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Bariatrie is overal, ook
in de huisartsenpraktijk!
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Moderne Evolutie
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BMI

BMI (kg/m2) Mate van overgewicht

Normaal gewicht < 25 Geen

Overgewicht 25-30 Verhoogd

Overgewicht niveau 1 30-35 Matig (obesitas)

Overgewicht niveau 2 35-40 Ernstig (obesitas)

Overgewicht niveau 3 > 40 Zeer ernstig (Morbide obesitas)
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Wereldwijd
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Obesitas in Nederland

Bron: CBS
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Obesitas in Nederland
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Co-morbiditeiten
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Obesitas en levensverwachting
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Mevrouw N. (juni 2014)

• 38 jaar, blanco VG, geen medicatie

• Tobt al sinds kindertijd met overgewicht

• Wil er nu ‘eindelijk iets rigoureus aan doen’

• LO: 178 cm, 150 kg, BMI 47

-> Verwezen naar de Nederlandse Obesitas Kliniek 
voor bariatrische chirurgie
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Mevrouw N. (juli 2014)

• Multidisciplinair onderzoek Nederlandse Obesitas Kliniek

• Arts, diëtist, bewegingsdeskundige en psycholoog

• DM2 en hypertensie in familie (moeder); zelf geen OSAS of DM2

• Emotie-eter, nooit eerder begeleiding diëtist, meer beweging nodig

• Negatief advies voor bariatrische chirurgie, advies ≥ 6 maanden diëtist

-> Door de huisarts verwezen naar een diëtist
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Alternatieve opties anno 2022

• Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

• 2 jaar durend leefstijlprogramma

• Leren leefstijl te verbeteren en dat vol te houden

• Medicamenteus
• Liraglutide (Saxenda)

• Naltrexon/bupropion (Mysimba)
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Liraglutide (Saxenda)

• GLP1-receptoragonist (darmhormoon)

• Dagelijkse injectie subcutaan

• Effectiviteit: 
• gemiddeld gewichtsverlies 7,5-11%; placebo 2,5%

• ten minste 5% afvallen bij 46-64%; placebo 12-27%

• gemiddeld gewichtsverlies uiteindelijk 5%, 1/3 haalt 10% of meer
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Effect max na 40 weken, dan afname

Patiënten met prediabetes, met leefstijlprogramma. Le Roux, Lancet 2017
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Liraglutide (Saxenda)

• Bijwerkingen:
• Zeer vaak: misselijk, braken, diarree, obstipatie

• Galstenen en cholecystitis: RR 1,21: 1,02-1,44

• Kosten: 3000 euro/jaar

• Vooralsnog ontraden door het NHG
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Naltrexon/bupropion (Mysimba)

• μ-opioïdantagonist (naltrexon) + 
heropnameremmer noradrenaline en dopamine (bupropion)

• Dagelijkse tablet, na opbouwen: 2dd2

• Effectiviteit: 
• gemiddeld gewichtsverlies 3,5-6%; placebo 1,5-2%

• ten minste 5% afvallen bij 28-42%; placebo 12-14%
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Naltrexon/bupropion (Mysimba)

• Bijwerkingen:

• Zeer vaak: hoofdpijn, misselijk, braken, obstipatie

• Veiligheid: suïcidaliteit? (toename gedachten) en leverschade  

• Kosten: 1400 euro/jaar

• Vooralsnog ontraden door het NHG
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Vergoeding medicatie bij obesitas

• 18 jaar en ouder met overgewicht of obesitas
• BMI 27-30 en comorbiditeit ((risico op) HVZ, DM2, slaapapneu en/of artrose)

óf BMI 30 of hoger -> Mysimba

• BMI 30 of hoger en comorbiditeit (HVZ, slaapapneu en/of artrose)
óf BMI 40 of hoger, zonder DM2 en komt nog niet in aanmerking voor chirurgie
-> Saxenda

• Minimaal 1 jaar met actieve inzet een erkende GLI gevolgd zonder effect

• Evaluatie gewichtsverlies na 3-4 mnd (ten minste 5%) en na 24 mnd

• Zie: https://www.partnerschapovergewicht.nl/richtlijnen

https://www.partnerschapovergewicht.nl/richtlijnen/
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Bariatrische chirurgie is effectiever

Müller 2022, https://doi.org/10.1038/s41573-021-00337-8
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Mevrouw N. (juni 2015)

• Meer dan 6 maanden behandeling gehad bij een diëtist

• Herbeoordeling Nederlandse Obesitas Kliniek

• LO: 154 kg (was 150), BMI 49 (was 47)

• Akkoord met bariatrische chirurgie

-> augustus 2015 gastric bypass in Rijnstate Ziekenhuis
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• BMI > 40 kg/m2 of

• BMI > 35 kg/m2 met comorbiditeit
• DM2
• Hypertensie
• Hypercholesterolemie
• OSAS
• Artrose 

• Voldoende conservatieve pogingen: ‘last resort’

• Meer dan 5 jaar morbide obesitas

• Leeftijd 18-65 jaar

Indicaties bariatrische chirurgie

bron: https://richtlijnendatabase.nl/
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• Restrictief
• Vertical Banded Gastroplasty (VGB)

• Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB)

• Sleeve Gastrectomie (SG)

• Combinatie restrictief en (geringe) malabsorptie
• Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB)

• Mini- Gastric bypass

• Ernstige malabsorptie / gering restrictief
• Scopinaro/ Biliopancreatische Diversion (BPD)

• Duodenal Switch (DS)

• Single anastomosis duodenal-ilial bypass (SADI)

Mechanisme bariatrische chirurgie
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Gastric Sleeve Gastric BypassVoor operatie

Welke operaties zijn er?
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Sleeve Gastrectomie

https://www.youtube.com/watch?v=wepBVIc8518
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Gastric Bypass

https://www.youtube.com/watch?v=JVRKTm1K9F8
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Resultaten van bariatrische chirurgie

1. Gewichtsverlies

2. Comorbiditeiten

3. Overleving

4. Kwaliteit van leven
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Gewichtsverlies
Gemiddeld -30% van startgewicht na 3 jaar

bron: Sjöström et al. N Engl J Med. 2007
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bron: Skender et al. J Am D Ass 2003

Effect dieet
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Co-morbiditeit

bron: Albeladi, Journal of Obesity, 2013
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Overleving

bron: Sjöström et al. N Engl J Med. 2007
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Kwaliteit van leven

bron: (SOS) Karlsson et al.  Int J Obes. 2007 
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<30 d (%)

• Naadlekkage (0,5)

• Bloeding (2,3)

• Trombose (0,1)

• Pneumonie (1,4)

• Overlijden (0,2)

>30 d (%)

• Inwendige herniatie (2,3)

• Ulcus (2,7)

• Cholelithiasis (7,8)

• Hernia cicatricalis (2,3)

• Vitaminedeficienties (100)

Complicaties
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Inwendige herniatie

bron: Ianelli et al. Obes Surg. 2006; Kolk et al. NTvG 2012 
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Vitaminedeficiënties

bron: richtlijnendatabase.nl
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Cholelithiasis na bariatrische chirurgie

• “Elke vorm van gewichtsreductie van meer dan 1,5 kg / week bij
patiënten zwaarder dan 100 kg … leidt tot een sterk verhoogde
kans (incidentie tot 3% per week) op galsteenvorming. (Niveau 2a)”

• “De richtlijn voor de behandeling van asymptomatische
cholecystolithiasis kan onverkort worden toegepast bij de obesitas
patiënt. (Aanbeveling, niveau C)”

bron: richtlijnendatabase.nl
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Ulcuslijden

• Mucosaal ulcus op niveau van gastro-enterostomie

• 1%–16% van de patienten

• Pijn in epigastrio, nausea, vomitus, bloeding

• Gastroscopie en pHmetrie

• Stop roken!!
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Klachten > 30 dagen na operatie

Zoek naar onderliggende oorzaak!

…maar krampende pijn LBB past na RYGB

Theorieen:

1. Dyspeptische klachten door voedsel direct in dunne darm

2. Nauwelijks luchtresevoir meer (borborygmi)
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Samenwerking ZGV en Vitalys



39

• 200 ingrepen per jaar

• Start januari 2023

• Betrokken chirurgen: Wilfred de Roos en Gabie de Jong

• Betrokken anesthesisten: Roos Sawor en Marinus Nouwen

Opzet-1 
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• -3 mnd screening Vitalys

voortraject Vitalys

• -3-4 w poli chirurgie + anesthesie ZGV

• dag 0 opname en operatie ZGV

• dag +1 ontslag ZGV

• t/m 5 jr controle en follow up Vitalys

Opzet-2 
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Dag +1

• 6.00 uur monitor afgekoppeld

• Streef naar > 1000 ml intake/24 uur

• Ontslag als:

• om 11:00 uur > 450 ml

• om 14:00 uur > 600 ml 

• om 17:30 uur > 1000 ml 

• Ontslagbrief met standaard adviezen huisarts 

• Voedings adviezen (cave dumping)

• Standaard medicatie
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Voedingsadvies

Gastric bypass

Gedurende één week vloeibaar/gemalen voedsel 

Gastric Sleeve

Gedurende twee weken vloeibaar/gemalen voedsel
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Dumping na RYGB
Wat is het?

Vroege dumping Late dumping

<10-30 min na maaltijd 1-2 uur na maaltijd

Ontbrekende reservoirfunctie en maal- en 
mengfunctie van de maag

ontbreken van gedoseerde afgifte van glucose 
aan de dunne darm

 geconcentreerde hyperosmolaire voedingsbrokken
in dunne darm met  acute uitzetting (1)

 Diffusie van intravasculair vocht en vascoactieve
stoffen (2)

afgifte van insuline; traag op gang en lang na-
ijlend
 hypoglycemie

1. krampen, nausea, vomitus, opgezet gevoel en 
diarree
2. hartkloppingen, duizeligheid, zwaktegevoel, 
bloeddrukdaling, transpireren en neiging tot collaps
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Dumping na RYGB
Wat moet ik doen?

• Leefstijladviezen
• frequente, kleine maaltijden zonder vocht

• eventueel bij ernstige klachten gaan liggen na de maaltijd (anti-zwaartekracht)

• vermijd energiedichte voeding en drank 

• vermijd snel hydrolyseerbare voedingsstoffen zoals disacchariden

• eiwitrijk en vetrijk dieet

• Acarbose 50 mg (bij maaltijd)
• Remt hydrolyse remt koolhydraatvertering en –opname

• Octreotide
• Vertraagt maagontlediging en intestinale passage

• Verlaagt afgifte van insuline
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Postoperatieve medicatie

• Multivitamine supplementen (Fit for me)

• Fraxiparine 0,6 ml, 4 weken

• Omeprazol 20 mg, 7 maanden

• Calcichew-vit D, levenslang

• Geen NSAID’s

• Bij obstipatie: liever MgO ipv vezels
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(onbekend) effect bariatrische
chirurgie op 

• pH in de maag

• Absorptie en verblijfsduur in de 
maag

• Malabsorptie (alleen bij gastric
bypass)

Farmacokinetiek na bariatrische chirurgie
in standaard brief naar huisarts 

Aandachtspunten oa:

• NSAIDs

• Bisfosfonaten (vermijden ivm slokdarmulcera)

• Diuretica (ivm hypokaliemie)

• Kaliumsuppletie (geen tabletten ivm ulcera)

• Antibiotica

• Tetracycline (gastritis)

• Doxycycline (verminderde opname)

• Slow release prepraten
(verminderde opname? monitoren)

• Levothyroxine 
(interactie met multivitamine supplementen)
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Mevrouw N. (juli 2020)

• Gastric bypass augustus 2015 goed gegaan

• Jaarlijks gecontroleerd door de chirurg/internist

• LO: 107 kg (was 154), BMI 34 (was 49)

-> Nu na 5 jaar vervolg via jaarlijkse controle door de huisarts
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Jaarlijks bloedonderzoek

• Controle nutriëntenstatus:
• Hb, Ht, MCV, ferritine

• Calcium, albumine en parathormoon (PTH)

• Foliumzuur, vitamine B12, vitamine D

• eGFR

• Vitamine A (bij kinderwens)

• Vitamine B1 en/of kalium (bij langdurig braken)

• Controle effect bariatrische ingreep:
• Lipidenprofiel (of CVRM-/DM2-jaarlab)
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Jaarlijkse controles

• Overweeg sowieso jaarlijks controle bloeddruk en gewicht

• Suppletieadviezen en wat te doen bij afwijkende bloeduitslagen:
https://www.obesitaskliniek.nl/verwijzers

• Let in HIS op registratie contra-indicatie 117 (medicatiebewaking)

• Laboratorium ZGV onderzoekt ‘bariatrie-vakje’ bij 
laboratoriumaanvraag in ZorgDomein

https://www.obesitaskliniek.nl/verwijzers
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Mevrouw N. (november 2022)

• Voelt zich goed, let op eten, sport

• Medicatie calcium/vit D3 500/800 3dd1 en multivitaminen

• Bloedonderzoek normaal

• LO: 102 kg, BMI 32 (2015: 154 kg, BMI 49 -> -52 kg, -34%)

-> Gaat door met jaarlijkse controle door de huisarts
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Mensen met obesitas worden ouder na chirurgie

Arterburn et al/JAMA 2015
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2023 komt alternatief bij DM2: GIP/GLP1-agonist

Punov en Nauck, EASD 2022 (nog ongepubliceerd)
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Take home messages

• Bariatrische chirurgie veilige en effectieve optie bij obesitas 
als serieuze leefstijlverbetering en evt. medicatie niet helpt

• Vanaf 1 januari 2023 ook in ZGV bariatrische chirurgie

• Denk aan complicaties bij (buik)klachten na bariatrische chirurgie

• Let in HIS op registratie contra-indicatie 117

• Zie voor jaarlijkse controles na 5 jaar: obesitaskliniek.nl/verwijzers

https://www.obesitaskliniek.nl/verwijzers
https://www.obesitaskliniek.nl/verwijzers
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Hartelijk dank voor uw aandacht


