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Verantwoording bij Dieetadvies bij hereditaire fructose intolerantie (HFI) 
 
Auteurs:  

• Renske Janssen-Regelink (Radboud UMC) 
• Sylvia Walet (ErasmusMC) 
• Liesbeth van der Ploeg (Maastricht UMC+) 
• Kristel Vande Kerckhove (UZ Leuven) 

 
Concept is becommentarieerd door Corrie Timmer (Amsterdam UMC) en An Desloovere (UZ Gent) 
 
Dit document bevat achtergrondinformatie bij de keuzes die de auteurs hebben gemaakt bij de 
totstandkoming van de folder Dieetadvies bij HFI. 
 
Hierbij hoort een tweede document: 
Achtergrond document bij HFI richtlijnen; Fructose, sacharose, mono- en disacharide gehaltes en 
indeling in groepen laag, midden, hoog fructose 
Hierin staat argumentatie over de keuzes voor het al dan niet toestaan van voedingsmiddelen. 
 
Als basis zijn de huidige brochure die in Nederland wordt gebruikt, de brochure van het Universitair 
Ziekenhuis Leuven en de informatie uit het Metabool handboek (Elles van der Louw) gebruikt. 
 
De inhoud van de brochure Nederlands. Vlaanderen past de brochure desgewenst aan, bijvoorbeeld 
door wijzigen van woorden, voedingsmiddelen die in Vlaanderen worden gebruikt, maar weinig in 
Nederland en gebruik van de Voedingsdriehoek in plaats van de Schijf van Vijf. Ook het 
suppletieadvies voor vitamine D is anders dan in Nederland. Inhoudelijk blijft dezelfde basis 
gehandhaafd. 
 
Naam: hereditaire fructose intolerantie, afgekort HFI, conform Metabool handboek. En als 
onderscheid met fructose intolerantie i.v.m. malabsorptie. 
 
Benaming dieet: zeer sterk fructosebeperkt, conform Metabool handboek. 
 
Aanspreekvorm: neutraal. 
 
Mijden: fructose, sacharose, sorbitol.  Isomalt toegevoegd. 
 
Sacharose of sacharose:  
Sacharose (met 1 c) wordt gebruikt in de dieetbehandelingsprotocollen (bijv. diabetes), Dikke van 
Dale (2e druk 1996 gecheckt), Wikipedia, Kenniscentrum suikers, Voedingscentrum, VKS (gecheckt bij 
GSD 1a en HFI). 
Saccharose (met 2 c’s) wordt gebruikt door de NEVO, Food-info.net, Encyclo.nl, online van Dale 
rijmwoordenboek 
Besluit om sacharose (met 1 c) te gebruiken. 
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In de aparte bijlage Achtergrond document bij HFI richtlijnen; Fructose, sacharose, mono- en 
disacharide gehaltes en indeling in groepen laag, midden, hoog fructose  zijn de analyses vermeld 
van producten die fructose kunnen bevatten. Dit is gebruikt om deze producten te beoordelen op 
geschiktheid in het dieet. 
 
Fructose = vrij fructose + helft van sacharose. 
Mol gewicht sacharose: 342, fructose: 180, glucose 180. 
Dus 53% van sacharose is fructose (bij sacharose is er nog 1 H20 molecuul extra, vandaar verschil in 
mol gewicht). 
 
Hoeveelheid fructose in het dieet is volgens Handboek Dieet bij metabole ziekten: 1-2 g/dag, 
voornamelijk afkomstig uit een kleine portie groente en beperkte hoeveelheid aardappelen. 
Aardappel blijkt volgens de NEVO weinig mono- en disachariden te bevatten. 
 
Gekookte groenten bevatten theoretisch minder fructose dan rauwkost omdat dit deels zou 
oplossen in het kookwater. Als je NEVO getallen nagaat klopt dit soms wel, maar soms ook niet.   
Niet kunnen vinden hoe dit te verklaren is. Lost er echt veel fructose op in kookwater? 
Uitgegaan van de vorm waarin de groente het meest wordt gegeten. 
 
Groente ingedeeld in 3 groepen 
< 0.5 g fructose per 100 g product 
0.5 – 1.5 g fructose per 100 g product 
> 1.5 g fructose per 100 g product 
Extra groep “smaakmakers” met producten die in de hoge groep zouden vallen, maar waarvan weinig 
wordt gebruikt. Dit zijn dan vrij geschikte producten. Zo is het voor de patiënt duidelijk waarom deze 
producten toch gebruikt kunnen worden. 
 
Benaming groenten: zoals in de NEVO staat vermeld.  
Rabarber valt onder groente. In Vlaanderen is het fruit. 
 
Volkoren granen: UK: adviseert bij voorkeur niet volkoren soorten omdat dit meer fructose bevat.  
Wij hebben dat nooit gedaan. Daarbij draagt volkoren bij aan de vezelinname. De NEVO geeft andere 
informatie waardoor volkoren is toegestaan. 
 
Kokos: kokosdrink bevat meer mono- en disachariden dan andere plantaardige melkvervangers 
(amandeldrink, haverdrink). Kokosrasp wordt in kleine hoeveelheid gebruikt en staat bij 
smaakmakers. Kokosdrink, kokoswater en kokosmelk zijn als niet geschikt ingedeeld. 
 
Thee: groene en zwarte thee met vruchten toestaan. Kruidenthee met bijv. zoethout, sterrenmunt 
en stukjes fruit als basis niet toestaan. 
 
Mais: suikermais niet toegestaan (mais in blik of glas/maiskolf: 5,1 g suikers/100g), Wel ongezoete 
popcorn (1,2 g suikers/100 g en is  in verhouding per portie gelijk aan chips dus toegestaan). 
Maismeel bevat een spoortje fructose dus toegestaan. 
 
Maisstroop: is glucose-fructose stroop. In Amerika bevat corn sirup vaak een extra hoge hoeveelheid 
fructose. Er wordt dan gesproken van high fructose maisstroop.  
Omdat niet bekend is hoeveel maisstroop in een product zit en omdat suikermais een ruime 
hoeveelheid fructose bevat staan we dit in het dieet niet toe. 
 
Mannitol en maltitol wordt in de UK niet toegestaan. Het KAN een bron van fructose zijn. 



 

15-11-2021           3 
 

 
Tagatose: werd in Vlaanderen niet toegestaan. Bij navraag bij metabole artsen en scientific advisor in 
Leuven van hun diëtisten team: tagatose wordt deels op dezelfde manier gemetaboliseerd als 
sorbitol, maar volgens hun zijn er geen aanwijzingen dat hierbij extra fructose gevormd wordt. 
 
Noten en pinda bevatten ongeveer 0.5 g fructose per 25 gram. Beperkt gebruik nu in de richtlijn 
opgenomen (2 sneden brood met pindakaas, 25 gram).  
 
Groep met alcoholische dranken toegevoegd. 
 
Geschikt/niet geschikt ipv toegestaan/niet toegestaan. 
 
Voorbeeld dagmenu’s niet toegevoegd. 
Wel toegevoegd, als aanvulling op wel/niet geschikt: info over variatie bij broodmaaltijden, warme 
maaltijd en tussendoor, zodat er wel tips gegeven worden voor de praktische toepassing van het 
dieet. Ook sturend naar een gebalanceerde voeding, zodat deze niet té veel eiwit en/of vet bevat. 
 
Recepten niet toegevoegd. 
Indien recepten gewenst zijn dan is het GSD kookboek als basis te gebruiken. Bij dit dieet wordt 
immers geen sacharose gebruikt en een beperkte hoeveelheid fructose. Ook een beperkte 
hoeveelheid lactose, maar dat is in het sterk fructosebeperkt dieet wel geschikt. Sojadrink kan door 
gewone zuivel worden vervangen.  
https://www.mediqtefa.nl/Client/Medische%20voeding/Typen%20medische%20voeding/Dieetprepa
raten/Informatie%20dieetpreparaten. Daar staat pfd van het GSD kookboek. 
Gezien de aversie voor zoete smaak, zullen zoete gerechten vaak niet gewaardeerd worden 
De receptenbundel, gemaakt door een student van het UZ Leuven,  is ook te gebruiken. 
 
Vitaminesupplementen: geen stukje hierover in de folder opgenomen.  
Door het mijden van fruit en het beperken van groente is er grote kans op tekort aan vitamine C en 
foliumzuur. 
De aanbevolen hoeveelheid vitamine C is ruim en in de praktijk zien we niet vaak een duidelijk tekort. 
De inname van vitamine C wordt gedekt door een kleine hoeveelheid aardappel en groente. 
Supplementen voor het ketogeen dieet zijn vaak niet geschikt, omdat deze sorbitol kunnen bevatten.  
 
Indien suppletie nodig is dan zijn opties (augustus 2021): 
- Phlexyvits (Nutricia) en Fruitivits (Vitaflo), via machtiging. 
- Suikervrije multivitaminen- en mineralen preparaten van New-care,  vitals, orthica. 
https://www.new-care.nl/product/multi/ 
https://www.vitals.nl/producten/elke-dag/elke-dag-junior 
https://www.orthica.nl/vitamin-poeder 
- Flinndal multi junior 3-12 jaar,  kauwtablet 
- Davitamon elke dag multivitamine  
Of door de arts een recept voor het benodigde supplement laten maken en vermelden dat dit zonder 
suiker en sorbitol moet zijn. 
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Sondevoeding  
Nagevraagd bij Nutricia en Fresenius (Liesbeth, mei 2020) en Nestlé (Kristel, juni 2021) 
Check altijd of er wijzigingen zijn in de samenstelling van sondevoeding als een patient met HFI 
hiermee moet starten. 
Hipp sondevoeding op basis van gewone voedingsmiddelen bevat fructose.  
 
Nutricia 
Nutrison Advanced Diason bevat fructose. 
Nutrison Protein Intense: 0.01 g sacharose  
Protein Plus Multi Fibre en Nutrison 800 Complete Multi Fibre: 0.1 g sacharose 
 Sacharose is bijproduct, staat niet bij de ingrediëntendeclaratie. 
 
De andere sondevoedingen van Nutricia bevatten geen fructose en/of sacharose. 
 
Fresenius 
Hoog: 
Diben (3.2  g / 100 ml) 
Fresubin Soja Fibre (3.9  g / 100 ml) 
Fresubin Intensive bevat geen directe Fructose maar wel isomaltulose. Dit is een combinatie van 
glucose en fructose 
 
Laag: 
Fresubin complete 1000 en complete 1200 (0,08 g / 100 ml) 
Fresubin HP energy fibre (0,03 g / 100 ml) 
Fresubin 2 kcal HP fibre (0,04/100ml) 
Fresubin original fibre (0,03 g / 100 ml) 
Fresubin energy fibre (0,03 g / 100 ml) 
Frebini original fibre (0,02 g / 100 ml) 
Frebini energy fibre (0,03 g / 100 ml) 
 
Geen fructose: 
Frebini energy 
Frebini original 
Fresubin HP energy 
Fresubin 2kcalHP 
Fresubin original 
 
Nestlé 
Hoog : 
Isosource Soy Energy Fibre (0.3 g /100 ml) 
 
Geen fructose (0 – 0.01 g / 100 ml) : 
Alle varianten : 
Infasource 
Isosource en Isosource Junior (0.01 g/100 ml) 
Impact Enteral 
Novasource 
Peptamen en Peptamen Junior 

 


