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Bariatrische chirurgie – preoperatief
volwassenen

Algemeen:
Voeding is een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor de bariatrische patiënt. De behandeling van bariatrische patiënten
is bij voorkeur multidisciplinair. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een levenslange nazorg van deze patiëntengroep.Screenings criteria o.a.
▪ BMI ≥ 40 kg/m2 of ≥ 35 kg/m2 + tenminste 1 comorbiditeit gerelateerd aan obesitas
▪ Diëtistische behandeling van obesitas van minimaal 6 maanden die niet succesvol is geweest
▪ Voldoende gezond om anesthesie en chirurgie te ondergaan
▪ Motivatie, opleidbaarheid en goed geïnformeerd
▪ Vrij van eetstoornis of andere significant psychologische ziekten
▪ Bereidheid tot langdurige begeleiding van specialistisch medisch team• Voorkeursleeftijd 18-65 jaar
▪ BMI > 50 kg/m2 (superobees)  
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
indien er sprake is van tenminste één van de volgende gegevens:
▪ na pre-operatieve screening in het ziekenhuis (‘terug)’verwijzing naar 1ste lijns diëtist
▪ pre-operatief voorlichting voeding en leefstijl na bariatrische chirurgie.  
Relevante gegevens voor de diëtist:
▪ diagnose: morbide obesitas, eventuele comorbiditeit
▪ laboratoriumgegevens: bloedbeeld, vitamine B1, B12en D, PTH, calcium en ijzer
▪ medicatie: medicatie bij gewichtsregulatie of die invloed hebben op gewichtsreductie (o.a. psychofarmaca), vitaminen- en
mineralensupplement, medicatie nodig voor behandeling van comorbiditeit, medicatie die de absorptie of vertering beïnvloedt (o.a. metformine en maagzuurremmers) corticosteroïden en thyroïdhormonen
▪ overig: lengte, gewicht(sverloop), BMI, eetstoornissen, uitsluiten lypoedeem,  al of geen behandeling bij psycholoog/psychiater.
Doelstelling pre-operatieve behandeling diëtist:
▪ beoordelen over al of niet geschikt voor bariatrische chirurgie op grond van voedingsstatus, kennis van voeding en levensmiddelen, eetpatroon en eetgedrag
▪ beoordelen welke chirurgische ingreep het meest succesvol zou kunnen zijn
▪ handhaven/verbeteren van de voedingstoestand, met name gericht op het voorkomen/behandelen van voedingsdeficiënties
▪ goede voorbereiding op leven na de chirurgische ingreep door middel van educatieprogramma over voeding en leefstijl.
Dieetkenmerken:
▪ 2-6 weken pre-operatief een Very Low Calory Diet (VLCD) met als doel de lever te verkleinen om de operatie te vergemakkelijken
▪ Suppletie van vitaminen en -mineralen bij reeds aanwezige voedingdeficiënties
▪ Suppletie van probiotica • Specifieke aandacht voor eetpatroon en eetgedrag gericht op postoperatieve leefstijl
Behandeltijd:
▪ zorgniveau 2, zie ‘werkwijze diëtist’.
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