Artsenwijzer Diëtetiek

Gastro-oesofageale reflux
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
▪ na het stellen van de diagnose.
Relevante gegevens voor de diëtist:
▪ diagnose: gastro-oesofageale refluxziekte, eventuele comorbiditeit
Symptomen:
zuigelingen (in geval van primair pathofysiologische reflux)
▪ voedingsdeficiënties, oesofagitis, strictuurvorming, laryngitis, longaandoeningen, apneu
volwassenen
▪ zuurbranden, regurgitatie, dysfagie, odynofagie, pijn retrosternaal, opgeblazen gevoel, ructus, heesheid, laryngitis, chronische hoest, hyper secretie speeksel, globus gevoel, benigne strictuurvorming
medicatie:
▪ refluxklachten vergrotend: anti-epileptica, xanthinederivaten, parasympathicolytica, calciumantagonisten uit nifedipinegroep,
anticholinergica, psychotherapeutica, cardiovasculaire medicijnen, antacida, metoclopramide
▪ refluxklachten reducerend: protonpompremmer, H2 receptorantagonisten, prokinetica.
▪ overig: lengte, gewichts(verloop).
Doelstellingen behandeling diëtist:
zuigelingen
▪ handhaven/optimaliseren groeicurve.
volwassenen
▪ reductie symptomen door gezond lichaamsgewicht (BMI 20-25 kg/m²)
▪ streven naar normoglycemiën
▪ optimaliseren/verbeteren defecatiepatroon.
Dieetkenmerken:
zuigelingen
▪ klachten ongecompliceerde reflux bij kinderen kan worden beperkt door verdikking voeding.
volwassenen
▪ ruime voedingsvezel en vochtinnam
▪ beperken alcohol consumptie
▪ beperken vetconsumptie
▪ reductie portiegrootte en opvoeren maaltijd frequentie
▪ spreiding voeding over de dag
▪ eventueel staken gebruik voedingsmiddelen van invloed op LES-druk, zuursecretie en/of pH
▪ bij te hoog gewicht: zie ‘te hoog gewicht’.
Behandeltijd:
▪ zorgniveau 1, zie ’werkwijze diëtist’.
Bijzonderheden:
leefregels:
▪ stoppen met roken
▪ aanpassing lig- c.q. slaaphouding (niet direct liggen na maaltijd en hoofdeinde in hoek 30-35°, liggen op linkerzijde)
▪ aanpassing lichaamshouding (niet voorover bukken)
▪ geen knellende kleding dragen
▪ voldoende lichaamsbeweging.
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