedingsvezels zijn bijvoorbeeld 

Indien de arts in de verwijsbrief reeds naar  
het laag FODMAP dieet verwijst, gaat de patiënt 
vaak al op zoek naar informatie en de principes 

van dit dieet, terwijl de gespecialiseerde diëtist 
op basis van een grondige analyse van het  
voedingspatroon soms beslist om andere  

individueel aangepaste adviezen te geven.
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aardappelen, volkoren rijst, pasta o.b.v. bruine rijst of boekweit, 

lijnzaad, havermout en teff.

De belangrijkste bronnen van prebiotica zijn inuline, fructanen en 

galactanen. Deze worden tijdens de eerste fase geëlimineerd, maar 

het is belangrijk dat patiënten worden gemotiveerd om deze op-

nieuw te herintroduceren en eventueel in kleine porties in te voe-

ren. Deze prebiotica worden immers omgezet in korte keten vetzu-

ren, die belangrijk zijn voor de gezondheid van de darmwand. 

Tijdens de stabilisatiefase is het aan te raden om wekelijks 1 FOD-

MAP rijke groente of fruit te eten, ook al zijn deze mogelijks een 

trigger. Dit zal immers geen schade aanrichten aan de darm van 

de patiënt, wat bij coeliakie wel kan zijn. Een portie van deze pre-

biotica (volgens tolerantiedrempel) in voedingsmiddelen zal de 

diversiteit van onze darmbacteriën gunstig beïnvloeden. 

Bij veganisten is de aanbreng van voldoende eiwitten en calcium 

een uitdaging, want vleesvervangers zoals kikkererwten, sojabo-

nen en linzen zijn rijk aan fructanen en galactanen. Aangezien 

fructanen en galactanen wateroplosbaar zijn, kan men door kikke-

rerwten en linzen uit blik te gebruiken en ze voldoende af te spoe-

len (fructanen en galactanen verdwijnen dan grotendeels met het 

water) deze voedingsmiddelen wel in beperkte mate gebruiken. 

Ook door voldoende noten, pitten en zaden te voorzien kan aan 

de eiwitbehoefte worden voldaan. Om de calciumbehoefte te 

dekken zullen ook de juiste plantaardige alternatieven voor melk 

moeten worden aangeraden. De sojamelk, die verkrijgbaar is op 

de Belgische markt, is vervaardigd op basis van sojabonen en kan 

tijdens de eliminatiefase van het strikte laag FODMAP dieet niet 

worden geconsumeerd. Ook andere plantaardige verrijkte alter-

natieven zoals haverdrank en rijstdrank zijn beperkt toegelaten. 

Het invoegen van calciumverrijkte amandeldrank of andere plant-

aardige bronnen zoals spinazie, Chinese kool, sesamzaadjes, … is 

belangrijk om de behoefte aan calcium te dekken. 

6. Belang van specialisatie
Het is voor de patiënt niet evident om te weten wel-

ke voedingsmiddelen FODMAP’s bevatten. Daarom 

is een goede begeleiding door een gespecialiseerde diëtiste in 

het laag FODMAP dieet een ‘must’. Intensieve betrokkenheid 

door de diëtist bij het volgen van het FODMAP dieet is van essen-

tieel belang om het klachtenverloop gestructureerd te evalue-

ren en te zoeken naar een volwaardige voeding met een maxi-

male variatie. 

De diëtist zal op basis van de voedingsanamnese concrete FOD-

MAP arme alternatieven geven voor de FODMAP rijke voedings-

middelen die momenteel door de cliënt gegeten/gedronken wor-

den. Het is belangrijk te focussen op wat WEL kan gegeten worden 

en daarvoor ook concrete productinformatie mee te geven aan 

de cliënt. Het laag FODMAP dieet kan op deze manier gezien 

worden als een opportuniteit om nieuwe producten te leren 

kennen. Daarom is het van belang dat je als diëtist zelf een goe-

de productkennis hebt, en tracht om zoveel mogelijk up-to-date 

te blijven. Het aanbod aan FODMAP arme producten verandert 

en groeit immers zeer snel! Wekelijks komt er wel minimum één 

nieuw FODMAP arm product op de markt. Dat is dus een goede 

zaak voor de mensen met PDS. Vroeger waren cliënten bijna ver-

plicht om naar een natuurwinkel te gaan om hun voorraadkast te 

vullen met FODMAP arme producten. Tegenwoordig kan er al heel 

wat gevonden worden in de gewone supermarkt!

Conclusie 
Samengevat kan gezegd worden dat specialisatie in het laag FOD-

MAP dieet en een goede samenwerking met artsen/specialisten 

een must is voor het welslagen van de toepassing van het laag 

FODMAP dieet bij cliënten met PDS. De artsen dienen ervoor te 

zorgen dat andere aandoeningen uitgesloten worden, moeten 

op de hoogte zijn van het laag FODMAP dieet en moeten weten 

naar welke diëtisten ze mensen met PDS kunnen doorverwijzen. 

De diëtist dient te waken over de volwaardigheid van de voeding, 

helpt het klachtenverloop mee te evalueren, en gaat samen met 

de cliënt op zoek naar de mogelijke triggers en tolerantiegrenzen. 

Daarnaast helpt de diëtist om het laag FODMAP dieet niet strenger 

dan nodig toe te passen, zodat een maximale levenskwaliteit kan 

behouden blijven. 

Meer informatie? Raadpleeg de website van Ann en Jo via  

www.fodmapp.be
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• Dankzij relevante informatie o.b.v. totale lichaamsanalyse uit te 
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