
VOEDINGSADVIEZEN 
NA EEN BARIATRISCHE 
INGREEP - FASE 1



Inleiding

U onderging onlangs een maagverkleining. 

Door deze ingreep zijn er voedingsaanpassingen nodig zoals bijvoorbeeld het verkleinen 

van het volume van uw maaltijden. Bovendien is het aangewezen de maag gedurende 

de eerste weken na de operatie te sparen. We gaan geleidelijk over van een vloeibare, 

gepureerde voeding naar een gevarieerde, energiebeperkte voeding.

Binnen een energiebeperkte voeding is het belangrijk dat uw spieren zo goed mogelijk 

behouden blijven. Daarom is het nodig dat u vooral extra aandacht schenkt aan de 

eiwitinname.

Doordat de maag verkleind werd kunnen er slechts kleine hoeveelheden gegeten worden. 

Dit betekent minder energie-inname en bijgevolg dus gewichtsverlies.

Gastric bypass

Vetrijke en suikerrijke voedingsmiddelen verteren moeilijker en kunnen leiden tot klachten 

die gepaard kunnen gaan met buikkrampen, diarree, zweten, hartkloppingen, daling van 

het bloedsuikergehalte. Dit noemen we dumpingsklachten.

Deze klachten treden vooral op na té snel eten of drinken, het eten van te grote porties, 

gebruik van suikerrijke en/ of vetrijke voedingsmiddelen, en drinken vlak voor, tijdens of 

kort na de maaltijd.

Gastric sleeve

Vetrijke en suikerrijke voedingsmiddelen moeten vermeden worden om zo de calorie-

aanbreng te beperken.



Eet- en leefregels

Belangrijke eet- en leefregels na een bariatrische ingreep:

 - Eet traag en kauw goed

 - Drink niet bij de maaltijd maar minimaal 20 à 30 minuten ervoor en/of erna

 - Drink met kleine slokjes, eventueel met een rietje

 - Vermijd vetten

 - Vermijd suikers

 - Vermijd alcohol, vruchtensappen, frisdranken, sport- en energiedranken

 - Zorg voor een goede lichaamshouding tijdens het eten, zit rechtop

 - Ga niet dadelijk liggen na de maaltijd

 - Respecteer je verzadigingsgevoel

 - Sla geen maaltijden over en zorg voor voldoende variatie

Ook na een maagverkleining blijft een gezonde levensstijl steunen op 2 pijlers: 

 - Gezonde voeding

 - Voldoende beweging



De eerste 10 dagen tot 2 weken na de ingreep is het aangeraden om uitsluitend een 

vloeibare, verdunde voeding te nemen.

Het is belangrijk om 6 maaltijdmomenten per dag in te lassen.

U mag hierbij gebruik maken van:

 - Ontvette bouillon

 - Gemixte en gezeefde licht verteerbare groentesoep

  Gebruik geen ajuin, champignons, paprika, selder of peulvruchten.  

  Kook de groenten in water met eventueel een vetarm bouillonblokje. 

  Voeg geen vetstof, room, vlees of bindmiddel toe. Mix en zeef de soep.

 - Groentesap

 -  Melkproducten zonder suiker: 

  o Magere of halfvolle melk

  o Magere witte (fruit)yoghurt, eventueel gezoet met zoetstof

  o Magere witte (fruit)kaas, eventueel gezoet met zoetstof

  o Zelfbereide pudding obv magere of halfvolle melk en zoetstof

  o Sojadrink of karnemelk (ongesuikerd)

 - Niet- bruisend water

 - Thee, eventueel gezoet met zoetstof

 - Koffie, eventueel met magere of halfvolle melk en zoetstof

Kies voor eiwitrijke melkproducten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 - Vitalinea Break plus

 - Skyr

 - Pur Natur high proteïn  (verse kaas, yoghurt natuur)

 - Optimel Griekse stijl yoghurt 0%

 - Optimel drinkyoghurt

 - Cécémel less sugar

 - Alpro soya drink light

 - Alpro soya high in proteïn



Vitamines en mineralen

Bij elke vorm van bariatrische chirurgie bestaat het risico op vitamine- en/of 

mineralentekorten. 

Na een gastric bypass komen tekorten aan vitamines en mineralen regelmatig tot vaak 

voor, met name ijzer, vitamine B12, vitamine D, calcium, zink en selenium. 

Over de mate van vitamine- of mineralentekorten bij een gastric sleeve is minder bekend, 

maar tekorten aan ijzer, vitamine B12, foliumzuur en vitamine B1 worden waargenomen.

Daarom is levenslange suppletie van vitamines en mineralen noodzakelijk. Elke ingreep 

vereist een andere samenstelling van de supplementen. Uw diëtiste zal u hieromtrent 

correcte adviezen geven.



Nota’s



Nota’s



Publicatiedatum: februari 2020, team diëtisten
Sint-Franciscusziekenhuis | P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 | Fax.: 011 71 50 01 | www.sfz.be

DIËTISTEN 
Rochus Kelly    011 71 50 88
Vranken Evelien   011 71 54 78

HEB JE VRAGEN ? 

NEEM CONTACT MET ONS OP !


