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Bij een bariatrische ingreep krijgen cliënten het advies de nadruk op een eiwitrijke
voeding te leggen. Eiwitten spelen om meerdere redenen een belangrijke rol in de
basisvoeding van de bariatrische cliënt. Zo zijn eiwitten belangrijk om het lichaam
voor te bereiden op de operatie. Wanneer men voor een operatie voldoende
eiwitten eet is de kans groter dat er een betere wondgenezing optreedt. Spieren
en botten blijven sterker en zullen na de operatie sneller herstellen (Hegazi RA,
2014). Eiwitten zijn een belangrijke bron voor energie en spelen een belangrijke
rol bij processen die te maken hebben met het metabolisme.

“

Eiwit aanbeveling
Aanbevolen hoeveelheid eiwitten voor de operatie zijn ongeveer 60-80 g per dag.
Voor personen met overgewicht en obesitas geeft de formule van Gallagher een
goede voorspelling van de eiwitbehoefte (Velzeboer, 2017). Meten met een Single
Frequency Bio Impedantie Analyse is ook een mogelijkheid.
Er bestaat nog een methode de eiwitbehoefte te berekenen namelijk via een
aanpassing in het gewicht naar een gewicht van BMI 27,5. Deze berekening
volstaat echter niet en wordt afgeraden.

De formule van Gallagher (voor niet-Aziatische personen)
gewicht in kg, lengte in meter en leeftijd in jaren

VVM (kg) = 0,446 x gewicht - 0,00087 x
leeftijd x gewicht + 9,438 x lengte2

VVM (kg) = 0,24 x gewicht - 0,00053 x
leeftijd x gewicht + 10,978 x lengte2

Eiwitbehoefte:
Geschatte VVM x 1,5 g eiwit/kg.
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Kwaliteit van eiwitten
Eiwitten van hoge kwaliteit bevatten alle essentiële aminozuren die het lichaam nodig
heeft. Vooral dierlijke eiwitten zijn hoogwaardige eiwitten, deze eiwitten lijken qua
samenstelling op de eiwitten in het menselijk weefsel. Eiwitten van goede kwaliteit:

“

• Worden gemakkelijker geabsorbeerd en zijn gemakkelijker te verteren
• Zijn rijk aan leucine, een aminozuur waarvan is bewezen dat de
vetvrijemassa beter in stand blijft en vetverbranding stimuleert omdat leucine
een belangrijke rol speelt bij spiereiwitsynthese (Layman, 2002).
• Wei eiwitten leveren een belangrijke bijdrage aan aminozuren wat voor het
lichaam nodig is om glutathion te synthetiseren. Een belangrijke anti-oxidant
wat nodig is voor een gezond immuunsysteem (Aills, 2008).
• Eiwitten helpen om een daling van de vetvrije massa te voorkomen en werkt
mogelijk preventief bij sarcopenie (Gomes, et al., 2017), (Amel, et al., 2015).

Eiwitsuppletie (wei-eiwit)
Wanneer het niet lukt om alleen met voeding eiwitten binnen te krijgen is een weieiwitpoeder aan te raden. Een hogere eiwitinname met wei eiwit suppletie blijkt op
lange termijn het vetverlies te bevorderen. Ook kan je met eiwitsuppletie
gemakkelijkeraan de dagelijkse hoeveelheid eiwitten te komen (Gomes, et al., 2017).
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