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1 Evidence Based Praktijk Dieetrichtlijnen 
Evidence-Based Praktijk (EBP) dieetrichtlijnen geven aanbevelingen in de praktijk voor het 

voedings- en dieetkundig handelen. Het zijn richtlijnen die opgesteld zijn in het kader van 

een behandeling of ondersteunend bij een diagnose van een medische aandoening. De 

richtlijnen zijn multidisciplinair afgestemd, maar beperken zich tot het voedingskundig 

gedeelte van een behandeling. Richtlijnen geven hiermee een samenvatting van de 

wetenschap gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten die omgezet zijn 

naar de praktijk en gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. 

Kwaliteit van zorg wordt omschreven als verantwoorde zorg en omvat verschillende 

onderdelen: doeltreffend en veilig (evidence based), doelmatig (efficiënt gebruik van 

middelen-organisatie), patiëntgericht (participatie) en moreel verantwoord (Wollersheim et 

al. 2012). 

De dieetbehandelingsrichtlijn ‘Voedingsadvies ter voorbereiding van een colonoscopisch 

onderzoek’ werd uitgewerkt conform het protocol “EBP dieetrichtlijnontwikkeling” met als 

doel de kwaliteit van de richtlijn te garanderen. 

Bij het opstellen van de dieetbehandelingsrichtlijn ‘Voedingsadvies ter voorbereiding van een 

colonoscopisch onderzoek’ werden volgende aspecten in acht genomen: 

- De richtlijn is opgesteld voor diëtisten en biedt diëtisten houvast in de dagelijkse 

werking, 

- De richtlijn is opgesteld op basis van: 

o De laatste wetenschappelijke evidence van dat moment, 

o De vijf stappen van evidence-based werken, 

o Gebaseerd op het handboek richtlijnontwikkeling, 

- Gaat uit van multidisciplinair werken. 

De richtlijn1: 

- is bestemd voor de zorgverlener, maar kan in bijlage info bevatten die geschikt is om 

aan de patiënt mee te geven. Deze informatie wordt gescheiden van de informatie 

voor de diëtist. 

- biedt een standaard in de multidisciplinaire diëtetische aanpak tussen zorgactoren, 

- handelt over de voedings- en/of dieetkundige behandeling, enerzijds theoretisch 

beschreven en anderzijds wordt de praktijkgerichte aanpak beschreven, 

- omvat een duidelijke formulering van de doelgroep (patiëntenpopulatie), interventie, 

context en het verwachtte effect (outcome) van het voedingsadvies. Hiervoor wordt 

het PICO of het PIPOH systeem gebruikt. 

- formuleert de aanbevelingen eenduidig, helder en concreet.  

- bevat aanbevelingen die waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn. Indien 

wetenschappelijke informatie ontbreekt is de aanbeveling gebaseerd op consensus in 

de werkgroep. Het niveau van evidence wordt in de richtlijn vermeld. 

- is haalbaar en realistisch in de praktijk. 

 
1Bron: Adaptatie vanuit NHG (2010) Procedure voor de ontwikkeling van NHG-standaarden ‘het 

procedureboek’, www.nhg.org. 



5 

 

2 Dieetbehandelingsrichtlijn ‘Voedingsadvies ter 

voorbereiding van een colonoscopisch onderzoek’: 
kernboodschappen 
 

Oude benaming: restenarme voeding fase 1 
Cluster dieet: dieet bij darmaandoeningen 
Leeftijdsgroep/doelgroep: volwassenen 
 
Definitie: De voeding ter voorbereiding van een colonoscopie is een tijdelijk dieet 
met maximum 10 gram voedingsvezels (Grade 1b). Dit wordt verder in de tekst 
omschreven als een vezelarme voeding. In de praktijk worden grove vezels uitgesloten 
evenals groenten, vers fruit, gedroogd fruit, volkoren of volle graanproducten, 
aardappelen, noten en zaden. Producten met pitjes, zoals confituur of fruitsap met 
pulp, zijn af te raden. 
 
Korte omschrijving van het voedingsadvies ter voorbereiding van een 
colonoscopisch onderzoek 

- Maximum 10 gram voedingsvezels per dag, minstens 1,5 liter/dag 
drinken 
 

- Toegestaan: wit brood, witte beschuiten, witte rijst, witte deegwaren, gelei 
(geen pitten), kaas (zonder toevoegingen van noten), vleeswaren (zonder 
grove delen of groenten), vlees of vis, water, thee, frisdrank, helder fruitsap 
(zonder pulp), melk en yoghurt zonder toevoeging van fruit, noten of granen. 
 

- Te mijden: bruin brood, volle graanproducten, aardappelen, alle groenten, 
alle soorten vers of gedroogd fruit, noten, zaden, pitten, confituur, melk of 
yoghurt met toevoeging van fruit, noten  of granen. Ijzer- en 
vezelsupplementen zijn te mijden. 
 

Toepassing: dieetvoorbereiding bij colonoscopie: één dag voorafgaand aan het 
onderzoek, in combinatie met een preparaat ter bevordering van de darmlediging en 
voldoende vochtinname. 
 
Zorg: op voorschrift van de arts-specialist (ziekenhuis), huisarts 
 
Herziening, in principe na 5 jaar (2020) of als nieuwe evidentie een 
vroegere herziening vereist.   
 
Bijlagen:  

 Bijlage 1: Tabel, Overzicht van studies opgenomen in het onderzoek  
 Bijlage 2: Voorbeeld dagschema  - 2000 kcal – 10 gram voedingsvezels. 
 Bijlage 3: Voorbeeld ‘info voor de patiënt’: een vezelarme voeding ter 

voorbereiding op een colonoscopie 

 Bijlage 4: Overzicht voedingsadvies bij een vezelarme voeding, per groep van 
de actieve voedingsdriehoek. 

 
 



6 

 

3. Inleiding 

3.1 Achtergrond 
Ter voorbereiding van een colonoscopisch onderzoek wordt een voeding voorgeschreven die 

samen met medicatie en voldoende drinken ervoor zorgt dat de darm voldoende wordt 

geledigd. Deze richtlijn is ontstaan vanuit het feit dat voor dit dieet de term ‘restenarm dieet 

12’ wordt gebruikt. In de praktijk is het echter niet duidelijk hoe de term restenarm kan 

gedefinieerd worden en is er een gebrek aan standaardisatie. Bijgevolg wordt deze term vrij 

divers ingevuld. De huidige richtlijn heeft als doel de term restenarm dieet uit te klaren en 

praktisch advies te geven bij het dieet ter voorbereiding van een colonoscopisch onderzoek.   

Hierdoor is de term restenarm een onduidelijke term. In deze richtlijn wordt aanbevolen om 

de oude term restenarm dieet 1 te vervangen door de term vezelarm dieet. Er is geen 

wetenschappelijk aanvaarde definitie van resten en er is geen duidelijke methode om te 

bepalen hoeveel resten een voedingsmiddel produceert. De term vezelarm wordt in de plaats 

van restenarm gebruikt aangezien voedingsvezels enerzijds kwantificeerbaar zijn in het 

voedingspatroon en anderzijds een duidelijke rol spelen in het verhogen van de stoelgang, 

en hiervoor een goede indicator is. Een vezelarm dieet bevat maximaal 10 gram 

voedingsvezels per dag. Een vezelarm dieet wordt toegepast als voedingsadvies bij de 

voorbereiding van een colonoscopie.  

Een vezelarme voeding heeft als doel, in combinatie met medicamenteuze therapie en 

voldoende vochtinname, een goede darmreiniging (darmlediging) te ondersteunen vóór een 

colonoscopie of colonografie. Hierbij moeten de resten uit de darm verwijderd worden opdat 

de darm goed leeg is. Alle voedingsmiddelen die resten geven, zoals vezelrijke 

voedingsmiddelen, moeten hiervoor minstens één dag voorafgaand aan het onderzoek 

vermeden worden. Het vezelarm voedingsadvies is een zeer tijdelijk dieet, namelijk één dag 

voor de colonoscopie. 

 

3.2 Doel van de richtlijn 
Met deze richtlijn willen we artsen (huisartsen en arts-specialisten) en diëtisten ondersteunen 

in het standaard voedingsadvies ter voorbereiding van een colonoscopisch onderzoeken. 

 

   3.3 Zorgsetting 
Diagnostisch ter voorbereiding op colonoscopie: ziekenhuis, op voorschrift van de arts-

specialisten in samenwerking met de huisarts. 

 

 

 
2 Naast de term restenarm dieet 1worden ook de termen restenarm dieet 2 tot 3 gebruikt. Deze diëten worden 

als onderdeel gebruikt bij darmaandoeningen zoals ziekte van Crohn, enz. In deze tekst behandelen we enkel de 

voeding onder de oude term restenarm dieet 1. In de terminologie van restenarm dieet 1 bevat deze voeding 

minder dan 10 gram voedingsvezels, daar waar bij een restenarm 3 dichter aansluit bij een hoeveelheid 

voedingsvezels in een evenwichtige voeding (= 30 gram/dag).  

 



7 

 

4. Materiaal en methode 
Uit het handboek ‘Nutrition Care Manual’ in de Verenigde Staten van Amerika werd in 2011 

het restenarm dieet geschrapt. Dit als gevolg van onvoldoende wetenschappelijk aanvaarde 

definitie van resten en de afwezigheid van een methode om de hoeveelheid resten  in een 

voedingsmiddel aan te tonen. In België wordt echter de term ‘restenarm dieet’ frequent 

gebruikt, vooral in de ziekenhuiscontext. Een restendarm dieet (fase 1) wordt gebruikt bij de 

voorbereiding van een colonoscopie. 

Deze richtlijn ‘voedingsadvies bij colonoscopisch onderzoek’ kwam tot stand volgens het 

stramien voor de ontwikkeling van richtlijnen van de werkgroep ontwikkeling richtlijnen 

eerste lijn van EBMPracticeNet: “handboek voor partners betrokken bij de updating van 

richtlijnen volgens format EBMPracticeNet.be” en het protocol dat hiervan afgeleid is voor de 

ontwikkeling van dieetrichtlijnen voor de klinische diëtist. 

Voor het huidig onderzoek werd op basis van twee onderzoeksvragen een literatuurstudie 

uitgevoerd om na te gaan wat een restenarm dieet inhoudt en in welke omstandigheden dit 

dieet al of niet aangewezen is. In de literatuur worden de termen ‘residu-arm’, ‘vezelarm’, 

‘vezelvrij’ door elkaar gebruikt. Gezien de term vezelarm opduikt in de literatuur in de plaats 

van residuarm dieet wordt eerst het belang, de soorten en de functie van voedingsvezels 

besproken en vergeleken met de definities van restenarm dieet die in de literatuur terug te 

vinden zijn.  

Er werd o.a. via de websites van G.I.N.-netwerk, National Guidelines Clearinghouse, NICE-

guidelines, PEN, dieetrichtlijnen.nl nagegaan of richtlijnen omtrent het vezelarm/restenarm 

dieet beschikbaar zijn. Er zijn geen bestaande gevalideerde richtlijnen omtrent het 

vezelarm/restenarm dieet beschikbaar. The European Society of Gastrointestinal Endoscopy 

(ESGE) raadt in haar richtlijn ‘Bowel preparation for colonoscopy’ van de (ESGE) een 

vezelarm dieet aan (zonder een uitgebreid voedingsadvies te geven) en werd weerhouden in 

dit onderzoek. Hiernaast besteed de consensusnota van the American Society for 

Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) beperkte aandacht aan voeding. De richtlijn en de 

consensusnota gaan vooral dieper in op de keuze aan preparaten bij de voorbereiding van 

een colonoscopie. 

  

In totaal werden 716 wetenschappelijke artikels geïdentificeerd. Hiervan werden 27 artikels 

geselecteerd op basis van de titel en het abstract waarvan uiteindelijk 18 artikels werden 

weerhouden waarvan 2 aanvullende artikels via referenties (zie figuur 1) en  9 

interventiestudies. Hiernaast werd ook de ESGE richtlijn en ASGE consensusnota 

geraadpleegd. 

Op basis van de PICO: 

P: volwassenen die een colonoscopie of endoscopisch onderzoek ter hoogte van de darmen 

ondergaan  

I: vezelarm dieet/restenarm dieet in combinatie met preparaatvoorbereidingen 

C: vloeibaar dieet of geen dieet in combinatie met preparaatvoorbereidingen 

O: betere darmlediging (voorbereiding) bij colonoscopie, betere compliantie van het dieet 
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De onderzoeksvragen zijn steeds gesteld voor de doelgroep volwassenen. 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Wat wordt verstaan onder de term restenarm dieet of vezelarm dieet? 

2. Bij welke behandelingen is het toepassen van het restenarm/vezelarm dieet 

zinvol? 

a. Wat zijn de voordelen van het restenarm dieet/vezelarm dieet bij de 

voorbereiding op een colonoscopie (diagnostisch)? 

b. Hoe wordt een restenarm/vezelarm dieet in de praktijk toegepast?  

Publicaties in het Nederlands, Engels en Frans werden geïncludeerd.  

Om de definitie te bepalen van een restenarme en vezelarme voeding (onderzoeksvraag 1) 

werden specifieke zoektermen gebruikt zoals: “vezelarm dieet”, ”low fibre diet”, “low 

residu(e)  diet”, “low fiber diet”, “residu(e)”, “fibre”, “fiber”.  

Sleutelwoorden MESH-termen Keywords 

voedingsvezels dietary fiber 

dietary fibre 

fibre 

fiber 

residuen / residu(e) 

vezelarm dieet / (diet therapy) low fibre diet 

low fiber diet 

Restenarm dieet (diet therapy) low residu(e) diet 

Colonoscopie 
Colonographie 

 

colonoscopy 
colonography 

preoperative care 
 

colonoscopy 
colonography 

preoperative car 

 

Zoekstrategie 

Low fiber/residu(e) diet zijn geen MESH termen. Om onderzoeksvraag 1 na te gaan werd de 

literatuur nagegaan door artikels te zoeken gelinkt aan onze topics worden de volgende 

MESH termen gebruikt: dietary fiber + administration and dosage (=subheading), dietary 

fiber + metabolism, digestive system diseases + diet  therapy. 

Om onderzoeksvraag 2 na te gaan binnen welke dieetbehandelingsrichtlijnen een restenarm 

of vezelarm dieet voordelen heeft werd tevens gezocht naar specifieke dieetbehandelingen 

zoals “diet therapy and colonoscopy or colonography”. Met gebruik van de MESH termen: 

colonoscopy, colonography, preoperative care. 

Type publicaties die werden geïncludeerd zijn systematic reviews, meta-analyses, 

Randomised Clinical Trials, prospective cohort studies, case-control studies, en uitgevoerd bij 

mensen. De databases die werden geraadpleegd zijn Cochrane, PUBMED en EMBASE. Er zijn 

in de opzoekperiode 2012-2013 geen systematische reviews en meta-analyses over het 

vezelarm/restenarm dieet of gerelateerd aan het dieet terug gevonden. Er zijn 11 

interventiestudies weerhouden voor opname in dit onderzoek. 

Studies ouder dan 15 jaar en onderzoek bij dieren werden geëxcludeerd, evenals studies die 

geen vezelarme of restenarme voeding in hun onderzoek opnemen.  

Bijlage 1 geeft een overzicht van geraadpleegde studies. 
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: flow chart database onderzoek 

 

 

Figuur 1: Flow van het zoekproces 

 

De methodologie werd in de auteursgroep besproken en gebaseerd op het 

handboek richtlijnontwikkeling van de werkgroep richtlijnen eerste lijn van 

EBMPracticeNet aangepast aan voedingsonderzoek. In de richtlijn werd de level 

of evidence toegevoegd gebaseerd op het GRADE-systeem zoals vermeld in het 

handboek. 

Identificatie 

Screening 

EBP Richtijnen vezelarm of restenarm, N = 0,  

1 richtlijn en 1 consensusnota omtrent darmvoorbereiding bij colonoscopie. 

Systematische reviews en meta-analyses, N = 0 

Records geïndentificeerd door zoekstrategie in 

Cochrane, PUBMED en EMBASE, N = 716 

Records geïdentificeerd door screening 

van de referentielijsten, N = 2 

Records gescreend op titel en abstract,  

N = 716 

Full tekst artikels gescreend op antwoord op 

onderzoeksvraag en bewijskracht, N = 27 Weerhouden  

om te 

screenen op 

full tekst 

Opgenomen 

in het 

onderzoek 

Geëxcludeerd (dubbels, geen relatie met 

onderzoeksvraag), N = 10 

19  geïncludeerd, 

N =  9, interventies  

N = 10, publicaties omtrent 

voedingsvezels/resten, voeding, ziekten 

 

Geëxcludeerd (dierenstudies, > 15 jaar oud, N= 690) 
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- Grade 1 = Voordelen overtreffen duidelijk de nadelen of risico’s = sterke 

aanbeveling 

- Grade 2 = Evenwicht tussen voor-en nadelen of risico’s = zwakke 

aanbeveling 

Grade 1 of 2 + A, B of C 

- A = hoog niveau van bewijskracht 

- B = matig niveau van bewijskracht 

- C = laag of zeer laag niveau van bewijskracht 

Als veldtoets werden deze resultaten tussentijds voorgelegd aan de gastro-

enterologen van UZ Leuven (Prof. Hiele en Prof. Rutgeerts), diëtisten gastro van 

UZ Leuven (Eveline Vanhalewijck en Edwine Monarque) en AZ Sint-Jan Brugge 

(Davy Van Steenkiste) en lectoren van UC Leuven-Limburg (Dr. Sofie Joossens, 

Lieve Pensaert, Anne-Marie Lauwers, Karin Vandewijngaerde). Hierbij werden 

zowel de theoretische als de praktische aanbevelingen in deze richtlijnen 

besproken om te beoordelen naar toepassing en haalbaarheid.  

De resultaten van het onderzoek (terminologie dieet, kwantificatie dieet, nuttige 

toepassing van het dieet) werden enerzijds in de auteursgroep besproken en 

anderzijds bij de veldtoets besproken. 

De auteursgroep besloot in consensus de resultaten te weerhouden om het dieet 

dat nu binnen de diëtetiek wordt beschreven als restenarm dieet fase 1 en 

gebruikt wordt in het voedingsadvies ter voorbereiding van een colonoscopie te 

benoemen als vezelarm dieet en voedingsadvies bij colonoscopisch onderzoek. 

Het vezelarm dieet  wordt gekwantificeerd aan de hand van de bovengrens van  

10 gram voedingsvezels per dag. De grens van 10 gram per dag is gebaseerd op 

de studies uitgevoerd door Lijoi en collega’s (16), Woolner en Kirby (38) en 

Liedenbaum en collega’s (15). Als niveau van bewijskracht gebaseerd op Grade 

wordt Grade 1b weerhouden gezien het toepassen van het vezelarm dieet 

voordelen heeft ten opzicht van een vloeibaar dieet of geen dieet. De voordelen 

zijn sterk in functie van de tolereerbaarheid door de patiënt en matig op het vlak 

van verbetering van de darmreiniging. Gezien een vezelarme voeding slechts één 

dag moet toegepast worden zijn er ook geen risico’s op nutritionele deficiënties. 
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5. Achtergrond: welke voedingsmiddelen 
verhogen resten of stoelgang? 

 

5.1 Definitie van resten of ‘residuen’ 
Cunningham (5) beschrijft een ‘residu’ als: ‘the residue of digestion which is 

discharged from the gastrointestinal tract in the form of stool are primarily 

indigestible material, microorganisms, and secretion and cells shed from the 

alimentary tract’. The term residue has been used to describe two different 

characteristics: a) the indigestible content of foods (ie dietary fibre), b) the 

increased fecal output after digestion.’  

De term ‘residu’ omvat enerzijds de onverteerbare voedingsdelen zoals 

voedingsvezels en micro-organismen en anderzijds afscheidingen en cellen van 

maagdarmstelsel (5). 

Lijoi et al. (16) gebruikt de term ‘minimal-residue-diet’ en stelt dit gelijk aan een 

vezelarm dieet. Hierbij wordt een vezelarm dieet gedefinieerd als ‘minder dan 10 

gram voedingsvezels per dag’. 

Er is tot op dit moment geen wetenschappelijk aanvaarde definitie van resten en 

er is geen duidelijke methode om te bepalen hoeveel resten een voedingsmiddel 

produceert. Voedingsvezels worden aangeduid als de belangrijkste factor van 

onverteerbaarheid maar melk, dat geen voedingsvezels bevat, wordt door 

Cunningham (5) beschreven als een ‘medium-residue-food’. 

 

5.2 Definitie van voedingsvezels 
Oorspronkelijk werden voedingsvezels in 1972 door Trowell (18) gedefinieerd als 

“skeletresten van plantencelwanden die niet gehydrolyseerd kunnen worden door 

menselijke verteringssappen en derhalve niet kunnen worden opgenomen in de 

dunne darm. Ze bereiken onveranderd het colon.  

De Hoge Gezondheidsraad in België beschrijft voedingsvezels als een klasse van 

zeer heterogene nutriënten qua chemische structuur, maar die gekenmerkt 

worden door hun resistentie aan de digestieve enzymen die gesecreteerd worden 

door of aanwezig zijn in het menselijk maag-darmkanaal (11). Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen wateroplosbare en niet-wateroplosbare 

voedingsvezels (Figuur 2). De wateroplosbare vezels (pectines, gommen), de 

oligosachariden en het ‘resistant starch’ kunnen door bacteriën van de 

commensale microbiota worden gefermenteerd en daardoor  de darm pH, het 

evenwicht van de darm microbiota, de darmmobiliteit, enz. beïnvloeden. 

Voedingsvezels die gefermenteerd worden door de microbiota in het colon 

verhogen de hoeveelheid resten. Gezien bacteriën ongeveer 55% uitmaken van 

het doorgewicht van de faeces, zal een stijging van de microbiële massa  ook de 

hoeveelheid stoelgang doen toenemen. Niet-wateroplosbare vezels, zoals 

cellulose en lignine, worden weinig gefermenteerd en kunnen zich hydrateren, 
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het zogenaamde ‘bulking effect’, dat bijdraagt tot de regulatie van de 

darmpassage en ook de stoelgang in massa doet toenemen (11, 27, 31, 32). 

 

NIET-WATEROPLOSBARE 
VOEDINGSVEZELS

Verhoogt door 
waterbinding het volume 

van de maaginhoud
↓

verzadiging ↑

Daling van de passagetijd 
door het maag-

darmkanaal

NIET FERMENTEERBAAR

Stoelgang ↑
“bulking effect”

WATEROPLOSBARE 
VOEDINGSVEZELS

Oplosbaar in water
Passage door maag en dunne 

darm
- Geen invloed → ongewijzigd in 

het colon
- Indien erg kleverig of taai: 

vertraagde vertering

FERMENTEERBAAR

Afhankelijk van:
- Substraat  (fysische en 

chemische eigenschappen)
- samenstelling van de microbiota

- passagetijd

Microbiële massa ↑
↓

Stoelgang ↑

 
Figuur 2: Overzicht van de diverse mogelijk effecten  van de verschillende type voedingsvezels bij vertering en 

fermentatie (11, 27, 31, 32). 

 

‘Voedingsvezels’ is dus een veelomvattende term die slaat op planten 

oligomeren en polymeren van koolhydraten of geoxideerde koolhydraten die niet 

door verteringsenzymen worden gehydrolyseerd en dus het colon intact bereiken 

(18). ‘Voedingsvezels’ is een heterogene groep van componenten waarvoor 

diverse definities en analytische methoden zijn ontwikkeld (36). 

De definitie van voedingsvezels opgesteld door de Codex Alimentarius Commissie 

in 2008 wordt het meest als standaard aanvaard (2, 1). Deze definitie wordt ook 

ondersteund door de American Association of Cereal Chemists (AACC) (3). 

De Codex Alimentarius Commissie definieert voedingsvezels als: “ketens, 

bestaande uit drie of meer enkelvoudige suikers (ribose, glucose of fructose), die 

in de menselijke dunne darm niet verteerd en niet opgenomen worden en 

a) die van nature voorkomen in levensmiddelen zoals die worden geconsumeerd 

(brood, aardappelen, groente of fruit) of 

b) die uit grondstoffen voor levensmiddelen zijn verkregen of  

c) die nagemaakt zijn (synthetisch)en een gunstig effect op het lichaam hebben, 

en dit onderbouwd door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens 

(2,1)”. 

 

Concreet zijn voedingsvezels oligosachariden (3-9 DP3  of polymerisatiegraad), 
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polysachariden (> 9 DP) en gerelateerde stoffen zoals lignine. In tabel 2 wordt 

een overzicht gegeven van de type koolhydraten en voedingsvezels (9, 12, 26). 

 

Tabel 2: Type koolhydraten (2, 1, 9, 12, 14, 17, 19, 26, 36, 37) 

DP verwijst naar depolymerisatiegraagd vanuit de Engelse term ‘degree of polymeriation’. 

 

 

 

 

 

 

 

Types 
koolhydraten 

Componenten DP Bron in de voeding Vertering Effect ter 
hoogte van 
het colon 

Monosachariden 
 

Glucose, galactose, 
fructose 

1 Fruit (druiven), fruitsap Volledig 

 

Disachariden 
 

Sucrose, lactose,  
maltose, trehalose 
 

Lactulose 
 

2 Riet- en bietsuiker, koek, 
gebak, snoep, frisdrank, 

zoet beleg 

Melk en melkproducten 
Bier en kiemende zaden 

Volledig 
 
 

Niet 

 
 
 

Fermentatie 

Oligosachariden Raffinose, stachyose, 
kestose, verbascose, 
nystose 

3-9 Zoet aardappel (raffinose) 
Bonen (stachyose), 

groenten, tarwe 

Goed  

 Maltodextrines 
 
Fructo-oligosachariden 
(FOS)  
Galacto-
oligosachariden  (GOS) 
 

3-9 
 

3-9 
 

3-9 

 
 

Tarwe, rogge.  
Groenten, bv.: artisjok, 
asperges, broccoli, look, 

okra,prei, sojabonen, 
spruiten, ui, 

Fruit, bv.: appel, perzik, 
watermeloen  

 

Goed 
 

Niet 
 

Niet 
 

 
 

Fermentatie 
 

Fermentatie 

 

 Arabino-xylo-
oligosachariden 
 

3-9 tarwe Niet Fermentatie 

 

 Polydextrose (PDX) 3-9   

 

Polysachariden 
of meervoudige 
koolhydraten 

Inuline >9 

Ui, chicoreiwortel 

Niet Fermentatie 

 

Zetmeel:amylose, 
amylopectine, 
gemodificeerd zetmeel 

- vers gekookt, 
- rauwe granen, 
- resistent 

zetmeel (RS 
RS1, RS2, 
RS3, RS4) 

 

>9 Aardappelen, rijst, 
bindmiddelen  

Linzen, bonen, onrijpe 
bananen, muesli, koude 
pasta en aardappelen, 

oudbakken brood, 
peulvruchten, brood, 

cornflakes, gebak 

 

 
 

Volledig 
Volledig 

Niet 

 

 
RS: fermentatie + 

bulkeffect 

 



14 

 

 

5.3 Definitie vezelarm dieet 
Op basis van de literatuurstudie werden drie beschrijvingen teruggevonden 

omtrent het restenarm dieet. Samengevat kan men stellen dat Cunningham (5) 

een restenarm dieet omschrijft als enerzijds de onverteerbare voedingsdelen 

zoals voedingsvezels en micro-organismen en anderzijds afscheidingen en cellen 

van het maagdarmstelsel. 

Wu et al. (39) heeft een ’voedingsresten score’ (dietary residue content score) 

ontwikkeld en gebruikte deze score bij de voorbereiding van een colonoscopie. In 

de voorbereiding van een colonoscopie worden alle voedingsmiddelen in de groep 

hoog-residu afgeraden. De voedingsmiddelen die worden afgeraden zijn 

bijvoorbeeld popcorn, zaden, noten, volle graanproducten, vers en gedroogd 

fruit, bessen, kolen, warmoes. Wu et al. (39) geeft niet aan op welke basis 

producten worden ingedeeld bij laag, hoog of matig residu. 

 

Stegeman (30) beschrijft in haar handboek een residuvrije, een residuarme 

voeding en voedingsmiddelen die veel resten geven. Hierbij is echter geen 

verklaring gespecifieerd op welke basis deze indeling is gebaseerd. 

Melkproducten zijn vermeld als producten die veel resten geven. 

Lijoi et al. (16) geven een duidelijke kwantitatieve beschrijving van een vezelarm 

dieet. Een vezelarm dieet wordt beschreven als een voeding met minder dan 10 

g voedingsvezels/dag. In een klinische studie van Woolner en Kirby (38) naar het 

effect van een vezelarm dieet op IBS werd als definitie voor een vezelarm dieet 

eveneens maximum 10 g voedingsvezels per dag gebruikt. Daar waar Lijoi et al. 

(16) en Liedenbaum et al. (15) dit dieet tijdelijk gebruikte (maximum 1 week), 

werd dit door Woolner en Kirby (38) gedurende een periode van 4 weken 

gebruikt en werden nieuwe vezelrijke voedingsmiddelen in overleg met de 

diëtiste geïntroduceerd. Er werd naast de aanbeveling in kwantiteit verder geen 

aanduiding gegeven naar het belang van de soort voedingsvezels.  

In de interventiestudies werd meestal geen groenten, fruit of volle granen 

toegelaten. In de interventiestudie van Liedenbaum et al (15) werden wel 

bepaalde soorten groenten en fruit toegelaten zoals geschilde en ontpitte appels, 

peren, bananen, gekookte wortelen, spinazie en bloemkool. Erg vezelrijke 

soorten groenten of groenten die mogelijks gasvorming veroorzaken worden niet 

 

Nietzetmeelpolysachari
den 

- cellulose, 
hemicelluloses 

- pectine 
- gommen 

>9 Zemelen, 
tarwemeel,kool,erwten,bo
nen,appels, wortelsoorten 

Appels, citrusvruchten 

Graanproducten, zemelen, 
groenten 

Plantagoovataalginaten, 
zeewier,algencarragenen, 

agar 
Bonen, peulen, haver, 
gerst, Arabische gom, 
guargom, tragacanth, 

sterculliagom, karayagom, 
johannesbroodpitmeel 

Niet 

 

Bulkeffect 
 

Fermentatie + 
bulkeffect 

Fermentatie 
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toegelaten. In de interventiestudies van Lioij et al. (16), Liedenbaum et al. (15) 

en Woolner en Kirby (38) werd melk toegelaten. 

In de definitie ligt de nadruk op de hoeveelheid voedingsvezels vanuit het feit dat 

ze een belangrijke factor zijn in het verhogen van het volume stoelgang. In 

vezelarme diëten wordt in de praktijkadviezen naast voedingsvezels soms 

aangeraden melkproducten zoals melk, yoghurt en pudding te vermijden. 

Cunningham (5) beschrijft melkproducten als medium-residu-food, Stegeman 

(30) als producten die veel resten geven, Wu et al. (39) als gemiddeld. Er is in 

de literatuur geen evidentie hierover te vinden en het is niet zo duidelijk welke 

bestanddelen in melk de hoeveelheid resten verhoogt. In patiëntenfolders wordt 

melk en melkproducten vaak ontraden. In melk en melkproducten zoals yoghurt 

en kaas zijn van nature geen voedingsvezels aanwezig en is het gehalte aan 

oligosachariden laag. Van nature is lactose aanwezig. Personen met lactose-

intolerantie/malabsorptie of personen die bepaalde (oligo)sachariden niet goed 

verteren kunnen hierdoor de hoeveelheid resten verhogen. Bij deze personen is 

het aan te raden bij een standaard vezelarme voeding ook melkproducten te 

mijden.  

Besluit definitie dieet 

Er is geen duidelijke definitie van resten of residuen en hoe deze te 

kwantificeren. In de onder 5.3 vermelde interventiestudies ligt de nadruk op het 

vermijden van voedingsvezels en dit werd door Lijoi et al. (16), Liedenbaum et 

al. (15) en Woolner en Kirby (38) in interventiestudies afgebakend op maximaal 

10 gram voedingsvezels per dag. Melkproducten zijn toegelaten met 

uitzonderling bij personen met een lactose-intolerantie. Wanneer we in deze 

dieetrichtlijn spreken over het vezelarm dieet dan spreken we over een voeding 

met maximaal 10 gram voedingsvezels. De auteurs van deze richtlijn adviseren 

om de term restenarm dieet niet meer te gebruiken wegens de onduidelijke 

definitie van resten en als bijgevolg ook de onduidelijke definitie van het 

restenarm dieet (Grade 1b). 

 

5.4 Toepassing: Voedingsadvies bij colonoscopisch 
onderzoek 

Een vezelarm dieet wordt diagnostisch toegepast bij voorbereiding op een 
colonoscopie, operatie aan de darm, ter ondersteuning van een goede 
darmreiniging. 

5.4.1 Colonoscopie 

Een colonoscopie gebeurt meestal in het kader van een hospitalisatie gedurende 
één dag. Tijdens een colonoscopie wordt de dikke darm en vaak ook het einde 

van de dunne darm geïnspecteerd, kunnen er weefselstalen genomen worden of 
een kleine ingreep uitgevoerd worden. Bij een colonoscopie is het belangrijk dat 
de darm goed leeg is en er geen grove voedingsvezelsresten aanwezig zijn (10). 

Grove voedingsvezels zijn bijvoorbeeld aanwezig in champignons, asperges, 
tomaten, kiwi en druiven. Zo raden Occhipinti en Di Palma (40) aan om geen 
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bonen, watermeloen te eten omdat resten ervan bij colonoscopie verkeerdelijk 

als poliepen kan geïdentificeerd worden. Hetzelfde geldt voor rode dranken (bv. 
vruchtensap) of rode producten op basis van gelatine welke verkeerdelijk de 

indruk van bloed in de darm kunnen geven.  
 
Bij de voorbereiding voor een colonoscopie of een darmoperatie worden 

medicijnen gebruikt (zoals orale oplossingen bv. PEG (mannitol of polyethylene 
glycol), sodium phosphate of magnesiumcitrate, Bisacodyl). Occhipinti en Di 

Palma (40) gaven een vergelijkend onderzoek weer van deze preparaten. Het 
onderzoek ging niet verder in op de onderzoeksvraag omtrent het effect van het 
dieet.   

Deze preparaten worden al dan niet gecombineerd met een ‘restenarm dieet’ of 
een helder vloeibaar dieet 1 tot 3 dagen voor de behandeling. Vaak worden 

hierbij ook laxantia gebruikt. Tijdens een periode van 4 tot 6 uren voor de 
ingreep mag meestal niets meer gegeten worden. Het aantal dagen dat een 
restenarm of vloeibaar dieet wordt aangeraden varieert van 1 tot 3 dagen. Soms 

wordt aangeraden om restenarm te eten bij ontbijt en lunch en een ‘vloeibare’ 
maaltijd te gebruiken de avond voor de colonoscopie. De ochtend van de 

colonoscopie blijft men nuchter. 

Bij deze behandeling wordt het drinken van het product, welke reeds tegenzin 

opwekt bij de patiënt gecombineerd met een vloeibaar dieet of sterkte restricties 

waardoor vaak een lage compliantie wordt waargenomen.  Hierbij rapporteert de 

patiënt diverse klachten zoals misselijkheid, overgeven, darmkrampen, 

winderigheid, slecht slapen, hoofdpijn, duizeligheid, afwezigheid van school of 

werk.  

Het dieet ter voorbereiding van een colonoscopie werkt ondersteunend bij 

medicatie voor darmspoeling. Een vezelarm dieet is een tijdelijk dieet in 

combinatie met voldoende drinken en een preparaat vanaf de avond vóór de 

behandeling. Na de operatie kan de persoon volgens eigen behoefte terug een 

evenwichtige voedingspatroon consumeren. 

Een vezelarm dieet minstens één dag voorafgaand aan het darmonderzoek heeft 

de voorkeur op een normale voeding zonder restricties, of een volledig vloeibaar 

dieet. De patiënten verdragen een vezelarme voeding beter, het dieet 

ondersteunt de darmlediging en het proces. 

 

5.4.2 Effect van het dieet bij colonoscopie of colonografie 
Op basis van de literatuurstudie werden 9 studies geselecteerd waarbij het effect 

van een restenarm of vezelarm dieet werd onderzocht bij diverse pathologieën. 

Vijf prospectieve studies onderzochten het effect bij de voorbereiding op een 

colonoscopie (Sipe et al. (28)); Wu et al. (39); Soweid et al. (29); Melicharkova 

et al. (42); Stolpman et al. (43)) en dit in vergelijking met een vloeibaar of een 

normaal dieet. Eén RCT onderzocht het effect op de beeldvorming bij een 

colonografie (Liedenbaum et al. (15)), één RCT bij laparoscopie (Lijoi et al. (16)), 

één RCT bij IBS (Woolner en Kirby (38)) en één meta-analyse bij diverticulutis 

(Tarleton et al.(33)). 
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In bijlage 1 zijn de onderzoeken opgenomen die een vergelijking maken tussen 

een vezelarm/restenarm dieet met een vloeibaar of geen dieet bij de 

voorbereiding op een colonoscopie of een darmoperatie. In een publicatie van 

Nett et al. 2014 (41) werden 4 van de 9 dezelfde onderzoeken in een overzicht 

bekeken. Nett et al. vermeldt nog 1 extra onderzoek maar hierbij werd geen 

gebruik gemaakt van een vezelarm of restenarm dieet zodat dit artikel niet in dit 

onderzoek werd opgenomen. Nett et al. (41) maakte een vergelijking tussen 4 

studies waarbij 2 studies een vezelarm of residu-arm dieet een verbetering gaf 

bij darmreiniging in vergelijking met een vloeibaar dieet. Bij alle vier de studies 

was erbij het volgen van een vezelarm/residu-arm dieet een verbeterde 

opvolging van het dieet en de tolerantie dan bij het advies van een vloeibaar 

dieet. 

Verder raadt Nett et al. (41) aan om rode vruchtensappen te vermijden omdat 

resten hiervan verwarrend zouden kunnen geven met bloed in de darm. Vooral 

bij patiënten met diverticulitis zouden producten die zaden bevatten zoals 

tomaten en komkommers moeten vermeden worden. Gezien het advies om 1 

dag vooraf aan het onderzoek geen groenten te gebruiken moet dit advies niet 

extra gespecifieerd worden (level of evidence: opinion).  

In vijf studies ter voorbereiding van een darmoperatie verbeterde bij de 

personen die een vezel/restenarm dieet volgden de darmlediging of de 

beeldkwaliteit in vergelijking met andere darmvoorbereidingen. Bij Sipe et 

al.(28), Lioij et al.(16) en Stolpman et al. (43) was er geen verschil met andere 

voorbereidingen. Bij alle studies had het volgen van een restenarm of vezelarm 

dieet een positief effect op de patiënt, met een verbeterde compliantie, korter 

verblijf in het ziekenhuis en minder klachten na de ingreep. Een vezelarm dieet 

wordt beter verdragen en heeft de voorkeur in vergelijking met een 

voorbereiding met een vloeibaar dieet of een normale voeding zonder restricties. 

Occhipinti en Di Palma (40) deden een vergelijkend onderzoek tussen preparaten 

ter voorbereiding van een colonoscopie waarbij ze steeds een restenarm of 

vloeibaar dieet gebruikten 1 tot 3 dagen voorafgaand de colonoscopie. Ongeacht 

het preparaat werd een vloeibaar dieet en een restenarm langer dan 1 dag het 

minst goed getolereerd. Een restenarm dieet 1 dag voor de colonoscopie werd 

het best getolereerd. 

Het voordeel van een vezelarme voeding, in vergelijking met een normale of een 

volledig vloeibare voeding, werd o.a. door Wu et al. (39) aangetoond in een 

retrospectieve cohort studie bij 789 patiënten met het advies een restenarme 

voeding te volgen 2 dagen vóór het onderzoek. 

 

Sipe et al. (28) vergeleek een restenarme voeding met een vloeibare voeding de 

dag voor een colonoscopie in combinatie met split-dose orale sulfaat oplossing. 

Er was geen verschil in darmreiniging tussen de twee voedingen, maar een 

restenarme voeding gaf de patiënt een beter gevoel bij de voorbereiding, wat het 

proces vlotter laat verlopen.  

Het volgen van een vezelarm dieet had in de studies een positief effect op de 

patiënt, met een verbeterde compliantie, korter verblijf in het ziekenhuis en 
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minder klachten na de ingreep. Moon (20) geeft aan dat een vezelarm dieet een 

onafhankelijke indicator is in het kader van een goede darmreiniging. 

Nett et al. (41) vermeld ook dat vezelsupplementen en ijzersupplementen 
voorafgaand het onderzoek moeten gestopt worden. IJzersupplementen kunnen 
zwarte vlekken tonen. (level of evidence: Grade 1b) 

Het aantal dagen dat een vezelarme of restenarme voeding wordt aangeraden 

ter voorbereiding van een colonoscopie ligt tussen de 1 en de 3 dagen. Er zijn 

geen studies terug gevonden die een vergelijking maken van het effect tussen 1, 

2 of 3 dagen een vezelarm dieet te volgen voorafgaand de colonoscopie. Vanaf 1 

dag op voorhand zijn positieve resultaten beschreven. Moon (20) geeft aan dat 

het volgen van een vezelarm dieet één dag voor de colonoscopie voldoende is, 

dat het langer volgen van het dieet geen extra positieve invloed heeft. De 

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) (10) raadt een 

vezelarme voeding aan één dag voorafgaande de colonoscopie.  

 

5.4.3 BESLUIT 

Bovenstaande studies (zie ook bijlage 1) onderzochten het effect tussen een 
standaard behandeling (medicinale voeding in combinatie met vloeibare voeding) 
en de medicinale behandeling gecombineerd met een vezelarme voeding. Bij het 
volgen van een vezelarme voeding was de compliantie van de patiënt hoger, had 

de patiënt minder klachten en was er minder afwezigheid van werk of school. 
Een vezelarme voeding één dag voorafgaand de colonoscopie werd het best 

getolereerd en opgevolgd door de patiënten. 
 

Praktisch is een vezelarm dieet een tijdelijk dieet van één tot maximum drie 
dagen. Bepaalde studies geven aan dat één dag voorafgaand een colonoscopie 
vezelarm eten voldoende is en er geen extra voordelen zijn om een vezelarme 

voeding meerdere dagen toe te passen.  

Gezien de korte periode (1 dag) dat een vezelarme voeding moet gevolgd 
worden zijn er ook geen risico’s op voedingstekorten.   

Aanbeveling (Grade 1b):vezelarm dieet volgen één dag voorafgaand aan het 

darmonderzoek, in combinatie met voldoende drinken. Timing en afspraken conform het 

ziekenhuis en het uur van het onderzoek. Een vezelarme voeding is een tijdelijk dieet en 

heeft als doel ondersteunend te werken bij ingrepen waarbij het belangrijk is dat de darm 

goed reinigt, zoals bij een colonoscopie. Bepaalde studies geven aan dat een vezelarm 

dieet een betere reiniging geeft dan gewone voeding of vloeibare voeding. 

Andere studies geven aan dat een vezelarm dieet op zich niet steeds effectiever is op 

vlak van darmreiniging. Wel zal de patiënt die een vezelarm dieet volgt het proces van 

voorbereiding met medicijnen beter verdragen. De compliantie is beter en de studies 

vermelden een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis. 

Vezel- en ijzersupplementen moeten eveneens vermeden worden. 
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Potentieel schadelijke effecten van een vezelarm dieet 

Bij de voorbereiding van een colonoscopie zijn geen schadelijke effecten 

van het volgen van een vezelarm dieet vastgesteld (40). Gezien het dieet 

slechts één dag moet gevolgd worden is er geen risico op nutritionele 

deficiënties.  

 

5.5 Theoretische aanbevelingen: vezelarm dieet 
5.5.1 Terminologie 

In de literatuur worden de termen restenarm (low residue), vezelarm dieet (low 

fibre, soms ook fibre free) gebruikt. 

De termen worden, vanwege het gebrek aan kwantificatie mogelijkheden voor 

een restenarm dieet, niet consequent en door elkaar gebruikt (3). 

De voedingsadviezen die in de studies over een restenarm dieet beschreven 

worden leunen eerder aan bij een vezelarme voeding. En in de literatuur wordt 

aanbevolen het restenarm dieet te vervangen door een vezelarm dieet (5).  

 

5.5.2 Voedingsvezels 

De nadruk van een vezelarm dieet ligt op de hoeveelheid voedingsvezels. Een 

vezelarm dieet bevat maximaal 10 gram voedingsvezels. Groenten, fruit (zeker 

niet met pitten zoals kiwi en druiven), volle graanproducten, zaden en noten zijn 

niet toegelaten.  Grove voedingsvezels zoals in champignons zijn af te raden.  

De definitie is afkomstig vanuit de kwantitatieve beschrijving van Lioji et al (16) 

en Woolner en Kirby (38). Lioji et al. (16) beschreven een vezelarm dieet als 

‘een voeding met minder dan 10 gram voedingsvezels per dag’. In een 

klinische studie van Woolner en Kirby (38) naar het effect van een vezelarm 

dieet op IBS werd als definitie voor een vezelarm dieet eveneens ‘maximum 10 

gram voedingsvezels per dag’ gebruikt. 

Er werd naast de aanbeveling in kwantiteit verder geen aanduiding gegeven naar 

het belang van het soort voedingsvezels.  

 

5.5.3 Vetten 

De vetaanbevelingen zoals aanbevolen in een evenwichtige voeding. Dit 

betekent een voeding met 30 tot 35 energie% vet (8).  

 

5.5.4 Melkproducten 

Bij lactose-intolerantie wordt aangeraden ook melkproducten te 

vermijden. In een vezelarm dieet worden melkproducten afgeraden 

waaraan stukken fruit, noten of granen zijn toegevoegd. 
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5.5.5 Water 

Bij een voorbereiding op een colonoscopie het aan te raden om voldoende te 

drinken. In kader van darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn, diverticulitis 

zijn voldoende voedingsvezels in de voeding prioritair in combinatie met 

voldoende drinken. Dit  conform de aanbevelingen van een evenwichtige voeding 

om dagelijks 1,5 liter te drinken, bij voorkeur water (8). Voldoende en 

regelmatig drinken bevordert de darmwerking.    

 

5.5.6 Energie en andere nutriënten 

Conform aanbevelingen. Het is een tijdelijk dieet van één tot maximum enkele 

dagen, waardoor er geen risico bestaat op tekorten van bv. vitaminen of 

mineralen. Bij personen met een risico op malnutritie kan extra aandacht 

besteed worden op de keuze en portiegroottes van inname. 

 

6. Praktische voedingsaanbeveling: 
voedingsadvies bij colonoscopisch onderzoek 

6.1 Korte omschrijving van het dieet 
 

Maximum 10 gram voedingsvezels per dag, 

Aandacht voor voldoende drinken, minstens 1,5 liter per dag, 

Standaard energie-inname. 

 

In de praktijk wordt bij de voorbereiding op een colonoscopie een vezelarme 

voeding aangeraden. Volgende voedingsmiddelen zijn te mijden: volkoren 

granen, bruine broodsoorten, aardappelen, groenten, vers of gedroogd fruit, 

peulvruchten, zaden, noten en confituur met pitten en stukken, en dranken met 

pulp.  

Toegestaan is wit brood of witte beschuit, witte pasta, witte rijst, gelei (zonder 

pitten), kaas en vleeswaren (zonder grove delen of groenten), vlees, geklaarde of 

gezeefde bouillon, dranken zonder pulp (bv. appelsap of druivensap), melk of 

yoghurt zonder toevoegingen van fruit, noten, muesli of granen. 

Hiernaast is aandacht nodig om grove voedingsvezels (bv. champignons) en 

voedingsmiddelen die pitten bevatten (bv. kiwi, druiven, tomaten) te mijden, 

maar gezien het advies om geen groenten, fruit, volle granen, noten en zaden te 

eten wordt hieraan automatisch voldaan. Vezelsupplementen en 

ijzersupplementen zijn niet toegestaan. 
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Melk en melkproducten zonder toevoegingen (behalve van suiker of gelei) zijn 

toegestaan. Bij patiënten met lactose-intolerantie wordt aangeraden geen melk 

of melkproducten te gebruiken. 

Toegestaan: wit brood, witte beschuiten, witte rijst, witte deegwaren, gelei 

(geen pitten), kaas, vleeswaren (zonder grove delen of groenten), vlees of vis, 

water, thee, frisdrank, heldere fruitsap (zonder pulp), melk en yoghurt zonder 

toevoeging van fruit, noten of granen. 

Te mijden: bruin brood, volle graanproducten, aardappelen, alle groenten, alle 

soorten vers of gedroogd fruit, noten, zaden, pitten, confituur, melk of yoghurt 

met toevoeging van fruit, noten of granen. Ijzer- en vezelsupplementen. 

6.2 Overzicht voedingsadvies bij colonoscopisch onderzoek 
per groep van de actieve voedingsdriehoek 

 
Voedingsgroep volgens de 
actieve voedingsdriehoek 

 

 
Vezelarm, aan te raden 

 
Rijk aan vezels, te mijden 

Water Water, thee, koffie, heldere 
(geklaarde of gezeefde) bouillon 
(zonder groenten) 

 

Graanproducten en 
aardappelen 

Witbrood, toast (wit), crackers 
(wit), witte rijst, witte beschuit,  
Geraffineerde bindmiddelen 
zoals maïzena, puddingpoeder, 
griesmeel, tapioca, vermicelli, 
tarwebloem, aardappelbloem,  
pannenkoeken, ontbijtgranen op 
basis van gepofte rijstkorrels 
zonder toevoegingen, cornflakes 

Bruinbrood, volkorenbrood, 
rozijnenbrood, sandwiches, 
gekookte aardappelen, 
volkoren deegwaren, bruine 
rijst, niet geraffineerde 
bindmiddelen zoals 
havermout, paneermeel 
gefrituurde of gebakken 
aardappelen, muesli, cruesli, 
volkoren ontbijtgranen of 
ontbijtgranen met 
toevoegingen (fruit, noten, 
enz.) 

Groenten Geen Alle groentesoorten 

Fruit Helder fruitsap zonder pulp 
(appelsap, druivensap) 
Zacht fruit op eigen sap/op 
siroop bv. perzik, peer en 
abrikoos 

Alle fruitsoorten 
Fruitsap met pulp 
Hard fruit op sap of siroop bv. 
ananas, fruitmengeling en 
druiven. 
Gedroogd fruit 

Melkproducten en 
calciumverrijkte sojaproducten 

Witte zachte kazen, alle soorten 
(harde) kaas zonder noten, 
verse kruiden, ui en harde korst 
Melk, yoghurt zonder 
toevoeging van stukjes fruit of 
granen  
Yoghurt met fruitaroma 

Producten met toevoeging 
van stukjes fruit, granen of 
noten. 
Kaas met korst 

Vlees, vis, eieren  en 
vervangproducten 

Eieren 
Vlees/vis (zonder harde 

stukken) 
Vleeswaren zonder toevoeging 
van augurk, ui, enz. 

Taai vlees, zaden, noten, 
gepaneerde of gefrituurde 

producten, bereide 
vleeswaren en salades met 
toevoeging van augurk, ui, 
enz., peulvruchten  

Smeer- en bereidingsvet Margarine, olie In kader van gezonde 
voeding: boter 

Restgroep Heldere bouillon, frisdranken, 
limonade, suiker, gelei, stroop, 
honing, droog gebak, cake 
zonder fruit, rijstwafel. 
Koek en gebak met minder dan 
1 g voedingsvezels per 100 g 
product. 
 

Confituur, choco met noten, 
speculaaspasta 
Popcorn, alle soorten 
volkoren koek en gebak met 
toevoegingen van rozijnen en 
noten.  
Koeken uitgezonderd de 
toegelaten soorten. 
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7. Besluit  - Grade 1b 

Voedingsadvies ter voorbereiding van een colonoscopie bestaat uit een 
vezelarme voeding één dag voorafgaand de colonoscopie in combinatie met 
medicatie en voldoende drinken. Een vezelarm dieet bevat maximum 10 gram 

voedingsvezels per dag. In een vezelarm dieet ligt de nadruk van het 
voedingsadvies op een voeding met een laag vezelgehalte. Bij lactose-

intolerantie of malabsorptie wordt aangeraden tevens melkproducten te 
vermijden. 
Uit studies waarbij een vezelarm dieet werd toegepast blijkt dat de patiënt nood 

heeft aan praktisch voedingsadvies, met een duidelijke vermelding van aan te 
raden en te mijden voedingsmiddelen, zodat de richtlijnen voor het te volgen 

dieet duidelijk zijn. Ook ijzer- en vezelsupplementen zijn af te raden. 

 

Kritische noot van de auteurs 

1. Bij onderzoekstudies  naar residu-arm of vezelarm/vrij dieet wordt niet 

steeds de praktische toepassing in voedingsmiddelen vermeld. Dit maakt 

vergelijking van het onderzoek niet steeds mogelijk. De aanbeveling van 

maximum 10 gram voedingsvezels is gebaseerd op de studies uitgevoerd 

door Lijoi et al. (16), Woolner en Kirby (38) en Liedenbaum et al. (15). Zij 

maakte een duidelijke kwantitatieve definitie in functie van de maximum 

hoeveelheid voedingsvezels. 

2. Door de kwantitatieve uitdrukking in maximum hoeveelheid 

voedingsvezels is de term restenarme voeding geen goede term en wordt 

gekozen om vanaf nu de term vezelarme voeding te gebruiken.  

3. Dit onderzoek en de toepassing van de Grade 1b is gebaseerd op 5 RCTs 

en 2 case-control Studies. Nett et al. gaf in 2014 een overzicht van 

eveneens 5 RCTs en case-control-studies met vergelijkbaar resultaat naar 

de voordelen van een vezelarm dieet. Dit document is het eerste 

document die het vezelarm dieet als richtlijn uitschrijft. Er zijn geen 

gevalideerde buitenlandse richtlijnen bekend en er zijn geen systematische 

reviews bekend die een antwoord geeft op de onderzoeksvragen van deze 

richtlijn. De ‘European Society of Gastrointestinal Endoscopy’ en ‘The 

American Society for Gastrointestinal Endoscopy’ hebben respectievelijk 

een richtlijn en een consensusnota uitgegeven omtrent ‘bowel preparation 

for colonoscopy’, het voedingsgedeelte komt hierin beperkt aan bod. 

Hierdoor was de auteursgroep verplicht om beroep te doen op RCTs en 

case-control Studies. 

4. De praktische vertaling van 10 gram voedingsvezels kan in de praktijk op 

verschillende manieren toegepast worden door de mogelijke variatie in 

voedingsmiddelen. De tabel met aanbevolen en te mijden 

voedingsmiddelen is een hulpmiddel voor de patiënt en zorgdrager.  
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Bijlage 1: Overzicht studies opgenomen in het onderzoek 
Table 3: Overview of studies investigating the effect of a low-residue or fiber-low diet on 
bowel preparation in humans 
Reference Study 

group 
Design Level of 

evidence 
Investigation Results 

Stolpman, D. et 
al. (2014) 

n = 200 
randomized 
clear fluids 
or low-
residue 
breakfast 
and lunch 
before 
colonoscopy 

RCT A2 Primay: the effect of dietary 
modification on bowel prep 
quality. 
Secondary endpoints include 
polyp detection, patient 
tolerance, withdrawal time, 
and patient acceptance. 

Polyp detection rates, patient 
tolerance and patient acceptance 
were similar between the low-
residue group and the clear fluids 
group. 

Melicharkova et 
al. (2013) 

n=248 
(56%f) 
Clear-
fluids(CF) = 
122 
Low-residue  
+  CF = 126 

RCT A2 Efficacy and tolerability of a 
low-residue break-fast 
ingested on the day before 
colonoscopy as compared with 
a clear-fluid diet 

A low-residue breakfast improved 
patient tolerance without impacting 
quality of low-volume colon 
cleansing prior to the colonoscopy. 

Sipe et al. 
(2013) 

n=230 
Clear liquid 
= 114 
Low-residue 
= 116 

RCT A2 To study whether a low-
residue diet impacts bowel 
preparation with oral sulfate 
solution 

A low-residue diet did not impair the 
quality of bowel preparation 
achieved with oral sulfate solution. 
Improvement of patient satisfaction 
with low-residue diet. 

Liedenbaum et 
al. (2010) 

n=50 (42% 
f) 
No diet = 
25 
Low-fiber = 
25 

RCT A2 Comparison of bowel 
preparations with and without 
a low-fiber diet to determine 
the image quality and 
accuracy in polyp detection at 
CT colonography 

The use of a low-fiber diet in bowel 
preparation for CT colonography 
results in significantly less untagged 
feces and shows a trend toward 
better residue homogeneity. 

Park et al. 
(2009) 

n=214 
(44% f) 
Clear liquid 
= 106 
Low-residue 
= 108 

RCT A2 Efficacy and tolerability of 
bowel preparation protocols 
with a low residue diet 
compared to the traditional 
clear liquid diet  

The low residue one-day diet 
provided cleansing efficacy similar 
to that of a clear liquid diet and 
offered the benefit of improved 
tolerability. 

Lijoiet al. (2009) n=83 
(100% f) 
Fiber group 
= 42 
Controls = 
41 

RCT A2 Comparison of a 7-d minimal 
residue (low fiber intake) pre-
operative diet compared with 
a mechanical bowel 
preparation before 
laparoscopic gynaecological 
surgery 

The low fiber diet and mechanical 
bowel preparation provided similar 
quality of surgical field exposure. 
Low fiber diet was better tolerated 
by the patients (increased 
compliance). 

Delegge et al. 
(2005) 

n=506 
(64% f) 
Clear liquid 
= 222 
Low-residue 
= 284 

RCT A2 Comparison of the efficacy of 
two bowel-cleansing regimens 
before colonoscopy 

The low-residue regimen resulted in 
significantly better colon cleansing 
and better patient tolerance and 
willingness to repeat the cathartic 
bowel preparation. 

Wu et al. (2011) n=804 
(43.6% f) 

PCS B Impact of a 2-d low-residue 
diet on the quality of bowel 
preparation before 
colonoscopy 

A low-residue diet before 
colonoscopy provided better bowel 
cleansing than an unrestricted diet. 

Soweid et al. 
(2010) 

n=200 
(47.8% f) 
Clear liquid 
= 98 
Fiber-free = 
102 

PCS B Efficacy and tolerability of 
PEG-ES given with a clear-
liquid diet (CLD) compared 
with a fiber- free diet (FFD) for 
colonoscopy preparation 

FFD given with PEG-ES on the day 
before colonoscopy is a more 
effective regimen than the standard 
CLD regimen, and is better tolerated 
by patients. 

Niveau van bewijskracht: A1 = systematische reviews (meta-analyses), A2 = gerandomiseerd vergelijkend 

onderzoek; B = gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van matige kwaliteit of onvoldoende omvang; C = niet 

vergelijkend onderzoek; D = mening van deskundigen (CBO). 
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Bijlage 2: Voorbeeld dagschema – 2000 kcal – 10 g 
voedingsvezels (vezelarme voeding) 

Dagschema vezelarme voeding Gram voedingsvezels 

Ontbijt 
- 4 sneden wit brood met margarine,  

gelei en magere platte (witte) kaas 
- Water 

 
1,3 g 

0 g en 0,4 g 
0 g 

Snack: 2 witte beschuiten met gelei en kop melk, 
halfvol 

1,1 g 

Middagmaal 
- Heldere bouillon, 200 – 250 ml 
- ½ bord witte rijst of pasta (180 gram) 

- 100 g vlees bv. kipfilet 

- 15 g bereidingsvet 
- Saus op basis van sap van blikfruit zoals 

perziken, 2 halve perziken 
- Water  

 
0.5 

1,6 g 

0 g 

0 g 
0,8 g 

Snack: plak cake (zonder fruit), kop koffie en water 

Glas appelsap 

0,2 g 

 
0,4 g 

Avondmaal 
- 4 beschuiten (wit) met margarine,  

gelei en magere smeerkaas 

- Water 
- Kop koffie  

 
1,6 g 
0,3 g 

0,3 g 
0 g 

Snack: schaaltje platte witte kaas met honing 0,1 g 

Totaal 8,6 g 
Bron voedingswaardegegevens: NUBEL, 2009 
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Bijlage 3: Voorbeeld ‘Info voor de patiënt’: vezelarme 
voeding ter voorbereiding op een colonoscopie 

Een vezelarme voeding ondersteunt de lediging van de darm met …………………… [naam 

product] 

Dag voorafgaand onderzoek: [datum]  

Vermijd vanaf 3 dagen voor het onderzoek het gebruik van  vezelsupplementen 

zoals ………………………. en het gebruik van noten, zaden, pitten (ook in muesli of 

toegevoegd aan producten zoals yoghurt) als van vezelrijke groenten of fruit zoals 
tomaten, asperges, peulvruchten, aardbeien, frambozen, kiwi, enz.  

Eén dag voor het onderzoek volgt u een voeding met zo weinig mogelijk 

voedingsvezels. Voedingsvezels komen voor in bruin en volkoren brood, rozijnenbrood, 

sandwiches, volle graanproducten (bv. volkoren deegwaren, volkoren ontbijtgranen, 

muesli, cruesli, ontbijtgranen met toevoegingen van fruit, noten, enz.), groenten, fruit, 

aardappelen, noten, zaden, pitten, of voedingsmiddelen die granen of pitten bevatten, 

zoals yoghurt met muesli, enz. 
 

Toegestaan: wit brood of witte beschuiten, witte pasta, witte rijst, gelei, kaas zonder 

noten of toevoegingen of harde korst en vleeswaren zonder toevoeging van bv. augurk of 

ui, vlees, geklaarde of gezeefde bouillon, dranken zonder pulp, melk of yoghurt zonder 

toevoeging van fruit of granen.  

Melk en melkproducten zonder toevoeging (behalve van suiker of gelei) zijn toegestaan.  

Bij patiënten met lactose-intolerantie wordt aangeraden geen melk of melkproducten te 

gebruiken. 

Onderzoek op [datum, ] om: … u + aanvulling uurschema voorbereiding 

met darmspoeling XXXXX 

Voor het ontbijt en de lunch zijn toegelaten:  

Drank: Water, thee, koffie, heldere gezeefde of geklaarde bouillon of soep zonder 
groenten 

Brood en graanproducten: wit brood, witte beschuiten, witte rijst, witte deegwaren en 

cornflakes (zonder toevoegingen van fruit, noten).  

Gebruik bij een maaltijd van deze producten maximaal 4 sneden brood of 1 bord rijst of 

deegwaren (180 gram). Geef de voorkeur aan witte rijst of witte deegwaren. 

Groenten: geen 

Fruit: fruit in blik op siroop of op eigen sap bv. perzik, abrikoos of peer, helder fruitsap 
zoals appelsap en zonder pulp. Vers fruit of stukken fruit in yoghurt zijn niet toegelaten. 

Melkproducten: melk, yoghurt, kaas zonder noten, toevoegingen of harde korst. 

Melkproducten steeds zonder toevoegingen van stukken fruit, noten, muesli of granen. 
Yoghurt met fruitaroma is toegelaten.  

Vlees, vis, eieren en vervangproducten: geef de voorkeur aan vlees, vis of 

vleeswaren zonder extra toevoegingen van bv. augurk, ui, noten, enz.. Geef de voorkeur 

aan bv. vis, kipfilet, kalkoenfilet, biefstuk, gebraad, haasje, hamburger.  
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Bereide vlees- of vissalades, sterk gekruide of vette vleeswaren zoals paté zijn niet 

toegelaten. Peulvruchten zijn niet toegelaten. Gepaneerde of gefrituurde vlees of 
visproducten zijn niet toegelaten. 

Smeer- en bereidingsvet: alle producten, maar vermijd te gebruinde bereidingen. 
Frituren is niet toegelaten. 

Restgroep: sportdranken, frisdranken, cake zonder fruit. 

Het avondmaalde dag voor het onderzoek kiest u voor witte beschuiten met gelei en 

vloeibaar voedsel zoals pudding, yoghurt zonder granen en fruit, heldere bouillon (zonder 

groenten), fruitsap zonder pulp (heldere dranken), enz. 

De dag van het onderzoek gebruikt u als ontbijt enkel water, thee met suiker en/of 
citroen en helder vruchtensap (zonder pulp) zoals appelsap. 
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Bijlage 4: 

Overzicht voedingsadvies bij een vezelarme voeding per groep van 

de actieve voedingsdriehoek  

 
Voedingsgroep volgens 

de actieve 
voedingsdriehoek 

 

 
Vezelarm, aan te raden 

 
Rijk aan vezels, te 

mijden 

Water Water, thee, koffie, heldere 
(geklaarde of gezeefde) 
bouillon (zonder groenten) 

 

Graanproducten en 
aardappelen 

Witbrood, toast (wit), 
crackers (wit), witte rijst, 

witte beschuit,  

Geraffineerde bindmiddelen 
zoals maïzena, 
puddingpoeder, griesmeel, 
tapioca, vermicelli, 
tarwebloem, 
aardappelbloem,  

pannenkoeken, 
ontbijtgranen op basis van 
gepofte rijstkorrels zonder 
toevoegingen, cornflakes 

Bruinbrood, 
volkorenbrood, 

rozijnenbrood, 

sandwiches, 
gekookte aardappelen, 
volkoren deegwaren, 
bruine rijst, niet 
geraffineerde 
bindmiddelen zoals 

havermout, paneermeel 
gefrituurde of gebakken 
aardappelen, muesli, 
cruesli, volkoren 
ontbijtgranen of 
ontbijtgranen met 
toevoegingen (fruit, 

noten, enz.) 

Groenten Geen Alle groentesoorten 

Fruit Helder fruitsap zonder pulp 
(appelsap, druivensap) 

Zacht fruit op eigen sap/op 
siroop bv. perzik, peer en 
abrikoos 

Alle fruitsoorten 
Fruitsap met pulp 

Hard fruit op sap of siroop 
bv. ananas, 
fruitmengeling en druiven. 
Gedroogd fruit 

Melkproducten en 
calciumverrijkte 

sojaproducten 

Witte zachte kazen, alle 
soorten (harde) kaas zonder 

noten, verse kruiden, ui en 
harde korst 
Melk, yoghurt zonder 
toevoeging van stukjes fruit 
of granen  

Yoghurt met fruitaroma 

Producten met toevoeging 
van stukjes fruit, granen 

of noten. 
Kaas met korst 

Vlees, vis, eieren  en 
vervangproducten 

Eieren 
Vlees/vis (zonder harde 
stukken) 
Vleeswaren zonder 
toevoeging van augurk, ui, 
enz. 

Taai vlees, zaden, noten, 
gepaneerde of gefrituurde 
producten, bereide 
vleeswaren en salades 
met toevoeging van 
augurk, ui, enz., 

peulvruchten  

Smeer- en bereidingsvet Margarine, olie In kader van gezonde 
voeding: boter 

Restgroep Heldere bouillon, 
frisdranken, limonade, 

suiker, gelei, stroop, honing, 
droog gebak, cake zonder 
fruit, rijstwafel. 

Koek en gebak met minder 
dan 1 g voedingsvezels per 
100 g product. 

 

Confituur, choco met 
noten, speculaaspasta 

Popcorn, alle soorten 
volkoren koek en gebak 
met toevoegingen van 

rozijnen en noten.  
Koeken uitgezonderd de 
toegelaten soorten. 
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