Suppletierichtlijn Obesitas
Er is sprake van obesitas bij een ernstige mate van overgewicht. Bij een BMI (Body Mass Index) van 18-25 is sprake
van een normaal gewicht, een BMI van 25-27 duidt op licht overgewicht, een BMI van 27-30 op overgewicht en bij
een BMI van meer dan 30 is sprake van obesitas of ernstig overgewicht. Suppletie is gericht op het ondersteunen
van het gewichtsverlies en het verlichten van symptomen.

Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Proteïnen uit o.a. wei, granen, kabeljauw en/of caseïne

10-60 g

●●

1.000-3.000 mg

●●

1.200-5.000 mg

●

150-1.200 mg

●

Verlaagt lichaamsgewicht, vetmassa en middelomtrek
Verbetert insulinehuishouding
Vermindert hongergevoel

Chitosan
Bindt vet uit de voeding en voorkomt hiermee opname

Hydroxycitroenzuur (HCA)
Verlaagt lichaamsgewicht door remming van de synthese van vetzuren,
cholesterol en triglyceriden

Catechinen: voornamelijk uit groene thee
Vermindert kans op cardiovasculaire aandoeningen
Verlaagt BMI door verbetering van vetverbranding

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Verhoogd cholesterol
• Diabetes type II
• Metabool syndroom

Aandachtspunten
• Bij het gebruik van medicijnen, zie ‘Overzicht geneesmiddelen – voedingsstatus – suppletie’

voor mogelijke interacties.
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