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KEUZES MAKEN
in je leven? Dat je keuzes moet maken. Het leven zit
vol met gebeurtenissen. Mooie, leuke, verdrietige,
makkelijke en moeilijke momenten in je leven. Hoe
meer je meemaakt in je leven hoe moeilijker de
keuzes zijn geweest waar je voor hebt gestaan. Je
maagverkleining is zo'n moment.

Vanaf het moment waarop je besloten hebt om iets
aan je overgewicht te doen verandert je leven.
Door alleen al die keuze te maken, verander je de
toekomst. Ik denk dat je niet zelf voor het zeggen
hebt wat je in je leven meemaakt.

Sommige mensen doorlopen een vrij stabiel pad, terwijl andere mensen flinke, heftige hobbels op hun
weg krijgen. Geluk is mijns inziens toch hoe je met deze hobbels omgaat. Welke keuzes je maakt. We
hebben vaak veel meer keuzemogelijkheden dan we zelf denken. Op het moment dat je hebt gekozen
voor een maagverkleiningsoperatie kies je er doelbewust voor iets aan je leven met overgewicht te doen.
Of je nu wel of niet gelukkig was met je overgewicht, je gaat iets doen aan je gezondheid. Als je deze
keuze niet maakt, verandert er waarschijnlijk weinig aan het patroon van afvallen en weer aankomen. Ik
vind de maagverkleiningskeuze een resetmoment. Een moment waarop je opnieuw gaat kijken naar de
keuzes die je maakt. Keuzes met betrekking tot jezelf, keuzes met betrekking tot je voeding en keuzes die
met je omgeving te maken hebben. Je maagverkleining dwingt je deze keuzes te maken, je hebt hier zelf
echter veel invloed op.

Op het moment dat je de operatie ziet als het grootste omschakelpunt in je leven, en je niets verandert
aan je leefstijl zal je merken dat je na jaren opnieuw keuzes moet maken voor jezelf. We zijn vaak geneigd
om zwart-wit te denken. Bijvoorbeeld: ik ben 5 kilo aangekomen, en nu is alles voor niets geweest.
Hierdoor beland je in een passief keuzepatroon en maak je dus geen keuzes om er iets aan te veranderen.
Pas als je actief keuzes gaat maken, volgen er andere uitkomsten. En nee, het is niet zo simpel dat als je
dus keuzes maakt, het dan ook altijd meteen allemaal lukt. Vaak is het een kwestie van vallen en weer
opstaan. Je maagverkleining dwingt je tot het maken van gezonde keuzes. Zie dit als een positief feit. Je
krijgt hulp bij datgene wat misschien niet automatisch in je keuzegedrag zit. De juiste keuzes maken
betekent dat je weet wat je belangrijk vindt in jouw leven. Het is belangrijk dat je keuzes maakt die bij jou
horen. Anders zijn het vooral kortetermijnkeuzes die door omstandigheden vaak niet vol te houden zijn. Zie
je maagverkleining als moment waarop je opnieuw mag ontdekken wat je belangrijk vindt in jouw leven.

GNINIELKREVGAAM
NEE TEM NEVEL

Keuzes maken. Hoe vaak kom je het wel niet tegen

TIPS OM KEUZES TE MAKEN
1: Volg je instinct
bepaalde keuze goed of slecht is. Dit voelen we in ons hart, ons instinct vertelt ons wat een goede
en slechte beslissing is. Maar vervolgens richten we ons vrij snel op ons verstand, en willen we de
beslissing daarop baseren. Dan komen er emoties, twijfels, afwegingen, uitstellen en kunnen we zelfs
beslissingen nemen die tegen ons instinct ingaan.

Daarom mijn tip: Ga terug naar je eigen ik, stop met twijfelen en en volg je eigen instinct.
2: Sluit vrede met je emoties
Emoties kunnen positief en negatief zijn.
Positieve emoties zijn bijvoorbeeld blijdschap, geluk, liefde, geborgenheid of comfort. Negatieve
emoties kunnen zijn: woede, haat, angst, pijn, verdriet en teleurstelling.
Heb jij last van keuzestress? Dan laat je je te veel leiden door deze emoties bij het keuzes maken.

Daarom is mijn tip: sluit vrede met deze emoties en neem de beslissing zonder te worden
overheerst door emoties.
3: Bedenk dat er geen verkeerde beslissingen zijn!
Ben je bang dat je de verkeerde beslissing neemt? Wat als er geen verkeerde beslissing is?
Deze tip kan je de rust geven om objectief te kijken naar de keuzes die je hebt, waardoor je ook
objectief een keuze kunt maken.

4: Keuzes maken: Wat maakt je blij en gelukkig?
Kies wat je blij maakt en waar je gelukkig van wordt.
Je hoeft namelijk geen keuze te maken die het beste voor je is, waarmee je de beste
carrièremogelijkheden zal krijgen. Of de auto te kopen die het beste voor je is, of de enige echte
ware te vinden.

5: Keuzes maken: zorg dat je niet vermoeid bent
Dit is mijn favoriete tip. Hoe meer keuzes en beslissingen je maakt gedurende de dag, hoe moeilijker
het wordt voor je hersenen om de juiste keuzes te maken.
Vermoeidheid kan het moeilijker maken om de juiste keuzes te maken.
Neem daarom belangrijke beslissingen in de ochtend, omdat je dan meer mentale energie en
wilskracht hebt om erover na te denken.

6: Vraag hulp
Je bent geen expert in alle zaken. Moet je een beslissing nemen, maar twijfel je en kom je er niet uit?
Vraag mensen die je vertrouwt in je omgeving om advies. Bijvoorbeeld bij het kopen van een auto. Jij
bent wellicht geen auto-expert, maar je weet dat je oom een autoliefhebber is.
Aanbevelingen van experts en mensen met levenservaring zijn erg overtuigend en helpen bij het
maken van keuzes.

7: Blijf dicht bij jezelf
Maak beslissingen op basis van je eigen waarden en overtuigingen. Je krijgt spijt van beslissingen die
niet aansluiten bij je waarden, prioriteiten of overtuigingen. Keuzes die niet bij je horen zijn op
langere termijn moeilijker vol te houden dan keuzes die dicht bij jezelf liggen.

GNINIELKREVGAAM
NEE TEM NEVEL

We hebben allemaal dit stemmetje in ons hart zitten: ons instinct. Vaak weten we heel goed of een

Aardappels
uit de oven
Gebraden zoete
aardappels (4 personen)
INGREDIËNTEN:
4
180
1
2
1

zoete
aardappels

ml yoghurt

rode peper

el gehakte dille

limoen

250
1
200
4
1

gram
rundergehakt

rode ui

gram boerenkool

rijstwafels

el paprikapoeder

BEREIDING:
Verwarm de oven op 220 graden. Snijd de
zoete aardappels doormidden. Smeer de zoete
aardappels in met olijfolie. Leg ze met de
snijkant naar beneden in een ovenschaal. Braad
ze in 35 minuten gaar in de oven. Draai ze
halverwege om. Meng ondertussen in een kom
de yoghurt, peper, dille, paprikapoeder, peper
en zout en 1 el limoensap. Zet even apart in de
koelkast. Verhit in een pan wat olijfolie. Bak het
gehakt in 10 minuten gaar. Doe er eventueel
wat kruiden naar smaak op. Voeg op het
laatste moment de ui in blokjes en de
boerenkool toe. Haal de aardappels uit de oven
en strooi het gehaktmengsel eroverheen.
Serveer de yoghurtsaus erbij en maak het
geheel af door de rijstwafels over de
aardappels te verkruimelen.

LEKKER GEZOND

Miniquiches
uit de oven
Met krab, ricotta en
spinazie (4 pers)
INGREDIËNTEN:
8

plakjes
bladerdeeg

4

el geraspte kaas

2

teentjes knoflook

300
4

gram spinazie

eieren

250
1
1

gram ricotta

blikje krab

lente-uitje

1/2
1

bosje dille

el kerriepoeder

BEREIDING:
Verwarm de oven op 180 graden. Vet de
muffinvorm in met wat olijfolie en bekleed elk
vormpje met een plakje bladerdeeg. Strooi 1 el
paneermeel op de bodem van elk vormpje. Pers
de knoflook en bak met wat olijfolie in een pan.
Voeg de spinazie toe en bak het totdat alles
geslonken is. Pak een kom en meng de eieren
met de ricotta. Voeg de overige ingrediënten
toe. Doe het spinaziegedeelte uit de pan bij de
ingrediënten en klop alles voorzichtig door
elkaar. Vul elk vormpje ermee. Snijd uit de
overige 4 plakjes bladerdeeg een rondje om de
taartjes mee dicht te maken en te versieren.
Bestrijk met losgeklopt eigeel voor een mooie
bruine kleur. Zet ze 30 minuten in de oven.
Heerlijk met een groene salade.

LEKKER GEZOND
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Er is te veel keuze!

K I E Z E N ?

M O E T

I K

Het FOBO
syndroom

Ken je dit? Je staat in de supermarkt voor het schap ontbijtgranen. Cruesli, muesli, cornflakes, granola, granen,
zaden, met vruchten, zonder vruchten, met toegevoegde pitten, zonder… Wat te kopen? Keuzestress noemden we
dat vroeger. Tegenwoordig heet het FOBO: fear of better options. De afkorting FOBO is door The New York Times
de wereld ingestuurd. Als je last hebt van FOBO, betekent dat dat je dwangmatig blijft zoeken naar de beste optie.
De leukste film, het lekkerste gerecht, het gezondste ontbijt. Vervelend, vooral omdat het je veel tijd kost én je er
een permanent ontevreden gevoel aan overhoudt. Dus: wat doe je eraan?
Meer, beter, mooier… Als het om alledaagse dingen gaat, kun je nog wel lachen om je eigen besluiteloosheid. Anders
wordt het als FOBO je ook parten speelt bij bijvoorbeeld de keuze voor een verzekering, een huis of een partner. Als je
maar blijft denken dat er ergens een nóg betere verzekering, een nóg mooier huis of een nóg lievere partner moet zijn,
creëer je voor jezelf een behoorlijk probleem. Nooit goed genoeg, nooit tevreden, altijd op zoek naar meer, beter, mooier het kan je veel onrust en stress opleveren.

Overvloed aan keuzes
Te veel keuzes leiden tot gevoelens van demotivatie en stress. Sommige mensen kunnen er zelfs zo slecht tegen dat ze
bij een teveel aan mogelijkheden totaal blokkeren. Mensen die blijven wikken en wegen en continu de beste optie
najagen, worden maximaliseerders - maximisers - genoemd. Dit zijn de mensen die vanwege FOBO maar door blijven
zoeken. Uiteindelijk maken ze wel een keuze, maar dan nog twijfelen ze of dat wel de juiste keuze was. Gevolg:
ontevredenheid. Daar komt nog bij dat ze zichzelf de schuld geven als hun keuze verkeerd uitvalt. Een keuze uit 4
verzekeringen is voor maximaliseerders eigenlijk makkelijker dan een keuze uit 400 verzekeringen.
Verzekeringsmaatschappijen - of ontbijtgraanproducenten, of… - gaan hier echter niet in mee. Die willen hun aanbod zo
breed mogelijk maken: de consument moet iets te kiezen hebben. De maximaliseerder kan beter kijken hoe zijn
tegenstrever, de tevredenheidsstrever - ofwel de satisficer - met al die keuzes omgaat. Deze mens maakt zijn keuzes
sneller en is blij met ‘goed genoeg’. De vraag is: hoe doe je dat? In een artikel in NRC geeft Arne Roets, professor sociale
psychologie aan de universiteit van Gent - daar antwoord op. Bij elke keuze die je moet maken, dien je je af te vragen wat
het werkelijke belang is, stelt hij. Een lekker ontbijt is nu eenmaal wat minder belangrijk dan een lieve partner en een fijne
woning. Is de keuze niet zo belangrijk, maak dan simpelweg een snelle keuze. Misschien haal je dan een keer een pak
onsmakelijke ontbijtgranen in huis, maar wat maakt dat uit?

Doe er wat aan!
Gaat het om belangrijke keuzes - bijvoorbeeld die voor een verzekering - dan moet je vooraf een lijstje met criteria
opstellen. Voldoet de verzekering aan die criteria, dan is het dus goed. Ook belangrijk, aldus Roets: beperk jezelf. Je kúnt
kiezen uit honderden verzekeringen, maar dat hoef je natuurlijk niet te doen. Selecteer liever vijf verzekeringen en maak
daar dan je keuze uit. De laatste tip van Roets is even logisch als lastig: kijk niet terug en kwel jezelf niet met al die
andere opties die je hebt laten liggen. Ja, er is altijd wel iets beters te vinden, maar zeg nu zelf: hoelang wil je daar écht
naar blijven zoeken? Hoeveel stress gaat je die zoektocht opleveren? En is het je dat wérkelijk waard?

Zo maak je afvallen leuk!
Afval-adventskalender
Ken je ze nog van vroeger? De adventskalender met een chocolaatje achter elk
deurtje? Iedere dag kon je niet wachten tot je weer een deurtje mocht openen. Dat
enthousiasme willen we nu ook. Wat er bij jou achter de deurtjes zit bepaal je zelf. Of
je kunt je helemaal laten verrassen door het een ander te laten bepalen. Dat maakt
het extra spannend! Het mogen chocolaatjes zijn als dat iets is waar jij iedere dag
naar uit kunt kijken. En als dat jou motiveert om de rest van de dag gezonder te eten.
Maar het kan ook iets totaal anders zijn. Koop een heel lekkere, dure thee die je
iedere avond mag drinken. Iedere dag een korte hoofdmassage van je partner. Of iets
heel anders. Uiteraard moet je de beloning wel verdienen!

Maak afvallen leuk in de keuken
Een veelgehoorde reden om niet te willen afvallen is dat mensen nu eenmaal van
lekker eten houden. “Ik ben een echte Bourgondiër, dus…” Maar afvallen betekent niet
dat je niet lekker mag eten. Het is een van de grootste misverstanden dat je niets
lekkers meer mag eten. En voor sommigen zelfs een makkelijk excuus. Allereerst is
het sowieso niet waar dat willen afvallen betekent dat je niks lekkers meer mag eten.
Ten tweede is heel veel voeding lekker én gezond. Een stuk meloen op een warme
dag is toch lekker? Gebruik jouw wens om af te vallen juist als excuus om lekkere
gerechten te koken en bakken. Koop een nieuw kookboek en probeer nieuwe
recepten uit. Kook voor vrienden en maak er een gezellige, gezonde avond van. Wie
weet kom je erachter dat je meer gezonde dingen lekker vindt dan je dacht.

Fotocollage
Maak bijvoorbeeld een fotocollage. Maak iedere dag een foto van iets wat je die dag
motiveerde. Dat kan van alles zijn, mits positief. Na een tijdje krijg je een mooi
overzicht van allerlei motiverende afbeeldingen. Of als je graag in de keuken staat,
maak dan eens foto’s van de stapel gezonde pannenkoeken, de kleurrijke saladebowl
of een ander kunstwerk. Het mooi serveren en fotograferen van gerechten draagt bij
aan een positieve relatie met eten.

Dagboek
Ben je juist goed met woorden, houd dan een dagboek bij of schrijf op een andere
manier over je ervaringen. Een mooie herinnering aan een periode waarin je aan jezelf
werkte. In een dagboek kun je bovendien je gevoelens kwijt. Positief en negatief. Op
de momenten dat je het moeilijk hebt, kun je je dagboek gebruiken om je emoties te
uiten, zodat je de frustratie, boosheid of het verdriet niet vasthoudt.
Zorg wel dat het verhaal een positieve insteek heeft. Schrijf niet alleen over wat je
dwarszit, maar vooral ook wat jou helpt, wat je ontdekt en wat de resultaten zijn.
Positief schrijven helpt om het hele proces ook als iets positiefs te blijven zien.

DE BGN WEET
RAAD!
Hallo, ik wil graag iets met jullie
bespreken. Sinds ik 46 kilo
afgevallen ben heb ik veel last van
smetvlekken onder mijn buik en
tussen mijn benen. Is daar iets tegen
te doen?
Hoi, wat vervelend voor je.
Smetvlekken worden vaak behandeld
door een arts. Lokaal aanbrengen van
een indrogende zalf, bijv. een
zinkbevattende zalf of smeersel. Bij
acute of ernstig nattende
smetplekken geven natte kompressen
snel verlichting. Wat je zelf kunt doen
is niet te strakke kleding aandoen en
proberen het in te blijven smeren. Ik
zou ermee naar je huisarts of
dermatoloog gaan voor een goed
advies. Hoop dat er hulp komt voor je.

"SMETVLEKKEN
ZIJN
ONTZETTEND
LASTIG TE
BEHANDELEN"

Ik heb een vraag. Waarom lees ik zo
weinig over mannen die een
maagverkleining ondergaan en zijn
er veel verschillen in afvallen tussen
mannen en vrouwen?
Groetjes, Bart
Hi Bart, goede vraag. Wij hebben ook
meer vrouwen in ons ledenbestand
dan mannen. Wat echter niet inhoudt
dat mannen geen operatie kunnen
ondergaan. Ik heb geen cijfers naar
boven kunnen halen over de
verhouding man/vrouw. Ik zie wel
verschillen in de praktijk met het
aanleren van een gezonde leefstijl
tussen mannen en vrouwen. Echter, er
is nog niet voldoende onderzoek
gedaan om hier goed antwoord op te
kunnen geven.

"ER ZIJN GEEN CIJFERS
MAAGVERKLEINING
MANNEN-/VROUWENOPERATIES
OPENBAAR"

Máxima Medisch Centrum aan het woord:
Werkstatus en gewichtsverlies na een
maagverkleinende operatie (onderzoek)
Geschreven door Marleen Romeijn en Wouter Leclercq

De meeste mensen verliezen 60 tot 70 procent van hun overgewicht na een
maagverkleinende operatie. Soms vallen patiënten niet genoeg af om een gezond gewicht
te bereiken, of komen patiënten weer aan in gewicht nadat ze zijn afgevallen. Dit kan onder
andere komen doordat het eetgedrag- en beweeggedrag verandert, wat kan samenhangen
met iemand zijn werkstatus. Wat voor een invloed werkstatus precies heeft op het
gewichtsbeloop na een maagverkleinende operatie is niet goed bekend.
Het Máxima Medisch Centrum is op zoek gegaan naar de relatie tussen werkstatus en
gewichtsbeloop na een maagverkleinende operatie. Volgens een gebruikelijke en heel
precieze methode werd de literatuur beschikbaar over het onderwerp onderzocht.
Gewichten tussen werkende (parttime of fulltime) en werkloze patiënten, die een
maagverkleinende operatie ondergingen, werden vergeleken. Het onderzoek bedroeg ruim
2800 patiënten.
De werkenden verloren tussen de 9 en 11 procent meer van hun overgewicht dan de
werklozen twee tot drie jaar na de operatie. Wanneer het gewichtsverlies werd uitgedrukt in
body mass index (BMI), verloren de werkenden circa anderhalf procent meer. Er werden
geen duidelijke verschillen gevonden in gewichtstoename tussen de twee groepen tot tien
jaar na de operatie. Vijf jaar na de operatie was het aantal werkloze patiënten gedaald met
10 procent. Deze daling is een bekend gunstig effect van een maagverkleinende operatie.
Er zijn aanwijzingen dat het hebben van werk, parttime of fulltime, het gewichtsverlies na
een operatie positief kan beïnvloeden. Hier ligt een kans voor artsen om bewust te zijn van
de werkstatus van een patiënt, en om de patiënt aan te sporen te gaan werken na een
maagverkleinende operatie.

JE GEVOEL OF JE VERSTAND?

WAT HELPT JE BIJ KEUZES MAKEN?

Je kunt er van in verwarring raken.
Van alle gevoelens en gedachten die
de hele dag door je hoofd gaan.
Waar moet je nu naar luisteren?
Naar die innerlijke stem die je
vertelt welke richting je op moet?
Of toch naar je verstand die ervoor
zorgt dat je je hypotheek kunt
betalen en de dingen doet die je uit
plichtsgevoel doet. Naar het
stemmetje wat je naar de chocolade
laat verlangen of je verstand die
zegt niet doen? Lastig...
Luister naar je gevoel. Dit advies lijkt zich wereldwijd genesteld te
hebben in de raad die je krijgt van psychologen, coaches en spirituele
gidsen. Op zich een heel goed advies, want luisteren naar je gevoel is
iets wat we te weinig doen in ons leven. Echter, wat nu als je alleen maar
luistert naar je gevoel, wat gebeurt er dan? Is dan je leven met een
maagverkleining wel een behandeling waarbij je ook na jaren nog op een
stabiel gewicht bent? Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Als je alleen maar
naar je gevoel luistert en je hebt bijvoorbeeld heel erg zin in chocolade
of je hebt geen zin in gaan bewegen, simpelweg omdat je het gevoel
hebt dat je dit niet leuk vindt, dan gebeurt er ook niks. Als je de hele dag
alleen maar je gevoel volgt maak je waarschijnlijk keuzes die niet voor
een gezonde leefstijl zorgen. Soms zul je op momenten juist je verstand
moeten gebruiken om goede keuzes te maken. Als je elk moment
toestaat dat je gevoel je stuurt naar ongezonde producten, dan krijg je
hier uiteindelijk last van. Dus je zult je verstand moeten gebruiken om
jezelf te begrenzen. Juist het continu in actie komen als je iets voelt
zorgt ervoor dat je impulsieve (eet)gedrag aanwezig blijft. Waarom moet
je direct iets doen als je je bijvoorbeeld moe voelt? Een ander voorbeeld:
als je naar je gevoel luistert terwijl je 's ochtends opstaat en je gevoel
zegt je terug naar bed te willen en nog moe te zijn, dan zul je
waarschijnlijk als je naar je gevoel luistert je baan verliezen omdat je niet
op je werk verschijnt. Juist het gebruiken van je verstand zorgt ervoor
dat je soms de juiste keuzes kunt maken.

JE GEVOEL OF JE VERSTAND?

WAT HELPT JE BIJ KEUZES MAKEN?

Mensen die geneigd zijn om meer naar
hun gevoel te luisteren dan naar hun
verstand voelen zich vaak ook niet
begrepen in de maatschappij. En op
zich is dat wel logisch want jouw
gevoel is immers jouw gevoel.
Betekent dat nu dat ik denk dat je je
gevoel moet negeren en alleen maar
rationele keuzes moet maken? Nee,
natuurlijk niet. Als Spaanse kan ik niet
anders dan gevoel toe laten bij de
dingen die ik doe. Echter, door een
balans te vinden tussen verstand en
gevoel kun je wel beter een gezonde
leefstijl vinden die bij je past.
Het is juist belangrijk dat je je gevoel niet negeert. Het langdurig
onderdrukken van bepaalde gevoelens kan juist voor ziekte zorgen, zoals
burn-out of depressieve gevoelens. Een balans vinden tussen je gevoel
en je verstand is niet altijd makkelijk. Er is geen geschreven wet die zegt
wanneer je het één en wanneer je het ander moet gebruiken. Echter,
door je verstand te blijven gebruiken als interne coach bepaal je mede je
gevoel. In de psychologie noemen we dit cognitieve
gedragsverandering.
Je gevoel wordt dus mede bepaald
door wat je denkt. Als jij over jezelf de
gedachte hebt dat afvallen toch wel
niet zal lukken dan zul je daar onzeker
van worden. Met het gevolg dat je ook
minder geneigd bent om gezond te
eten. Want je denkt dat het toch niet
zal lukken. Dus wat je denkt zorgt
ervoor hoe je je gedraagt en wat je
voelt. Vaak denken we juist dat het het
tegenovergestelde is. Om je gevoel te
beïnvloeden is het dus superbelangrijk
dat je gezonde, positieve gedachten
creëert over jezelf.

EEN DARMHERNIA
Symptomen

Bij een darmhernia heb je last van koliekpijnen in je buik. Het kan samengaan met
rugpijn, misselijkheid, braken en obstipatie. Door het vele afvallen ontstaat er meer
ruimte in je buik, ook omdat een deel van de dunne darm naar boven is gehaald
om aan de maag te worden vastgezet. Doordat de darmen meer ruimte hebben,
kunnen ze meer gaan bewegen en dubbelklappen. Het gevolg is dat ze worden
afgekneld en er geen ontlasting meer doorheen kan. Dit leidt tot het afsterven van
de darm of darmperforatie. Wanneer je een darmhernia hebt, word je geopereerd.

Wat voel je?

Heftige, brandende en stekende pijn in de buik (koliekpijn), soms gepaard gaande
met een dik gebied in de buik, rugpijn, obstipatie, misselijkheid, braken.

Hoe vaak komt het voor?

Een darmhernia komt regelmatig voor na een maagverkleining. Waarschijnlijk krijgt
tussen de 10 en 20% hiermee te maken.

Waardoor komt het?

Er komt meer ruimte in de buik door het afvallen, maar ook doordat een deel van
de dunne darm naar boven is gehaald om aan de maag vast te maken. Hierdoor
hebben de darmen meer ruimte om te bewegen en kunnen ze gaan
dubbelklappen. Op die manier wordt de darm afgekneld en kan ontlasting er niet
meer door. De darmhernia kan ook het gevolg zijn van de operatie. De buikwand
wordt opengemaakt om bij de darmen te kunnen komen. Deze wand wordt ook
weer dichtgemaakt tijdens de operatie, maar het kan gebeuren dat er een zwakke
plek ontstaat. De darmen drukken dan tegen die zwakke plek aan of gaan
erdoorheen en hierdoor ontstaat een uitstulping in de buik met ernstige buikpijn
tot gevolg.

Hoe herken je het?

Het herkennen van een darmhernia leidt vaak tot problemen. De patiënt meldt zich
dan met heftige pijn in de buik maar artsen zien niets op röntgenfoto’s of een MRI.
Vaak wordt iemand dan weer naar huis gestuurd met een pijnstiller. Om 100%
zekerheid te krijgen dat er sprake is van een darmhernia moet een laparoscopisch
onderzoek worden uitgevoerd waarbij de hele dunne darm wordt nagekeken.

Wat moet je doen?

Heb je heftige pijn in je buik? Zit deze voornamelijk op één plaats? Bel dan direct
de bariatrische afdeling waar je bent geopereerd. Door het afknellen kan de darm
afsterven als deze niet snel wordt behandeld of kan er darmperforatie (gaten in de
darm) ontstaan. Is er een darmhernia geconstateerd, dan moet je geopereerd
worden. Meestal gaat het via een laparoscopische operatie waarbij er drie gaatjes
worden gemaakt in de buik. De darmen worden weer in de goede houding gelegd
zonder knik en de zwakke plek in de buikwand wordt verstevigd. Dit kan soms door
de buikwand dichter aan elkaar te hechten en soms gebruikt de chirurg een matje
om de darmen tegen te houden. Dit matje kan gewoon in je lichaam blijven.
Meestal mag je de dag na de operatie weer naar huis.

Wil jij je verhaal vertellen?
Stuur een e-mail naar:
info@bariatriegroepnederland.nl

MIJN VERHAAL
Mijn leven na de maagverkleining. Tja, waar zal ik eens beginnen.
Ik zal mezelf eerst even voorstellen.
Mijn naam is Cindy en ik ben 41 jaar. Ik ben alweer 19 jaar getrouwd en heb 2 zoons van
17 en 18 jaar, en ondertussen ook 2 schoondochters.
Momenteel ben ik nog werkzaam in een supermarkt, maar ik ga vanaf juli stagelopen als
doktersassistente, dus ik heb het roer omgegooid.
Dat is dus al één grote verandering na mijn maagverkleining, die ik nu eindelijk
doorgezet heb. Ik ben altijd kapster geweest, maar heb al jaren als ik een
dokterspraktijk of een ziekenhuis binnenkom, dat ik denk: wow, hier wil ik ooit eens
werken! Maar goed, het gevoel hebben om dat te willen en het ook denken te kunnen,
dat zijn twee verschillende dingen.
Al sinds mijn kinderjaren was mijn gewicht één grote strijd. Was ik als kind veel te dik? Ik
denk dat het op zich wel meeviel. Maar als maar vaak genoeg gezegd wordt: “Wat heeft
zij toch een bolle buik?” of “Ze is wel flink hè!” Hoe vaker je dat hoort, hoe meer en meer
je het ook gaat geloven. Dus naarmate ik ouder werd, volgde dieet na dieet.
Sonja Bakker, het soepdieet, shakes, koolhydraatarm. Noem het maar op of ik heb het
geprobeerd. En soms met succes, maar de kilo’s kwamen er net zo vlug weer bij. Zoals
eenieder wel bekend waarschijnlijk. Maar hierdoor werd uiteraard mijn zelfvertrouwen
ook steeds minder en minder. Dus hoe graag ik ook een opleiding wilde gaan doen tot
doktersassistente, ik durfde niet. En heeft het kunnen te maken met je gewicht of
uiterlijk? Zeker niet. Maar helaas dacht ik altijd dat iedereen op me zou letten als ik een
klas of zo binnen liep. Ook met deze opleiding moet je af en toe iets presenteren voor
de klas. Maar no way, +40 kilo geleden, dat ik dat ooit zou doen. Al die ogen op mij
gericht! Ik heb er na een jarenlang gevecht tegen de kilo’s voor gekozen om naar mijn
huisarts te gaan, of ik in aanmerking zou kunnen komen voor een maagverkleining. Ik
had er al lang over nagedacht en ik was er klaar voor. Gelukkig kreeg ik groen licht en
woensdag 9 januari 2019 was het zover, Vanaf dag 1 ben ik enorm blij dat ik de stap
gezet heb. Mijn zelfvertrouwen en eigenwaarde is enorm toegenomen. Ik mag er zijn!
Wat is het jammer, denk ik weleens, dat ik mijn gewicht zoveel heb laten bepalen. Want
ook toen mocht ik er zijn. Hoe leuk, lief of gezellig je bent hangt niet af van het cijfer op
de weegschaal of van je omvang. Maar het is wel zo, hoe beter je jezelf voelt, hoe meer
je dat ook uitstraalt. Dus een jaar na mijn operatie heb ik eindelijk de stoute schoenen
aangetrokken en heb ik me aangemeld voor de opleiding. In maart 2020 ben ik
begonnen en ik hoop in februari mijn stage goed afgerond te hebben. En dat ik dan
eindelijk een baan kan zoeken in de sector waarin ik al zo lang wil werken. Ik vind het
nog steeds weleens lastig om op de voorgrond te treden. Om bijvoorbeeld het gesprek
te openen. Of een presentatie te geven. Maar je bent als persoon introvert of extrovert.
Ik ben altijd wel iemand geweest die wat meer naar de achtergrond gaat. Maar nu durf
ik het tenminste wel. Ik voel me zeker. Ik heb niet het idee dat bijvoorbeeld iedereen
naar mijn buik staart of naar mijn omvang. Dus wat heeft mijn maagverkleining mij
gebracht? Zoveel meer zelfvertrouwen, dat ik alles weer positief zie. Dat ik dingen die ik
lastig vind toch doe, in plaats van denken: ach laat maar. Ik kom voor mezelf op, op
momenten dat het nodig is. Maar vooral: ik ga mijn langgekoesterde droom waarmaken:
werken in een dokterspraktijk. En heb ik het weleens lastig, door mijn maagverkleining?
Zeker. Ik heb nogal eens last van een dumping. Iets wat de ene dag goed gaat, kan de
volgende dag verkeerd vallen. Ja, dan voel ik me weleens heel naar. Maar dat “kleine”
ongemak weegt echt niet op tegen hoe ik nu in het leven sta.
Groetjes, Cindy

HOE ANGST JE KEUZE KAN BEÏNVLOEDEN

De angst om aan te komen. We kennen hem allemaal volgens mij. Nooit meer
terug naar de periode dat we overgewicht hadden. Met het ondergaan van de
operatie laten we deze angst beetje bij beetje varen en komt er hoop voor in de
plaats. De hoop dat we eindelijk slanker en gezonder door het leven kunnen.
Maar wat als de weegschaal stilstaat en je zelfs weer aankomt? Is dan alle
moeite en hoop voor niets geweest? Of neemt de angst het hier over?
Laat ik beginnen met te vertellen dat ik begrijp dat dat stemmetje in je hoofd komt.
Het stemmetje dat je zo vaak gehoord hebt nadat het zoveelste dieet weer mislukt
was. Dus het is niet zo raar dat je bang bent om weer aan te komen. Ons lichaam en
ons brein kent geen periode van aankomen waarbij we niet in extremen schieten. Het
kent geen periode waarbij je gewoon een paar kilo aankomt en niet meteen 15 of 20
kilo zwaarder bent. Het is normaal na een maagverkleining dat je stilstaat en dat je
ook weer aankomt. De artsen spreken zelf van 5 tot 10% van je afgevallen gewicht dat
je weer aankomt. Als je dat dus weet, dan is het misschien wel makkelijker om je
angst onder controle te houden. Waarom zou je veel meer aankomen? Je angst zorgt
er zo alleen maar voor dat het lastiger wordt om een gezonde leefstijl vast te houden.
Het gevoel van 'alles is voor niets geweest' zorgt immers niet voor een gezonde,
positieve en actieve houding. Het zorgt er eerder voor dat je door kan schieten in
verminderd zelfvertrouwen en je faalangst kan ervoor zorgen dat je juist niet meer
gezond wilt eten. Dus wil je je angst onder ogen komen zal je tegen jezelf moeten
zeggen dat je de regie moet houden. Dat betekent je 6 eetmomenten houden, je
eiwitten blijven nemen, in beweging blijven en niet terugvallen in oud eetgedrag. Dit
heeft je nog nooit iets goeds gebracht in je leven, dus waarom zou je daarop
terugvallen?

TIPS OM JE ANGST TE
OVERWINNEN
1. Zie je angst onder ogen

Het vermijden van angst speelt een belangrijke rol bij het voortbestaan ervan en het
verergeren van angstklachten en een angststoornis. Angst wil je lichaam in eerste
instantie waarschuwen voor gevaar. Door datgene waarvoor je angst voelt te
vermijden, kun je er niet achter komen dat er misschien geen “werkelijk” gevaar
dreigt. Door dingen te (blijven) doen die je eng vindt, leer je juist omgaan met de
spanningen en kun je je angst uiteindelijk zelfs overwinnen. Stel die vraag die je
eigenlijk niet durft te stellen gewoon, en je zult zien dat er niks ergs gebeurt. Hoe
vaker je je angst opzoekt, hoe meer zelfvertrouwen je daarvan krijgt en hoe beter je
je angststoornis onder controle kunt krijgen.

2. Verander je gedachtenpatroon

Ga eens voor jezelf na waar je angstgevoelens mee te maken hebben. Kloppen de
angstige gedachten die je in je hoofd hebt echt, of kun je er ook anders tegenaan
kijken? Door jezelf bewust te worden van deze gedachten, lukt het vaak al om ze
(voor een deel) te relativeren. Hierdoor zal de angst afnemen. Ben je bijvoorbeeld
bang om kritiek te krijgen van je werkgever en denk je dat deze kritiek grote
gevolgen zal hebben? Misschien heb je juist wat aan de kritiek van je werkgever en
wordt de situatie daarna veel beter. Als je op deze manier naar je angst kijkt, kun je
het gedachtenpatroon van je angststoornis doorbreken.

3. Zorg ervoor dat ontspanning het wint van de angst

Als je meer ontspannen in het leven staat en gevreesde situaties tegemoet treedt,
krijgt de angst veel minder kans. Je kunt nu eenmaal niet ontspannen en angstig
tegelijk zijn. Onderneem daarom vaker een ontspannende activiteit, alleen of met
anderen, zoals wandelen of sporten. Zo blijf je kalm en krijgt je angst minder kans.
Op het moment dat je een angstaanval hebt, neem dan een pauze van ongeveer een
kwartier. Door even je gedachten op iets anders te zetten, ontspan je en gaat de
angstaanval eerder over. Ook kun je even je ogen sluiten en je een veilige en rustige
plaats inbeelden, zoals jezelf tijdens een strandwandeling of een fijne herinnering uit
je kindertijd. Door positieve gevoelens op te roepen, word je vanzelf rustiger.

4. Bereid je voor op situaties waarin je je angst onder ogen moet zien

Om je angst onder controle te krijgen is het goed jezelf voor te bereiden op
situaties waarin je angst opspeelt. Zet voor jezelf eens op een rijtje wat het beste is
om te doen in een angstige situatie. Dit kun je bijvoorbeeld doen met
implementatie-intenties. Dit zijn zinnen in de vorm ‘Als [situatie X], dan [handeling
Y]’. Voorbeelden zijn ‘Als de lift vastloopt, beeld ik me een positieve gedachte in
om rustig te blijven’ of ‘Als ik last krijg van hoogtevrees, doe ik ademhalings- en
ontspanningsoefeningen.’

5. Zoek hulp bij je angststoornis

Lukt het niet om je angststoornis onder controle te krijgen? Erover praten met
familie en vrienden helpt om stress te verminderen en zorgt voor afleiding. Ook kun
je proberen van je angststoornis af te komen met hulp van een psycholoog. Vaak
krijg je dan cognitieve gedragstherapie. Hierin leer je beter te kijken naar je eigen
denkpatronen en je angstige gedachten om te vormen naar positieve gedachten.
Ook leer je je angst te beïnvloeden door bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen.

Recepten voor 4 ijsjes
PERZIK, NECTARINE
EN YOGHURT
2 PERZIKEN
1 NECTARINE
6 EETLEPELS (VOLLE)
YOGHURT
EEN EETLEPEL HONING

Bereidingswijze:
Schil het fruit en
verwijder de pitten.
Vervolgens pureer je
het fruit in de
keukenmachine. Meng
de yoghurt met de
puree en voeg hier de
honing aan toe. Het
enige wat je nu nog
hoeft te doen is het
mengsel in de
ijsvormpjes te gieten
en dit twee uur in de
vriezer te zetten.

FRUITFESTIVAL
KIWI'S
AARDBEIEN
FRAMBOZEN
BLAUWE BESSEN
PERZIKEN

KOKOS EN VIJG
KIWI'S
AARDBEIEN
FRAMBOZEN
BLAUWE BESSEN
PERZIKEN

Bereidingswijze:

Bereidingswijze:

Wanneer je het fruit hebt
gewassen snijd je het in
stukjes en doe je het in
de keukenmachine. Zorg
ervoor dat je het niet te
fijn maalt. Het is lekker en
mooi voor het zicht als
het fruit nog een beetje in
kleine stukjes is.
Vervolgens doe je het in
de vormpjes en zet je het
voor enkele uren in de
vriezer. Eigenlijk kun je
elk fruit pakken wat je
wilt. Wat ook leuk is, is
om een schijfje fruit
bovenop te leggen. Dan
zie je dat later terug in je
ijsje.

Wanneer je het fruit hebt
gewassen en gesneden
verdeel je het over de
ijsvormpjes. Vervolgens
vul je de vormpjes met
water en een stokje en zet
je het geheel in de
vriezer. Door gebruik te
maken van water kun je
het fruit mooi in de ijsjes
zien zitten. Mocht je
echter een wat vollere
smaak willen, dan kun je
in plaats van water ook
prima yoghurt gebruiken.
Je ziet het fruit wat
minder goed, maar het
geheel krijgt wel een
lekker romige smaak.

FRUITIJSJES
SUPERMAKKELIJK OM
ZELF TE MAKEN

Recepten voor 4 ijsjes
MELOEN EN KERS
300 GRAM RIJPE
CANTALOUPE
(ONGEVEER EEN
HALVE CANTALOUPE)
2 EETLEPELS
LIMOENSAP
2 THEELEPELS HONING
170 GRAM GRIEKSE
YOGHURT
75 GRAM KERSEN
(ZONDER PIT)
BEREIDINGSWIJZE:

Haal de schil van de
cantaloupe en snijd de
meloen vervolgens in
stukjes. Deze stukjes
doe je samen met het
limoensap, de honing en
de Griekse yoghurt in
een blender of
keukenmachine. Verdeel
de romige substantie
over de ijsvormpjes. Tot
slot voeg je nog wat
hele kersen toe (deze
druk je simpelweg in de
vormpjes). Dan nog een
stokje erbij en invriezen
maar!

CHOCOLADE EN MUNT
2 BANANEN
600 ML AMANDELMELK
2 THEELEPELS HONING
1 THEELEPEL
MUNTEXTRACT
160 GRAM CHOCOLADE
BEREIDINGSWIJZE:
Doe de bananen,
amandelmelk, honing en het
muntextract in een blender.
De chocolade breek je in
kleine stukjes. Verdeel het
bananenmengsel over de
vormpjes en voeg de
chocoladestukken toe. Even
invriezen en je heerlijke ijsjes
zijn klaar!
Tip: muntextract heeft
geen kleur van zichzelf.
Om de ijsjes toch een fris
uiterlijk te geven kun je
groene kleurstof voor
levensmiddelen
toevoegen. Twee
druppels is genoeg om
net dat groene kleurtje te
krijgen.

FRUITIJSJES
SUPERMAKKELIJK OM
ZELF TE MAKEN

KOFFIE
Het enige wat je dus nodig
hebt is koffie en melk! Van
allebei even veel. En niet
bang zijn voor teveel want
dan vul je gewoon iets
meer vormpjes. Een goede
tip is wel om de koffie wat
sterker te zetten dan je
normaal zou doen. In
plaats van melk kun je ook
room gebruiken voor een
wat vollere smaak.
Doe simpelweg de koffie en
de melk en/of room in de
vormpjes, zet deze in de
vriezer en na een paar uur
heb je lekkere koffie-ijsjes.
Laat de koffie wel eerst
even afkoelen. Mocht je
helemaal luxe willen doen,
vul de vormpjes dan eerst
voor een deel met room,
bevries dit vervolgens een
uur en voeg daarna pas de
koffie toe. Je ijsje zal er zo
uit gaan zien als een heuse
cappuccino.

WILSKRACHT
KUN JE HET
TRAINEN?

Hoe komt het toch dat de één na 1 bitterbal of 1 glas wijn over kan gaan op iets anders, terwijl jij jezelf pas
kunt stoppen als je vol zit? Is dat nu puur een kwestie van wilskracht? Of zijn er meer factoren die een rol
spelen? Na je maagverkleining zorgt je operatie er in veel gevallen voor dat je in elk geval eerder vol zit. Echter,
als je pas stopt met eten of drinken wanneer dit volle gevoel bereikt wordt dan krijg je waarschijnlijk
problemen op het moment dat je meer kunt eten of drinken.

Wat is wilskracht?
Er worden verschillende definities gebruikt om wilskracht te beschrijven, maar enkele van de meest
voorkomende zijn gedrevenheid, vastberadenheid, zelfdiscipline, zelfbeheersing, zelfregulatie en inspannende
controle. De kern van wilskracht is het vermogen verleidingen en verlangens op korte termijn te weerstaan om
langetermijndoelen te halen. Wilskracht is de motivatie om iets uit te oefenen. Een persoon met een sterke
wilskracht zal keuzes maken, zelfs als hij wordt geconfronteerd met veel weerstand of andere tegenstrijdige
factoren. Iemand met weinig wilskracht zal gemakkelijk toegeven.

Wilskracht als spier
Wilskracht is als een spier. Je moet hem trainen om te leren om andere keuzes te mogen maken.
Je lichaam wordt moe van trainen. Dat geldt ook voor je geest. Als je op een werkdag veel denkwerk hebt verricht,
heb je ’s avonds minder wilskracht over. Er is minder doorzettingsvermogen aanwezig. Je hersenen hebben
overdag op volle toeren gedraaid. Net als je lichaam wil je geest rust hebben.

Wilskracht als batterij
De betekenis van wilskracht kun je ook vergelijken met een batterij. Na een goede nachtrust begin je de dag met
een volle batterij. Je energieniveau is hoog. Naarmate de dag vordert wordt deze steeds minder. Je gaat werken,
mailtjes beantwoorden, sporten, vakanties uitzoeken of vrienden bezoeken.
Door alle taken die je op een dag doet, vermindert je batterij. Het kost energie. Hoe meer moeilijke taken je op
een dag hebt, des te groter de kans dat je batterij op raakt. Je wilskracht is op.

Wilskracht verliezen
Als je wilskracht op is, verlies je zelfcontrole. Net als je mobiel word je trager in de dingen die je doet. En het kan
zelfs zijn dat je te moe bent om nog op te staan. Je bent een lege mobiel geworden. Pas nadat je een goede
nachtrust hebt gehad, kun je weer opnieuw beginnen.

TIPS OM JE WILSKRACHT
TE TRAINEN
1. Besef dat je wilskracht kunt trainen
Discipline is als een spier. Je kunt je wilskracht vergroten door het te trainen en het verkleinen door het te
verwaarlozen. En net als bij een spier kun je je wilskracht uitputten. Dat wil zeggen, je hebt per dag een beperkte
hoeveelheid discipline tot je beschikking. Als je meer discipline wilt opbouwen dan is het belangrijk dat je je
wilskracht ontwikkelt. Dat je het traint, iedere dag opnieuw. Dat doe je door jezelf te pushen om iets te doen
waar je eigenlijk geen zin in hebt. Hoe vaker je dat doet, des te sterker je discipline wordt. Dat klinkt vervelend
en moeilijk, en dat is het ook. Maar het wordt makkelijker en steeds minder vervelend. En bovendien heeft meer
discipline op de lange termijn enorme voordelen. Meer voordelen dan lui zijn.

2. Geef jezelf kleine overwinningen
Oké, hoe train je dan je wilskracht op een makkelijke manier? Simpel: je traint je wilskracht door jezelf kleine
overwinningen te gunnen. Je ziet dat de trap een stofzuigbeurt kan gebruiken en je hoort jezelf denken: “Dat doe
ik later wel”. Als je op zo’n moment jezelf pusht om de stofzuiger te pakken dan heb je een kleine overwinning
geboekt. Of als je rondhangt op Twitter terwijl je eigenlijk iets nuttigers wilt doen. Je kleine overwinning is in zo’n
geval het afsluiten van Twitter, en aan de slag gaan met die nuttige taak. De hele dag door kun je kleine
overwinningen boeken. Kleine momenten van discipline die je helpen je wilskracht te ontwikkelen. Je zult merken
dat het steeds makkelijker wordt om jezelf iets te laten doen waar je geen zin in hebt. En je zult het steeds leuker
vinden. Want een leven met meer discipline is uiteindelijk leuker, luchtiger, bevredigender en makkelijker dan een
leven vol luiheid en uitstelgedrag.

3. Oefen je gedrag in je hoofd
Sta je voor een vervelende taak die je het liefst voor je uit zou schuiven? Lukt het niet om jezelf te pushen? Sluit
dan even je ogen, en visualiseer hoe je ondanks deze weerstand tóch aan deze taak begint.
Maak het zo echt mogelijk voor jezelf. Voel hoe je handen over het toetsenbord gaan, of zie hoe je grijpt naar het
keukenkastje om de toiletreiniger te pakken. Als je in je hoofd ‘repeteert’ zul je merken dat de weerstand om aan
de slag te gaan kleiner wordt.

4. Onderhandel met jezelf
Soms zit ik niet echt in de flow om te schrijven. Dan wil ik een artikel afronden, maar laat ik me steeds afleiden
door gedachten en andere prikkels. Op zo’n moment is het makkelijk om de handdoek in de ring te gooien en te
stoppen. Maar het is bijna net zo makkelijk mezelf even te pushen om tóch verder te gaan. Het is heel eenvoudig.
Er komen gedachten in je naar boven die je van je werk willen houden. Gedachten die je overhalen om iets
leukers, iets eenvoudigers te doen. Je kunt eraan toegeven, maar dan zul je niet echt vooruitkomen. Je kunt ze
ook uitbannen, maar dan zal het steeds moeilijker worden omdat je wilskracht per dag beperkt is. Wat veel beter
werkt is onderhandelen.

5. Maak het onpersoonlijk
Mensen met discipline doen wat ze moeten doen, ook al hebben ze er geen zin in. Vervelende dingen doen is
moeilijk als je al je taken persoonlijk maakt. Betrek je werk niet zo sterk op jezelf. Zie jezelf als een persoon die
taken verricht, meer niet. Sommige taken die heel vervelend, moeilijk en uitdagend lijken kosten soms maar een
paar minuten. Dat telefoontje waar je tegen opziet, in 3 minuten gefixt. Die irritante brief opsturen naar de
verzekeraar: 5 minuten. Een lijstje maken ter voorbereiding op een moeilijk gesprek: 4 minuten.
Probeer je taken los te zien van je emoties, angsten en voorkeuren. Als het moet gebeuren, doe het dan gewoon.
Een taak is gewoon een taak. Sommige taken zijn leuk, sommige taken zijn saai. Maar vaak zijn ze zo voltooid als
je het niet zo persoonlijk maakt.

EMOTIES EN
MAAGVERKLEINING

Het dĳkje
Emoties kunnen, zeker bij vrouwen, sterker
worden door het gewichtsverlies. Omdat in
het buikvet (heel eenvoudig gezegd) ook
geslachtshormonen worden gemaakt en
opgeslagen kunnen de emoties in de hele
cyclusperiode, maar zeker in de eerste
maanden na de operatie veel heftiger zijn.

Als je er niet direct iets aan kunt doen, is
er niets aan de hand. Je hoeft niet persé
te handelen bij een emotie. Accepteer
het en probeer het uit te zitten. Emoties
zijn als golven. Ze komen en gaan.

Tijdens het snelle afvallen in de eerste
periode wordt er veel buikvet afgebroken
en komen die hormonen in korte tijd
allemaal vrij. Ze gieren door je lichaam.
Afgezien van lichamelijke klachten heeft dit
effect op je stemming. Vrouwen vertellen er
vaker over maar bij mannen kan dit effect
ook zeker optreden.

Als je te weinig eet, krijg je honger. We
noemen dit maaghonger. Als je
maaghonger hebt, zul je de neiging
hebben om teveel te eten. Je kunt ook
honger krijgen door emoties of lastige
gebeurtenissen. We noemen dit
hoofdhonger. Als je elke drie uur
voldoende eet, dan zul je merken dat je
minder maaghonger hebt. Je zal dan
minder snel teveel eten. We noemen dit
ook wel het opbouwen van “een dijkje”.
Als je een goed dijkje hebt, kun je ook
beter omgaan met hoofdhonger.

Emoties zijn als golven
Emoties worden opgeroepen door situaties
of gedachten die we belangrijk vinden, en ze
zetten ons aan tot bepaald gedrag. Een
emotie geeft ons een signaal, een
boodschap.
De kunst is om de boodschap op te merken,
te verdragen, te interpreteren, en
vervolgens erop te reageren met adequaat
gedrag. Hierbij is het goed om je te
realiseren dat emoties heel gewoon zijn en
erbij horen. Ook duren emoties zelden lang
(tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een
stemmingsstoornis).

Het dijkje

Als je last hebt van emotie-eten en/of
eetbuien, check dan eerst of je dijkje op
orde is: eet je regelmatig? Eet je
voldoende en gezond? En beweeg en
slaap je voldoende? In 80% van de
gevallen kun je er hiermee namelijk voor
zorgen dat het emotie-eten en de
eetbuien afnemen.

Een
gastric
sleeve

Wat is een gastric sleeve
(maagverkleining)?
De gastric sleeve is een operatie waarbij de maag

Voor mensen met een zeer hoog BMI is de sleeve

wordt verkleind. Deze operatietechniek is niet zo

vaak de eerste operatie om gewicht te verliezen.

oud als de gastric bypass, maar wat betreft

Vaak komen ze dan 1,5 jaar in aanmerking voor

gewichtsvermindering en vermindering van de

een andere operatie zoals de gastric bypass of

gezondheidsrisico’s die samenhangen met

SADI-methode.

overgewicht, zijn er al veel aanwijzingen voor
goede resultaten op langere termijn.

Wanneer wordt een gastric sleeve
uitgevoerd?
Patiënten die in aanmerking komen voor een gastric
sleeve moeten een BMI hebben die hoger is dan 40
kg/m2. Of een BMI hoger dan 35 kg/m2 in
combinatie met diabetes (suikerziekte), hypertensie
(hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (hoge
cholesterol), Obstructief SlaapApneu Syndroom
(OSAS) en gewrichtsklachten. Daarnaast moeten
patienten minimaal 18 jaar oud zijn en minstens 1
jaar geprobeerd hebben om op een andere wijze onder begeleiding - af te vallen. Ook moet er een
positief advies zijn gegeven door het
multidisciplinaire team.
.

Hoe wordt een gastric sleeve
uitgevoerd?
Bij de gastric sleeve wordt 70 - 80% van de maag
verwijderd uit het lichaam. Er blijft een smalle
buisvormige maag over. Er zijn aanwijzingen dat
door het weghalen van een groot deel van de
maag er veranderingen optreden in bepaalde
hormonen. Zo lijkt het zogenoemde
eetlusthormoon, zeker in het begin, minder
aangemaakt te worden. De gastric sleeve wordt
onder algemene verdoving uitgevoerd en
verloopt via een kijkoperatie (laparoscopisch).
Dat betekent dat er geen grote wond gemaakt
wordt, waardoor het herstel sneller verloopt. Ook
de littekens die achterblijven zijn kleiner. De
operatie duurt ongeveer 40 minuten.

HOE JE OMGEVING BIJDRAAGT
AAN EEN GEZONDE LEEFSTIJL
De leefomgeving bepaalt vaak direct of gezond gedrag
mogelijk is. Met omgeving bedoelen we bijvoorbeeld thuis,
school, buurt, werkplek, kantine, (tank)station en
supermarkt. Of consumenten gezonde keuzes kunnen
maken, hangt af van de aanwezigheid van gezonde keuzes.
Zo kan de fysieke omgeving gezond gedrag stimuleren of
juist belemmeren. De omgeving is in de afgelopen tientallen
jaren op zo’'n manier veranderd en ingericht dat het steeds
makkelijker is geworden te kiezen voor overmatige
consumptie van calorierijk voedsel. Deze combinatie van een
overmatige beschikbaarheid van calorierijke voeding en een
beperkte noodzaak tot bewegen, zorgt ervoor dat
consumenten gemakkelijk meer energie innemen dan
gebruiken en dus aankomen in gewicht.
Na je maagverkleining verandert er ook voor je omgeving
het nodige. Niet alleen jij gaat andere keuzes maken, jouw
keuzes hebben ook invloed op je omgeving. Als voorbeeld:
als jij in plaats van 's avonds op de bank een zakje chips te
openen kiest voor lekkere én gezonde alternatieven zoals
een gekookt eitje, augurkje of toastje filet americain dan zal
in het begin het nog niet zo erg zijn als je omgeving wel aan
de chips blijft. Echter, op langere termijn is gebleken dat
het volhouden van een gezonde leefstijl moeilijker is als je
omgeving niet mee verandert.

In het begin word je nog continu gestimuleerd door je brein
doordat je afvalt. Hierdoor is je motivatie om gezonde
keuzes te maken ook veel meer aanwezig dan op het
moment dat je niet meer afvalt of zelfs wat aankomt. Als je
vanaf het begin af aan na je operatie ook je omgeving
meeneemt in de veranderingen wordt je gezonde leefstijl
gewoon een nieuwe vorm van leven. Dan wordt het normaal,
net zo normaal als dat je voorheen je zakje chips op de bank
nam. En betekent dat nu dat je gezinsleden allemaal kleine
porties moeten nemen en nooit meer mogen snoepen of
een zakje chips mogen nemen? Nee, natuurlijk niet. Ook jij
hoeft niet op dieet. Echter, om gezonde leefstijl ook op
langere termijn vol te houden is het belangrijk dat het
geïntegreerd raakt in je omgeving. Vraag hun steun. Daag
ze uit met lekkere, gezonde alternatieven. Geef ze de
ruimte om hun leefstijl mee aan te passen. Vergelijk het met
een alcoholist die elke avond in de kroeg aan de spa rood
gaat, dat gaat een tijdje goed maar er is veel kans dat na
verloop van tijd toch langzaam weer een biertje of wijntje
genuttigd wordt. Je hebt mijns inziens je omgeving nodig
om met elkaar naar een gezonde leefstijl te zoeken die bij
het hele gezin hoort. En als iemand niet mee wil werken?
Geef de moed niet op, en blijf hem of haar stimuleren.
Samen is het echt gemakkelijker.

TIPS OM JE OMGEVING ERBIJ TE
BETREKKEN
1) Praat met je omgeving

3) Betrek ze bij jouw plannen

Leg uit wat een maagverkleining voor jou
betekent. En wat het betekent voor je
gezondheid. Dit is best wel lastig want daarmee
moet je ook je kwetsbaarheid tonen door aan te
geven waar je moeite mee hebt. Echter, hoe
opener je hierover bent hoe makkelijker het is
voor je omgeving om je hierbij te steunen. Vertel
over je strijd met obesitas, praat over je emoties.
Ze doen ertoe!

Geef je gezinsleden een taak. Heb jij kinderen?
Betrek ze bij jouw bewegingsplannen. Maak een
speurtocht, laat ze een route uitstippelen. Wil je
anders gaan eten? Laat ze rustig wennen aan de
veranderingen. Leg niet de nadruk op de
veranderingen, maar maak er een soort nieuwe
hype van. Vaak zijn kinderen in spelvorm te
verleiden tot veel meer veranderingen dan
wanneer ze dingen medegedeeld krijgen. Geen
kids? Zoek een vriend(in) om mee te gaan sporten
of te gaan wandelen. Maak vaste afspraken.

2) Laat bestaande patronen los
Als jullie altijd tijdens het voetballen op zondag
friet eten en nu, doordat je je maagverkleining
hebt, wil je daar andere keuzes in maken dan zul
je bestaande eetmomentcombinaties los moeten
laten. Waarom is tv kijken zonder een bakje
nootjes of chips niet leuk? Waarom hoort er bij
koffie een koekje? Kun je ook vrienden ontvangen
zonder drank? Zonder dat ik je zeg dat je als een
monnik moet leven is het wel belangrijk om te
weten welke momenten je in je leven gekoppeld
hebt aan eten. Blijdschap, tevredenheid en
saamhorigheid krijg je ook van bij elkaar zijn. Daar
hoeft eten geen rol in te spelen. En ja, dat is best
wel even wennen in het begin. Maar het went
zeker.

4) Wees niet te streng voor ze
Veranderingen vragen tijd en geduld. Vergeet niet
dat jij al heel lang met je eigen gedachten over je
maagverkleining bezig bent. Terwijl het voor je
omgeving pas werkelijkheid wordt op het
moment dat het zover is. Geef je omgeving de tijd.
Blijf in gesprek en vraag aan ze wat het met hen
doet. Wees niet te zwart-wit. Juist de ruimte die
je jezelf en je omgeving geeft biedt nieuwe
mogelijkheden tot verandering.

NA EEN MAAGVERKLEINING

Hypoglykemie
Hypoglykemie, ook wel ‘hypo’, staat voor een te laag bloedglucosegehalte. Dit komt vooral
voor bij mensen met diabetes. Maar ook na een maagverkleining (veelal bij een gastric bypass)
komt dit voor. Een lastig probleem, waar je gelukkig wel zelf iets aan kunt doen.
Hoe herken je het?
Hypoglykemie herken je aan aanvallen van trillen, zweten, hartkloppingen, geeuwen en in het
ergste geval bewusteloosheid. Bij een hypo is het nodig om direct wat te eten. Glucosetabletten of
gels met druivensuiker/dextrose werken het snelste. Gezond eten helpt een hypo te voorkomen.
Wat gebeurt er bij een hypo?
Wanneer je koolhydraten (zetmeel en suikers) binnenkrijgt, zet het lichaam deze voornamelijk om
in glucose. Glucose komt in het bloed. Daar noemen we het bloedglucose of bloedsuiker. De
bloedglucosespiegel is een maat voor de hoeveelheid glucose die opgelost is in het bloed. Het
wordt uitgedrukt in millimol per liter (mmol/l).
De hormonen insuline en glucagon zorgen voor een goede bloedglucosespiegel.
Insuline zorgt voor opname van glucose in de cellen. Het werkt als een soort sleutel. Het opent
de deuren van de lichaamscellen zodat de bloedglucose naar binnen kan gaan.
Glucagon zorgt juist ervoor dat glucose uit de cellen kan komen.
Zo zorgen de hormonen samen dat je bloedglucosegehalte op een goede waarde blijft. Werkt dit
niet goed? Dan kun je een hypo krijgen.

Wat is de oorzaak van een hypo?
Een hypo (hypoglykemie) kan komen door te laat eten, het
overslaan van een maaltijd, te weinig koolhydraten eten of
drinken, extra beweging, het gebruik van alcohol of het gebruik
van te veel insuline of andere bloedglucose-verlagende
medicatie (bij mensen met diabetes).
Het is belangrijk om achter de oorzaak van de hypo te komen.
Dan kun je een volgende hypo proberen te voorkomen. Ikzelf
krijg het bijvoorbeeld na te veel suikers of het drinken van wijn.
De klachten variëren van duizeligheid tot kort flauwvallen. Dus
dermate aanwezig dat ik weet dat ik er rekening mee moet
houden.

NA EEN MAAGVERKLEINING

Hypoglykemie
Wat zijn de symptomen van een hypo?
Bij een hypo ontstaan verschillende directe klachten door het gebrek aan glucose in de cellen. Dat
merk je bijvoorbeeld aan symptomen als prikkelbaarheid, trillen, zweten, hartkloppingen, geeuwen
en humeurwisselingen.
Wordt de glucosewaarde echt te laag, dan val je flauw. In het ergste geval kan dat leiden tot coma,
blijvende hersenschade of de dood. Want ook de hersencellen hebben dan een tekort aan glucose
en ‘vallen uit’. Het is bij een hypo daarom nodig direct wat zoets te eten of te drinken.
De symptomen kunnen ook andere oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verstoorde spijsvertering,
een leveraandoening, een storing in de hormoonproductie, een ingrijpende maagoperatie, een
tumor in een orgaan dat hormonen produceert of beenmergziekten.

Wat kun je doen als je een hypo krijgt?
Als je een hypo hebt (hypoglykemie) is je bloedglucose te laag.
Daarom moet je snel iets met glucose eten of drinken. Zorg dat
je altijd iets bij je hebt wat geschikt is om bij een hypo te nemen.
Neem bij een hypo:
20 gram glucose in de vorm van tabletten of gels met
druivensuiker (dextrose).
een glas high energy sportdrank of 30 milliliter (2 eetlepels)
limonadesiroop. Neem limonadesiroop met een hoog
glucosegehalte, aangelengd met water. Let erop dat ‘suiker’
vooraan bij de ingrediënten staat. Als er met name
‘geconcentreerd vruchtensap’ in zit, bevat de limonade veel
fructose en is het minder geschikt bij een hypo.
een glas (200 ml) frisdrank (met suiker, geen light), zoals
cola of sinas.
5 klontjes suiker opgelost in water.
een glas (200 ml) vruchtensap.
fruit, brood, melk, rozijnen of koek. Bij deze optie duurt het
wat langer voordat de suiker in het bloed komt.

KIEZEN VOOR JEZELF
Van een beetje zelfliefde wordt iedereen beter!

Van jezelf houden, hoe
doe je dat nu eigenlijk?
Hoe zorg je dat je zowel
aan jezelf denkt als aan
de ander? En kun je ook
liefde hebben voor jezelf
zonder dat je het idee
hebt dat je de ander
tekortdoet? Wat me
opvalt in de jaren dat ik
in de geestelijke
gezondheidszorg werk is
dat veel mensen die het
niet makkelijk vinden om
voor zichzelf lief te zijn
juist wel degene zijn die
voor een ander altijd
klaarstaan. Het lijkt dan
soms of zorgen voor een
ander belangrijker is dan
zorgen voor jezelf.
Echter, na je
maagverkleining

moet je voor jezelf
zorgen omdat nou
eenmaal de
consequenties van de
operatie je daartoe
dwingen. Je moet 6x op
een dag tijd nemen voor
je eetmoment, je zult aan
anderen uit moeten
leggen dat je momenten
hebt dat je misschien
even niet zo goed voelt,
je zult moeten
communiceren met je
omgeving over wat de
maagverkleining met je
doet. En weet je, dat is
alleen maar mooi. Want
zo wordt je
maagverkleining een
nieuw moment in je
leven waarin je nieuwe
keuzes mag maken.

Ikzelf zie mijn operatie
als een nieuw moment
van mogelijkheden. En ja,
ik ben ook iemand die
eerst voor een ander
zorgt en daarna pas voor
mezelf. Maar ik leerde
gaandeweg dat ik
daarmee vaak in de
problemen kwam met
mijn maagverkleining. Als
voorbeeld, ik nam nooit
pauze in de ochtend op
mijn werk. Snel, snel een
bakje koffie en dan weer
door. Echter, hierdoor
kwam ik in de knoei met
mijn 6 eetmomenten. En
omdat ik het vanaf het
begin erg belangrijk vond
om het juiste te doen
werd ik dus gedwongen
meer tijd te nemen.

KIEZEN VOOR JEZELF
Van een beetje zelfliefde wordt iedereen beter!

Zelfliefde begint bij
tevreden zijn met wie je
bent en waar je voor
staat. Ik lees de verhalen
online natuurlijk ook van
mensen die balen dat ze
bijvoorbeeld weer zijn
aangekomen of nog
steeds niet tevreden zijn
nadat ze 40 of 50 kilo
kwijt zijn geraakt. Dat
raakt me. Want zoals ik al
eerder heb aangegeven
is om jezelf geven meer
dan wat je aan de
buitenkant ziet. Om jezelf
geven betekent dat je
staat achter wat voor jou
belangrijk is. Dat je
accepteert dat jouw
lichaam doet wat het kan
voor je. En ja, met
zelfliefde mag je zeker

een moment balen als je
meer bent aangekomen
dan je zou willen. Maar
dwing jezelf om niet
meer terug te gaan naar
"oude gedachten".
Gedachten als dat je niet
goed genoeg zou zijn of
dat mensen met
overgewicht er niet toe
doen. Ieder mens heeft
zijn eigen kwaliteiten,
ook jij. En kijk maar eens
wat die oude gedachten
je gebracht hebben,
volgens mij niets dan
ellende en teleurstelling.
Of je nu net geopereerd
bent of al jaren je
operatie hebt gehad, je
kunt vandaag besluiten
te gaan werken aan je
zelfliefde.

Maak eens een lijstje
met de dingen die je
graag zou willen
doen.
Vraag aan een
vriend(in) wat hij/zij
jouw beste
eigenschappen vindt.
Ben je niet tevreden?
Maak een actieplan
hoe je wel tevreden
kunt worden. Wat is
er nodig om wel
tevreden te zijn? En is
dit realistisch?
Een stukje
onzekerheid hoort
erbij. Het is vaak een
eigenschap die je juist
mooier maakt.
Door van jezelf te
houden kun je nog
steeds goed zijn voor
een ander.

Voor jou:
IK HEB MIJ LIEF
OMDAT IK BEN
NIET OM WAT IK WEET OF KAN
OF WIE IK KEN
IK HEB MIJ LIEF
WANT IK MAG ZIJN
IN AL MIJN VREUGDE
EN SOMS MIJN PIJN
IK HEB MIJ LIEF
IK PROBEER HET ELKE DAG
ZODAT IK MET LIEFDE
HET TEGEN MIJZELF ZEGGEN MAG

HEB IK MIJ LIEF!
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