
Alcohol en uw gezondheid na een bariatrische ingreep 

Alcohol zal u heel anders beïnvloeden 
 Veel mensen vinden dat alcohol hen veel harder en sneller treft na de operatie dan ervoor 

 Zelfs als je persoonlijk geen verschil in effecten merkt, zal je alcoholspiegel in het bloed veel hoger zijn en sneller stijgen dan 

voor de operatie 

 Mogelijke gevolgen hiervoor zijn onder andere: minder goed auto rijden, risico op boetes bij alcoholcontrole, ernstige letsels 

(door een val bvb), legale problemen enzovoort 

 1 drankje zal al snel het effect hebben van 2 of meerdere drankjes en je dus sneller beïnvloeden 

 Zelfs als je je nuchter voelt kan je alcoholspiegel in het bloed te hoog zijn om te mogen autorijden.  

Aanbevelingen: 

 Volg de richtlijnen van het bariatrisch team wat betreft alcoholgebruik na  de operatie 

 Wees altijd voorzichtig wanneer je alcohol drinkt, hou hier rekening mee als je bvb gaat stappen.  

 

Toegenomen risico op alcohol problemen 
 Mensen die nauwelijks tot nooit voor de operatie dronken beginnen vaak na de operatie 

 Sommigen ontwikkelen zelfs een alcoholverslaving na de ingreep 

 Dit verhoogd risico op alcoholverslaving kan tot wel 10 jaar na de operatie blijven 

Aanbevelingen: 

 Ga altijd bewust om met alcoholconsumptie en wees oplettend voor alarmtekens zoals: 

o Vaker alcohol drinken dan voor de operatie 

o Grotere hoeveelheden drinken dan voor de operatie 

o Sneller en vaker dronken zijn dan voor de operatie 

o Een gevoel hebben van nood aan alcohol 



o “blackouts” of geheugenverlies lijden door alcoholverbruik 

 Vergeet niet dat deze problemen tot wel 10 jaar na de operatie kunnen ontstaan. 

 Als je zelf of iemand uit je omgeving ongerust is over je alcoholgebruik neem dan contact op met je huisarts 

 

Risico op toegenomen gebruik van pijnmedicatie 
 Hoewel voor de meeste patiënten pijnklachten afnemen na een bariatrische ingreep zien we soms toch een toename in gebruik 

van pijnmedicatie in de loop van tijd na de ingreep 

 Studies hebben ontdekt dat sommige mensen zeer frequent pijnstilling nemen na de operatie op lange termijn 

 Het risico van toegenomen of overdreven gebruik van pijnmedicatie na bariatrische chirurgie is hoger bij patiënten die reeds 

pijnmedicatie namen voor de operatie. 

Aanbevelingen: 

 Deel altijd je medicatiegebruik met je huisarts en bariatrisch chirurg 

 Wanneer je meer pijnmedicatie gebruikt of nodig hebt dan voorgeschreven dien je dit steeds te bespreken met het bariatrisch 

team. Zo kan er een plan van pijnmanagement met je opgesteld worden om problemen te voorkomen. 

 Ga bewust om met pijnmedicatie na de ingreep. Bij toegenomen gebruik dien je dit te vermelden aan je bariatrisch chirurg.  


