MEDISCHE DIAGNOSE
Bariatrische chirurgie pre-operatief

VASTSTELLEN PERSOONLIJKE VOEDINGSZORGBEHOEFTE
Inclusiecriteria voor operatie, BMI,
complicatie’s/comorbiditeit, Laboratoriumgegevens, medicatie, voedingspatroon, persoonlijke factoren, persoonlijke factoren, andere interventies

BEPAAL ZORGPROFIEL
Zorgprofiel 3: Morbide obesitas BMI>40 of BMI> 35 met comorbiditeit en niet succesvol geweest in eerdere medische behandeling van obesitas

Zorgprofiel 1

Zorgprofiel 2

ZELFMANAGEMENT

ZORGPROFESSIONALS

Dieet dit - dieet dat - Voeding & overgewicht
volwassenen
Dietistenbariatrie.nl
Voedingscentrum: afvallen
Voedingscentrum: bewegen en sport
Apps
Voedingscentrum: Eetmeter
Voedingscentrum: Kies ik gezond?

Het algemeen voedingsadvies is gebaseerd
op Richtlijnen goede voeding en is onderdeel
van een gezonde leefstijl waarin ook andere
facetten zoals bewegen, stress ontspanning
en slaappatroon aan de orde komen
Geef voedingsadvies conform de Richtlijnen
goede voeding met extra aandacht voor:
Maaltijdstructuur: 3 hoofdmaaltijden op
regelmatige tijden
Portiegrootte
Ruim gebruik van groente en fruit
Beperken gebruik van gezoete (fris)dranken
Ondersteun bij stoppen of minderen van
alcoholgebruik
Beweegadvies: conform beweegrichtlijnen

Zorgprofiel 3

DIËTIST
De dieetbehandeling vindt bijvoorkeur plaats in
een multidisciplinair team ter voorbereiding op
leven na de bariatrische ingreep.
Patiënten moeten kunnen aantonen dat hij/ zij
minimaal 6 maanden een afvalpoging hebben
ondernomen onder begeleiding van een diëtist
of huisarts.
Een uitgebreide anamnese, een op maat
gemaakt behandelplan zowel qua
energiebeperking als wat betreft eet- en
leefgewoonten, gericht op voorkomen of
behandelen van voedingsdeficiënties,
psychologische en financiële draagkracht en
persoonlijke effectiviteit met inachtneming van
medische situatie, comorbiditeit en
achterliggende oorzaak.
- Suppletie van vitaminen en -mineralen bij
reeds aanwezige voedingsdeficiënties
-Ter overweging: ter voorbereiding op de
operatie kan (minimaal 10 dagen) een Very Low
Calory Diet (VLCD) gevolgd worden. Dit heeft
positief effect op levergrootte (5-20% reductie)
en er zijn aanwijzingen dat het een
beschermend effect heeft tegen postoperatieve
complicaties tot 30 dagen na operatie.
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Laatste update: september 2019 door netwerk NDBC
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