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Chantal Gnocchi 

Sinds maart heeft Tefa een nieuw product 
op het gebied van medische voeding in het 
assortiment opgenomen, namelijk de 
Pro-Vitt chocoladereep van Have Food 
Design. Het alternatief voor drinkvoeding 
voor ondervoede patiënten is voor velen 
een welkome afwisseling in consistentie en 
is er in de smaken cranberry-framboos en 
nu ook chocolade.

Femmy van der vuurst, product
manager voeding bij teFa 
‘Elke patiënt vindt het prettig om te variëren 
in smaak en consistentie en met deze reep 
geven wij hen deze mogelijkheid. De reden 
dat de fabrikant heeft besloten om ook cho
coladesmaak aan de productlijn toe te voe
gen is de variatie. Ook is de smaak van cho
colade erg populair in de medische voeding. 
Je moet de chocoladesmaak van de ProVitt 

reep niet vergelijken met de smaak van een 
normale chocoladereep of bijvoorbeeld een 
Mars. Aan medische voeding zijn verschil
lende mineralen en vitamines toegevoegd 
waarvan de smaak niet helemaal te maskeren 
valt. Op het gebied van medische voeding 
ben ik over de smaak van deze chocolade
reep erg tevreden. 
De speciale reep met een zachte, bonbon
achtige vulling bevat maar liefst 200 kcal en 
10 gram eiwit per stuk. Hiermee is het zeer 
geschikt voor patiënten met (een verhoogd 
risico op) ondervoeding en voor patiënten 
met een verhoogde eiwit en energiebehoefte. 
De cranberryframbozenreep wordt goed 
nabesteld bij Tefa, wat aangeeft dat het een 
gewenst product is. 
De ProVitt reep is te verkrijgen via Tefa en is 
niet verkrijgbaar bij een supermarkt of drogis
terij. Ook dient hij te worden voorgeschreven 
door een arts of diëtist. De reep kan bij ons 
toegevoegd worden aan de smaakbox, een 
pakket met verschillende soorten en smaken 
medische voeding. 
Waar veel patiënten met ondervoeding tegen
aan lopen is de hoeveelheid medische dieet
voeding die ze per dag moeten nemen. Het 
kan voorkomen dat een patiënt, naast het 
normale eten, ook nog twee of drie flesjes 
drinkvoeding op een dag moet innemen. 
Deze reep is met 50 gram niet heel groot en 
de patiënt kan het eventueel ook in stukken 
over de dag verdelen. Het nadeel daarvan is 
misschien dat een patiënt net de reep heeft 
gegeten en hij dan alweer een drankje krijgt. 
Dit is echter niet het probleem van de reep 
zelf, maar van medische voeding in het alge
meen. De ProVitt reep kan worden gebruikt 
in een natrium en kaliumbeperkt dieet. In de 
chocoladereep zit meer kalium dan in de 

Femmy van der vuurst, productmanager 

voeding bij teFa

cranberryframboosreep omdat kalium van 
nature in chocolade voorkomt. 
Indien een patiënt een natrium en/of kalium
beperkt dieet gebruikt, dan dient een diëtist 
de totale hoeveelheid natrium en/of kalium 
in de voeding te berekenen. Als de ProVitt 
reep onderdeel uitmaakt van deze totale 
voeding, behoort ook de hoeveelheid natrium 
en kalium in de ProVitt reep te worden 
meegerekend. Hoewel natrium niet vermeld 
wordt bij de ingrediënten van de ProVitt reep 
is het goed te gebruiken in een natrium

Pro-Vitt chocoladereep voor ondervoede  
patiënten

daisy Kuijpers, diëtiste bij het st. elisabeth 

ZieKenhuis in tilburg
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Pro-Vitt chocoladereep voor ondervoede  
patiënten

berdien van WeZel, diëtiste bij voedings

adviesbureau van WeZel in den haag

reep in bijvoorbeeld andere portiegroottes. 
Het feit dat niet de hoeveelheid natrium ver
meld staat bij de ingrediëntendeclaratie is 
voor mij geen reden om de reep niet aan te 
bevelen bij patiënten met een natriumbeper
king. Ik laat de patiënten zelf de keuze maken 
of ze de ProVitt reep willen proberen of niet. 
Zo kunnen ze zelf de ProVitt reep proberen 
en de voordelen afwegen tegen de eventuele 
nadelen.
Ik vind de reep een goede afwisseling voor 
patiënten die ondervoed zijn of risico lopen 
ondervoed te raken. En het is zinnig om per 
patiënt te kijken of hij er zijn voordeel mee 
kan doen. Ik denk dat als Have Food Design 
meer smaken en variatie in de ProVitt reep 
aanbrengt, het dan meer wordt gebruikt.’

berdien van Wezel, diëtiste bij 
voedings adviesbureau van Wezel, 
den Haag
‘Belangrijk vind ik wat de klant vraagt. De 
klant vraagt nu wat er op de markt is. Een 
variatie in vloeibare en vaste eiwitverrijkte 
producten is aan te bevelen. Vaak gebruiken 
mensen het voor langere tijd en is variatie in 
smaak en consistentie erg belangrijk. 
Mijn enige twijfel betreft de smaak. Het is wel 
uitgesproken chocolade. De klant houdt hier
van of houdt er niet van. Iemand zal het niet 
zo snel eten, ook al is het goed voor hem of 
haar, als de smaak niet acceptabel is. Verbe
teringen zijn altijd meer smaakvariaties, gro
tere en kleinere porties en afgeleiden van het 
basisproduct. 
Mijn uitgangspunt is dat de klant degene is 
die beslist. Als hij vraagt om een alternatief 
voor de gewone drinkvoeding is het voor ons 
als diëtist prettig dat dit er is. Maar je vertelt 
de klant ook wat er op de markt is, wat de  

prijs is en waarom een specifiek product voor 
deze klant geschikt of minder geschikt is. 
Deze reep kan een begin zijn van een nieuwe 
range aan eiwitrijke producten. Andere pro
ducten kunnen bijvoorbeeld zijn; (hartige) 
koeken of zoete versnaperingen die lijken op 
snoep of broodbeleg dat extra verrijkt is. Of je 
kunt denken aan een beschuit of cracker die 
ook extra eiwit bevat. 
Eiwitrijke producten bevatten wel altijd een 
wat hoger natriumgehalte. Dit weet ik uit er
varing met het gebruik van eiwitrijke pro
ducten om af te vallen. Maar hierdoor hoeft 
de aanbevolen hoeveelheid natrium per dag 
niet overschreden te worden. 
Variatie in drinkvoeding en vaste voeding om 
de eiwitintake te verhogen is uitstekend. Dit 
bevordert de dieettrouw. De ProVitt chocola
dereep is een goed alternatief voor de drink
voedingen die er zijn. Ik voorzie dat er meer 
alternatieven komen.’

beperkt dieet. Er zit namelijk zo weinig natri
um in dat het niet meer vermeld hoeft te 
worden in de ingrediëntendeclaratie. Voor 
vragen over het gebruik van de ProVitt reep, 
staan onze diëtisten klaar.’

daisy Kuijpers, diëtiste bij Het st. 
elisabetH zieKenHuis in tilburg
‘Ik ben bekend met de ProVitt chocolade
reep, maar in het ziekenhuis gebruiken we 
deze reep niet. Hij zit niet in ons assorti
ment. Ik raad de ProVitt reep wel eens aan 
bij poliklinische patiënten die thuis zitten, 
voornamelijk buismaagpatiënten. De reden 
dat ik de reep bij hen aanbeveel is dat 
patiënten na meerdere dagen drinkvoeding 
voor en na de operatie vaak dumpingklachten 
krijgen (klachten die ontstaan na een te 
snelle maagontlediging, red.). Een energie en 
eiwitverrijkte reep zoals die van ProVitt is 
dan een welkome afwisseling en geeft extra 
voedingszorg. 
Patiënten geven aan dat ze tevreden zijn over 
de reep qua grootte en smaak. Maar ze ver
tellen mij ook dat ze vinden dat er nog te 
weinig variatie in is. En dat vind ik ook, de 
twee smaken cranberryframboos en choco
lade zijn nu verkrijgbaar, dat mag wat mij be
treft wel uitbreiden. Ook kan Have Food De
sign denken aan andere varianten van de 

‘De Pro-Vitt chocoladereep is een goed 
alternatief voor de drinkvoedingen die er zijn’
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