
Afdeling Diëtetiek

MCT-DIEET
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U heeft het advies gekregen om een MCT-dieet te volgen. In deze folder leest 
waarom u dit dieet moet volgen. En u leest welke producten u beter wel en 
niet kunt gebruiken. Lees deze folder goed door.

DOEL VAN HET MCT-DIEET 
Vet in de voeding is opgebouwd uit vetzuren. Sommige vetzuren worden van-
uit de darmen direct in de bloedbaan opgenomen. Andere vetzuren worden 
via de lymfevaten in het lichaam opgenomen. 

Wanneer de lymfeklieren beschadigd zijn en er lekkage van lymfevocht is, 
dient de hoeveelheid vet in de voeding verminderd te worden. Indien dit dieet 
gedurende lange tijd gevolgd moet worden, kan de voeding verrijkt worden 
met MCT-vetten (Medium Chain Triglycerides = Middellange Keten Vetten) om 
de energie-inname veilig te stellen. MCT-vetten worden namelijk niet door de 
lymfeklieren opgenomen. 

PRODUCTKEUZE 

Brood 
U kunt alle broodsoorten gebruiken, met uitzondering van luxe broodjes waar 
vet in verwerkt is. 

Boter 
Smeer geen boter of MCT-margarine. 

Beleg
• Kaas: 20+ kaas, magere smeerkaas of Hüttenkäse gebruiken. 
• Vleeswaren: alleen magere soorten zoals beenham, achterham, schouder-

ham, kipfilet, 
casselerrib, fricandeau, gekookte lever, rookvlees, rosbief. 
• Zoet beleg: alle soorten behalve chocolade, pindakaas en kokosbrood. 
• Niet gebruiken: notenpasta’s, tahin, sandwichspread. 

Dranken 
Koffie, thee, vruchtensap, limonade, mineraalwater, ontvette bouillon. 
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Melkproducten 
Alleen magere melk, karnemelk, magere (vruchten)yoghurt, magere kwark en 
magere vla. 

Warme maaltijd
• Soep en bouillon waar het vet van afgeschept is. 
• Aardappelen gekookt of als puree gebruiken, de puree maken met mager-

melk. Eventueel kunt u een klontje MCT-margarine* toevoegen. 
• Groente en peulvruchten: alle soorten 
• Rijst en deegwaren: alle soorten 
• Vlees, vis en kip: alle magere soorten, gebakken in MCT-margarine*.  

Magere soorten zijn: kip en kalkoen zonder vel; mager rundvlees (bieflap-
pen, rosbief, biefstuk, tartaar, runderrollade, entrecote); mager varkensvlees 
(rib- en haaskarbonade, hamlappen, varkensfilet, varkenshaas, varkensfri-
candeau). 

• Vleesvervangers: Quornstukjes naturel, tahoe, tofu en tempé naturel,  
seitan; bakken in MCTmargarine* 

• Nagerecht: bereid of kant-en-klaar van magere melkproducten. 
 
Eieren 
Alleen het eiwit gebruiken. Gekookt of gebakken in MCT-margarine*. 
 
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. 
De diëtisten van de afdeling Diëtetiek geven u graag meer informatie.

AFDELING DIËTETIEK
 0344-674285

dietist@zrt.nl

*MCT-margarine is te koop bij onder andere de firma Sorgente 
(www.sorgente.nl) of via de firma Kopra Trading (www.kopra-trading.com).



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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