
SONDEVOEDING

Altijd een passende 
oplossing voor jou en 
je patiënt  

mediq.nl/medische-voeding



Hipp kip, wortel 
en pompoen

Hipp kalkoen, 
mais en wortel

Nieuw: Hipp  
appel en mango

Nieuw: Hipp kip, pompoen 
en zoete aardappel

Hipp pompoen 
en wortel

Nieuw: Hipp melk 
en banaan

Fabrikant HiPP HiPP HiPP HiPP HiPP HiPP 

Voedingswaarde
Energie kJ 419 420 420 543 628 628

kcal 100 100 100 130 150 150
Eiwit g 3,7 3,8 3,8 3,6 6,3 6,3
Koolhydraten g 12,2 12,8 12,8 16 18 17,9
- waarvan lactose g 2,4 2,5 2,3 2,3
Vet g 3,7 3,4 3,4 5,2 5,3 5,3
Voedingsvezels g 1,5 1,5 1,5 2,2 2,5 2,5

Mineralen / spoorelementen
Na mg 100 100 100 100 117 117
K mg 185 185 185 200 220 220
Ca mg 87 100 100 130 145 145
Mg mg 19 21 21 25 32 32
P mg 70 70 70 70 110 110
Zn mg 0,7 0,9 0,9 1 1,3 1,3

Vitamines
Vit. A  g RE 50 55 57 57 100 120
Vit. C mg 10 11 8 14 13 15
Vit. D  g 1,8 1,7 1,9 2 2,5 2,4
Vit. E mg aTE 1,3 1,4 1,5 2 1,7 1,6
Vit. K  g 10 7,7 6,7 8 10 8,5

Osmolariteit mOsm/l 439 326 424 510 625 684

Allergenen
Bevat melkeiwit ✔ ✔ ✔ ✔

Bevat soja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bevat havervezels ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verpakking
Zak/fles 500 ml ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Leeftijd vanaf 1 jaar volwassenen vanaf 6 jaar 1-12 jaar vanaf 13 jaar vanaf 13 jaar

HiPP, sondevoeding op natuurlijke basis
Steeds vaker krijgen we vragen over sondevoeding 
op natuurlijke basis en de mogelijkheden van het 
blended diet. Om daarmee een zo persoonlijk 
mogelijk voedingsplan te maken voor de patiënt. 
De sondevoedingen van HiPP maken dit mogelijk. 
Deze natuurlijke sondevoedingen zijn op basis 
van echte voedingsmiddelen zoals kip, wortel 
of pompoen. HiPP biedt een keuze voor het 
populaire blended diet en biedt een oplossing 
voor patiënten met een gevoelige maag of darm.

Als diëtist doe je elke dag je uiterste best om dat verschil voor de patiënt 
te maken. Mediq snapt als geen ander dat niet iedere patiënt hetzelfde 
is. Daarom hebben we alles in huis voor medische voedingszorg. Met ons 
brede en specialistische assortiment medische voedingsproducten en 
toedieningsmaterialen heb je altijd een passende oplossing voor jouw 
patiënten. Ook voor sondevoeding. 

Hoe ervaren andere diëtisten HiPP?
Mediq heeft onlangs een onderzoek gedaan naar 
de ervaringen van diëtisten en patiënten met 
HiPP sondevoeding. Omdat het blended diet als 
erg intensief kan worden ervaren en het vaak 
geen duidelijk beeld geeft van de hoeveelheid 
voedingsstoffen die er precies toegediend worden, 
wordt HiPP als een praktisch alternatief gezien. 
Het is een kant-en-klaar product. Daarnaast zien 
diëtisten HiPP ook als tussenstap tussen reguliere 
bereide sondevoeding en het blended diet.

van de ondervraagde 
diëtisten is van plan om 
HiPP sondevoeding nog 

een keer in te zetten

81%

DE BELANGRIJKSTE 
REDENEN: 
✓ Patiënten reageren 

goed op Hipp 
sondevoeding.

✓ De (ouders van de)
 patiënt vragen vaker 

naar een product op 
basis van natuurlijke 
voedingsmiddelen.

Klachtenvermindering in kaart

Verminderde reflux/spugen

HiPP is praktischer dan blended diet

Betere ontlasting
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Alles in huis voor sondevoeding
Benieuwd wat wij jouw patiënt kunnen bieden op het gebied van 
sondevoeding? Een overzicht van alle verschillende beschikbare 
sondevoeding is te vinden in onze sondevoedingswijzer. 
Ga naar https://mediq.nl/zorgprofessional/medische-voedingLink naar de studie 

van HiPP

HiPP voedingswaarde tabel


