Voeding & Dieet

Het jodiumbeperkt dieet

ADVIES

Het jodiumbeperkt dieet
Naam

:

Datum therapie/scan :
Start dieet

:

Dieet volgen t/m

:

U start met het jodiumbeperkt dieet:
• voor een behandeling met radioactief jodium: minstens 7 dagen
vóórdat u de capsule met radioactief jodium krijgt.
• voor een schildklieronderzoek: minstens 7 dagen vóór het onderzoek.
U volgt dit dieet tot en met de dag van de jodiumtherapie of het
schildklieronderzoek.
In totaal volgt u het dieet dus minstens 8 dagen. Het is belangrijk dat u
zich aan de data houdt die hierboven voor u zijn ingevuld.
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Het jodiumbeperkt dieet
De schildklier gebruikt jodium om schildklierhormoon te
maken. Jodium bestaat in twee vormen: gewoon jodium en
radioactief jodium. Gewoon jodium zit in ons voedsel.
Radioactief jodium wordt gebruikt om de schildklier te
onderzoeken of te behandelen.
Vóór zo’n onderzoek of behandeling moet u een jodiumbeperkt
dieet volgen. In deze folder leest u wat dit dieet inhoudt en hoe
het werkt.

Waarom dit dieet?

Hoe lang volgt u dit
dieet?

Bij een schildklieronderzoek of –behandeling met radioactief jodium is het belangrijk
dat de schildklier het radioactieve jodium
goed opneemt. Om dat te bereiken, zorgen
we dat u gedurende een aantal dagen of
weken maar heel weinig jodium binnenkrijgt. Als u daarna het radioactieve jodium
inneemt, wordt dat meteen door de schildklier opgenomen. Jodium komt in bijna alle
voedingsmiddelen voor. Het is dus onmogelijk om helemaal geen jodium binnen te
krijgen via de voeding. Daarom spreken we
van een jodiumbeperkt dieet.

De meeste patiënten moeten het dieet:
• 7 dagen vóór de behandeling of het
onderzoek starten, en
• tot en met de dag van de behandeling
of het onderzoek volgen.
Als voor u andere start- en stopdagen
gelden, wordt dit van tevoren met u
besproken.

Hoe gebruikt u de
dieetlijst?
Met behulp van het stappenplan op de
volgende bladzijde kunt u bepalen of u een
voedingsmiddel tijdens het jodiumbeperkt
dieet wel of niet mag gebruiken.
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Wat u moet weten

kersen en vruchtencocktails.

Water

Medicijnen

Leidingwater, bron- of mineraalwater bevatten ongeveer evenveel jodium. Tijdens
het dieet mag u deze gewoon gebruiken.

Ook medicijnen kunnen jodium bevatten.
Gebruikt u medicijnen op recept? Praat dan
- voordat u aan het dieet begint - met uw
arts of apotheker.

Keukenzout
U mag tijdens het dieet geen jodiumhoudend (gejodeerd) zout gebruiken. Dat
betekent dat alle soorten keukenzout niet
zijn toegestaan, behalve:
• JOZO Naturel (voorheen NEZO zout)
• Salina

Overige producten
Jodium zit niet alleen in voedingsmiddelen,
maar ook in sommige andere producten
zoals bepaalde geneesmiddelen, zelfzorgmiddelen en verzorgingsproducten.
De volgende producten bevatten (mogelijk)
jodium:
• alternatieve geneesmiddelen
• badzout gemaakt van zeezout
• Betadine®
- ontsmettingsmiddel
- poederspray
- scrub
- shampoo
- zalf
- zeep
• haarverf met henna
• hoestdrank
• jodiumtinctuur
• Stophoest®
• vermageringstabletten
• vitaminepreparaten

Onder Tips ziet u waar u ongejodeerde
zouten kunt kopen. Sommige supermarkten
verkopen zout van het eigen merk. Op de
verpakking daarvan staat soms alleen ‘zout’.
Controleer dus altijd goed of zout jodium
bevat.

Zeevis, schaal- en schelpdieren,
zeewier en algen
Voedingsmiddelen uit de zee bevatten veel
jodium. Daarom passen ze niet in het jodiumbeperkt dieet.

Voedingsmiddelen waaraan jodium is
toegevoegd
Aan sommige voedingsmiddelen wordt in
de fabriek jodium toegevoegd. Dit staat dan
vermeld op het etiket van het voedingsmiddel. Onder het kopje Etiketten lezen vindt u
hier meer informatie over.

Als er povidonjodium, kaliumjodide, jodide
of jodine op het etiket staat, dan bevat het
product jodium. U mag het product dan
tijdens het dieet niet gebruiken.

Kleurstof
De rode kleurstof E-127 bevat jodium en is
niet toegestaan tijdens het dieet. E-127 kan
voorkomen in cocktailkersen, gekonfijte
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De dieetlijst
J
L
?

=
=
=

toegestaan
niet toegestaan
Lees het etiket!

Product	Omschrijving
Aardappelen, rijst, pasta		
Aardappelen (mogen gekookt worden in leidingwater)
Aardappelpuree uit een pakje
(Zilvervlies)rijst en pasta
Volkorenpasta

J
L
J
L

Boter, margarine, halvarine en olie		
Alle soorten gezouten en ongezouten boter, margarine,

J

halvarine en olie
Bouillon en soep		
Alle zelf bereide bouillon (blokje of poeder) en soep,

J

ongejodeerd zout en
toegestane voedingsmiddelen
Soepmixen en kant-en-klare soep

L

Brood en broodvervangers		
Brood van de bakker of fabrieksbrood
Verse bakkerijproducten zoals beschuit, roggebrood,

L
L

krentenbrood, crackers, ontbijtkoek, enz.
Natriumarm brood

J
J

In de fabriek verpakt beschuit, roggebrood, crackers,

?

Zelfgebakken brood, bereid met ongejodeerd zout

krentenbrood, ontbijtkoek en rijstwafels
Alleen toegestaan als er geen gejodeerd zout in zit.
Lees het etiket!
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Product	Omschrijving
Broodbeleg		
Vleeswaren, maximaal 2 plakken

?

(= 40 gram) per dag.
Alleen toegestaan als er geen gejodeerd zout in zit.
Lees het etiket!
Broodbeleg met lever
Kaas, maximaal 1 broodbeleg (= 20 gram) per dag
Buitenlandse kaassoorten
Chocoladevlokken, chocoladehagelslag, chocolade-

L
J
L
L

en hazelnootpasta
Pindakaas en sandwichspread
Overig

L
J

Dranken		
Koffie, thee, bouillon en limonade
Vruchtensappen. Maximaal 2 glazen per dag
Frisdranken en bier. Maximaal een halve liter frisdrank

J
J
J

per dag of 2 glazen bier
Overige alcoholische dranken

L

Ei		
Ei en voedingsmiddelen met ei zoals eiersalade, gebak,

L

cake, eierkoek, advocaat, mayonaise
Fruit en vruchtensap		
Alle toegestane vruchten en vruchtensappen,

J

maximaal 2 stuks of 2 glazen per dag
Zie de tabel Toegestaan fruit
Cocktailkersen, gekonfijte kersen en vruchtencocktails
Zie Wat u moet weten onder het kopje Kleurstof
Lees het etiket!
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Product	Omschrijving
Groente en peulvruchten		
Maximaal 3 groentelepels (= 150 gram) per dag

J

Zie de tabel Toegestane groente en peulvruchten
Alle groente à la crème

L

Jus		
Alle jus (zelfbereid of uit een pakje), bereid met

J

water
Kant-en-klare maaltijden		
Alle kant-en-klare maaltijden

L

Melk en melkproducten		
Maximaal 1 glas (= 150 ml) of schaaltje (= 150 ml) per dag.

J

Geldt voor alle soorten melk, koffiemelk, yoghurt,
vla, kwark, enz.
Koffiecreamer en koffiemelkpoeder

L

Reformproducten		
Deze producten bevatten vaak zeezout, algen en

?

zeewier en bevatten dan jodium
Lees het etiket!
Sauzen		
Sausje gemaakt van het kookvocht van groenten
Zelfbereide sauzen van water, ongejodeerd

L
J

zout, aardappelmeel en toegestane voedingsmiddelen
Sausmixen, kant-en-klare sauzen en bindmiddelen

L

Versnaperingen		
Alle koek(jes) die niet bij de bakker vandaan komen

J

(fabriekskoeken)
Koekjes van de bakker

L

Vraag aan de bakker of er jodium in voorkomt
Krenten, rozijnen, chips (niet met zeezout) en kauwgom
Amandelen en walnoten: maximaal 100 gram per dag
Kroepoek, chocola, marsepein, pinda’s, cashewnoten,
hazelnoten, borrelnoten en alle overige noten
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J
J
L

Product	Omschrijving
Vlees		
Alle soorten ongekruid vlees: maximaal 100 gram per

J

dag (rauw gewogen)
Lever en voedingsmiddelen waarin lever is verwerkt

L

Alle soorten gekruid vlees

?

Alleen als er geen gejodeerd zout in zit
Lees het etiket!
Vleesvervangers		
Alle soorten op basis van soja, granen, rijst, groente en

J

aardappelen. Bijvoorbeeld: Tival, tofu, tahoe en tempé
Seitan, Valess, Quorn en alle andere soorten

L

Zeeproducten		
Zeevis, schaal- en schelpdieren, zeewier en algen

L

Diversen		
Alle verse en gedroogde kruiden en specerijen,

J

specerijenmengsels, vleeskruiden, Aromat, knoflook,
azijn, mosterd, ketjap, ketchup, tomatenpuree,
aardappelmeel, suiker en zoetstof
Gelatinepudding en bindmiddelen
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Toegestaan fruit
•

Zowel vers, uit blik, uit glas en uit de diepvries.
Aalbes
Druif
Meloen
Aardbei
Framboos
Peer
Abrikoos
Grapefruit
Perzik
Appel
Kers
Pruim
Banaan
Kokosnoot
Rozenbottel
Braam
Kruisbes
Sinaasappel
Citroen
Mandarijn
Vijg
Dadel
Mango
Watermeloen

•

•

verpakking)
afbakbroodjes met ongejodeerd zout
nemen (let op de verpakking, sommige
afbakbroodjes bevatten gejodeerd zout)
het brood vervangen door bijvoorbeeld
crackers of beschuit (let op de verpakking, sommige broodvervangers bevatten gejodeerd zout)
zoutloos brood van de bakker gebruiken,
en dit op smaak brengen met ongejodeerd zout.

Keukenzout zonder jodium

Toegestane groente en
peulvruchten

Voor het bereiden van de warme maaltijd
kunt u ongejodeerd keukenzout gebruiken,
zodat u kunt mee-eten met uw gezin/huisgenoten. U hoeft dan niet voor uzelf een
aparte maaltijd klaar te maken.

Zowel vers, uit blik, uit glas en uit de diepvries.
Aubergine
Komkommer Rabarber
Bruine bonen Koolraap
Rode bieten
Bleekselderij Koolrabi
Snijbonen
Bloemkool
Kropsla
Sojabonen
Chinese kool Maïs
Spruitjes
Courgette
Mierikswortel Tomaten
Doperwten
Paprika
Tuinbonen
IJsbergsla
Pastinaak
Uien
Kapucijners Pompoen
Witte bonen
Knoflook
Prei
Zuurkool

Salina en JOZO Naturel zijn jodiumloze keukenzouten. Hieronder ziet u waar u deze
zouten kunt kopen.

Salina
Te koop bij alle supermarkten.

JOZO Naturel
Te koop bij:
• alle vestigingen van:
- Super de Boer
- Jumbo
- Plus
- Poiesz
- EM-TÉ
- Golff
- Dekamarkt
• sommige vestigingen van:
- C1000
- Albert Heijn
- Spar

Tips
Jodium in brood
In brood zit (vaak) jodium. Om te voorkomen dat u met uw broodmaaltijd te veel
jodium binnenkrijgt, kunt u:
• de bakker vragen of hij brood wil bakken
met ongejodeerd zout
• zelf brood bakken met ongejodeerd
zout (de mix mag geen jodiumhoudend
zout bevatten, dus let ook hier op de
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Voorbeeld 1
U mag dit product gebruiken. Er zit wel
zout in, maar dat komt niet in de lijst met
jodiumhoudende zouten voor.
Sommige supermarkten
verkopen zout van het eigen
merk. Op de verpakking daarvan
staat soms alleen ‘zout’.
Controleer dus altijd goed of
zout jodium bevat.

Ingrediënten
Tarwemeel, glucose-fructosestroop,
sesamzaad, lijnzaad, pompoenzaad,
plantaardig vet, tarwezemelen,
rijsmiddel, rijstmeel, suiker, emulgator,
zout, calciumcarbonaat, tarwegluten.

Etiketten lezen

Voorbeeld 2

Bij een aantal voedingsmiddelen in de
dieetlijst staat ‘Lees het etiket!’ U moet
dan zelf op het etiket kijken of het product
jodium bevat. U vindt deze informatie in de
ingrediëntenlijst. Zie de voorbeelden.

U mag dit product niet gebruiken omdat er
bakkerszout in zit.
Ingrediënten
Tarwemeel, glucose-fructosestroop,
plantaardig vet, tarwezemelen,
rijsmiddel, rijstbloem, emulgator,
bakkerszout, calciumcarbonaat,
tarwegluten.

Als u een van de volgende ingrediënten op
de ingrediëntenlijst ziet staan, bevat het
product jodium. U mag het dan tijdens het
dieet niet gebruiken.
• broodzout of bakkerszout
• E-127
• gejodeerd broodzout
• gejodeerd keukenzout
• jodium
• jodiumhoudend keukenzout
• jozo-zout
• zeezout

Het blijft dus altijd belangrijk
om op het etiket te kijken.

Hebt u vragen?
Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet en
neem gerust contact met ons op. U vindt
de telefoonnummers in het grijze kader
achterin deze folder.
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St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E voorlichting@antoniusziekenhuis.nl
www.antoniusziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Voeding & Dieet
088 - 320 78 00
Belangrijk: In 2013 verhuist een aantal locaties. Hieronder vindt u
de huidige en nieuwe adressen met verhuisdata.

Nieuwe locaties

Huidige locaties die gaan sluiten

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1
(Opent 16 september 2013)

St. Antonius Ziekenhuis
Locatie Utrecht Overvecht
Paranadreef 2
(Sluit 11 september 2013)

St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6
(Opent 1 juli 2013)

St. Antonius Ziekenhuis
Locatie Utrecht Oudenrijn
Van Heuven Goedhartlaan 1
(Sluit 13 sep. 2013)
St. Antonius Polikliniek Vleuterweide
Utrechtse Heuvelrug 130-132, Vleuten
(Sluit 27 juni 2013)

Huidige locaties die blijven
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Koekoekslaan 1
St. Antonius Polikliniek Houten
Hollandspoor 5
(Vanaf begin 2014 in nieuw pand
aan Hofspoor 2, Houten)

* St. Antonius Kaakchirurgie verhuist
op 16 september naar St. Antonius
Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 21 oktober kunt u
in Utrecht-De Meern terecht voor de
behandeling van uw spataderen.

St. Antonius Kaakchirurgie*
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12, De Meern
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Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl

DIE 20/04-’13

Dit is een uitgave van
St. Antonius Ziekenhuis

