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De recente toename in de incidentie van obesitas (Body Mass Index (BMI) 30 kg/m2) is een 

wereldwijd probleem van endemische proporties. De behandeling van (morbide) obesitas is 

een uitdaging en met name conservatieve behandelingen zoals een dieet en training werken 

vaak onvoldoende tot niet. Tot nu toe is de op de lange termijn succesvolle behandeling 

bariatrische chirurgie. Deze vorm van behandeling is echter invasief en gaat gepaard met 

een risico op complicaties. Daarnaast is het succes van bariatrische chirurgie, gekeken naar 

gewichtsverlies en vermindering van de comorbiditeiten, afhankelijk van de mate waarin een 

patiënt zich aan kan passen aan de vereiste levensstijlveranderingen postoperatief. Momen-

teel zijn de laparoscopische Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) en de laparoscopische sleeve 

gastrectomy (LSG) de meest uitgevoerde procedures. 

Dit proefschrift heeft gepoogd om de kennis rondom een aantal van de veel voorkomende 

complicaties te verbreden, om perioperatieve maatregelen te identificeren die de incidentie 

van complicaties verminderen en om patiëntgebonden risicofactoren te ontdekken die 

geassocieerd zijn met het ontwikkelen van een complicatie. 

Deel 1: pre- en postoperatieve evaluaties

Eén van de belangrijkste postoperatieve complicaties na een LRYGB zijn naadulcera (NU). In 

hoofdstuk 2 is alle tot dan toe gepubliceerde literatuur over NU verzameld en geanalyseerd. 

De studie liet een grote spreiding zien van de incidentie van NU, namelijk tussen de 0.5 en 

25%. Risicofactoren voor het ontwikkelen van NU waren met name locatie en grootte van de 

pouch, het gebruik van non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) en roken. Hoewel 

in het grootste gedeelte van de patiënten behandeling met een proton pomp remmer (PPI) 

voldoende was, had 23% een chirurgische interventie nodig. Van deze patiënten had het 

grootste gedeelte een perforatie veroorzaakt door het ulcus, een gedilateerde pouch of 

fistels vanuit de pouch naar de in situ gebleven restmaag. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een retrospectieve analyse van een opeenvolgende groep patiënten 

die NU hadden ontwikkeld na gastric bypass chirurgie. De incidentie van NU in die groep was 

6.6%, 1.1% van de patiënten presenteerde zich met een maagperforatie veroorzaakt door 

het ulcus. Risicofactoren bleken het gebruik van corticosteroïden, NSAID’s en roken. Vijf van 
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de 23 patiënten (22%) hadden een operatieve interventie nodig voor genezing. Alle andere 

werden succesvol behandeld met conservatieve maatregelen zoals een PPI. 

Een toevoeging op de eerste twee hoofdstukken is hoofdstuk 4. Het aanpassen van het 

postoperatieve behandelingsprotocol maakte het mogelijk om twee patiënt cohorten te 

onderzoeken en met elkaar te vergelijken. Het eerste cohort bestond uit patiënten zonder 

standaard PPI profylaxe, het tweede uit patiënten die direct postoperatief zes maanden PPI 

profylaxe ontvingen. Het bleek dat bij de patiënten die de PPI ontvingen, de incidentie van 

NU een stuk lager was met 1.2%, dan bij de patiënten zonder profylaxe waar de incidentie 

7.4% was. 

Of het nodig is om alle patiënten preoperatief te screenen door middel van een oesof-

agogastroduodenoscopie (OGD) is onderzocht in hoofdstuk 5. Alle patiënten die waren 

ingepland voor een LRYGB of LSG vanaf november 2007 hebben een OGD voor de ingreep 

ondergaan. Alle uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd en vervolgens in groepen verdeeld 

die varieerden tussen ‘geen enkele afwijking gevonden’ en ‘een afwijking gevonden die de 

operatieve procedure veranderde’. Bij ongeveer de helft van de patiënten werd geen enkele 

afwijking gevonden, terwijl bij zeven (1.3%) van de 523 patiënten de bariatrische procedure 

aangepast of geannuleerd werd. Van deze zeven patiënten moesten zes een tweede OGD 

ondergaan na behandeling met PPI’s, bij hen werd de operatie uitgesteld. In één patiënt is de 

operatie geannuleerd vanwege een oesofaguscarcinoom welke werd gevonden bij de OGD. 

Ondanks deze bevindingen kon er worden geconcludeerd dat het percentage van patiënten 

dat baat had bij een preoperatieve OGD heel klein was en dat het daarom niet noodzakelijk 

is om iedereen preoperatief middels een OGD te screenen. 

De brief aan de editor in hoofdstuk 6 heeft het nut van de preoperatieve OGD nog verder 

geëvalueerd door de gevonden afwijkingen zoals gastritis te vergelijken met het postoperatief 

beloop. Geen van de afwijkingen gevonden bij de OGD predisponeerde voor postoperatieve 

complicaties. 

In hoofdstuk 7 wordt één van de meest voorkomende, met obesitas geassocieerde aan-

doeningen onderzocht, namelijk het obstructief slaap apneu syndroom (OSA). Aangezien 

OSA predisponeert tot desaturaties wordt de ernst van OSA gedefinieerd door middel van 

de apnea-hypopnea index (AHI). Er is veel discussie over of patiënten met ernstig OSA 
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standaard postoperatieve monitoring nodig hebben. Omdat in sommige klinieken patiënten 

met ernstig OSA standaard de eerste postoperatieve nacht op de intensive care (IC) 

worden geobserveerd is in de literatuur naar bewijs hiervoor gezocht. Het systematische 

review, gepresenteerd in hoofdstuk 7, behandelt 13 artikelen. Hoewel hierin geen duidelijke 

associatie werd gevonden tussen OSA en postoperatieve IC opnames, cardiopulmonale 

complicaties en mortaliteit was het beschikbare onderzoek gelimiteerd en de conclusie van 

het systematische review was dan ook dat meer studies op dit gebied nodig zijn. 

Hoofdstuk 8 bevat een retrospectieve studie van een opeenvolgende groep patiënten 

die bariatrische chirurgie ondergingen. Allemaal zijn ze gescreend door middel van een 

poly(somno)grafie op de aanwezigheid van OSA. Ernstig OSA (AHI  30) was aanwezig in 

151 (19.0%) van de 794 patiënten. Alle 151 patiënten werden postoperatief opgenomen op 

de intensive care als onderdeel van het standaard postoperatieve behandelprotocol. In de 

patienten met ernstig OSA vond geen enkele cardiopulmonale complicatie, re-intubatie of 

overlijden plaats.  Opvallend genoeg maakte bijna één vijfde van de patiënten een desaturatie 

(gedefinieerd als een saturatie < 90%) en ongeveer 5% een ernstige desaturatie (< 85%) door. 

Deze bevindingen leidde ertoe dat hoewel het routinematig opnemen van patiënten met 

ernstig OSA op de IC niet geïndiceerd is, het essentieel is om ze te blijven monitoren door 

middel van een saturatiemeter. 

Om het succes van bariatrische chirurgie en de benodigde postoperatieve leefstijlveranderin-

gen te vergroten is de preoperatieve informatievoorziening naar patiënten van groot belang. 

Om deze reden focust hoofdstuk 9 op de informatievoorziening vanuit de professionals naar  

patiënten. Wat is de voorkeur van patiënten betreffende de aangeboden informatie en is het 

mogelijk om subgroepen te identificeren die een andere manier van informatieoverdracht 

nodig hebben? Dit hoofdstuk laat zien dat de tevredenheid van patiënten patiënten over 

de gegeven informatie is gebaseerd op drie factoren: (1) het verifiëren of de patiënt de 

informatie heeft begrepen, (2) het bespreken van de invloed van de procedure in het dagelijks 

leven en (3) de benadering als individu. Naast de informatieparameters zijn ook de patiënt 

karakteristieken geïnventariseerd. Het was hierbij helaas niet mogelijk om een subgroep te 

identificeren die baat zou hebben bij een andere manier van informatieoverdracht. 
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DEEL II: complicaties in bariatrische chirurgie

In het tweede deel van dit proefschrift worden de complicaties van bariatrische chirurgie en 

de risicofactoren voor het ontwikkelen van een complicatie verder geanalyseerd. Hoofdstuk 

10 begint met een systematische review over revisie procedures bij bariatrische chirur-

gie. In de vroege jaren 1990-2000 hebben heel veel patiënten met morbide obesitas een 

(laparoscopic) adjustable gastric band (LAGB), ook wel bekend als maagband, gekregen. 

Hoewel de vroege resultaten heel veelbelovend waren, bleken de resultaten op de lange 

termijn teleurstellend en veel patiënten hadden een volgende operatie nodig als gevolg 

van complicaties of onvoldoende gewichtsverlies. Meestal werd er bij een dergelijke casus 

gekozen voor een revisie van een LAGB in een LRYGB of een LSG. Hoewel deze revisie 

procedures al op grote schaal uitgevoerd worden en de resultaten veelbelovend zijn was er 

nog geen systematisch overzicht van de risico’s en resultaten. Het systematische review 

van dit hoofdstuk laat zien dat hoewel het aantal complicaties hoger ligt in vergelijking met 

revisiechirurgie, het reviseren van een LAGB in een LRYGB of een LSG veilig en haalbaar is. 

Korte termijn complicaties kwamen voor in 8.5 en 15.7 procent, lange termijn complicaties 

in 8.9 en 2.5 procent. 

Hoofdstuk 11 focust zich op de trocar poort hernia’s. Dit is een specifieke, vaker op de 

lange termijn voorkomende complicatie. Vanwege de morbide obesitas van patiënten is 

het vaak erg lastig, zo niet onmogelijk om de fascie te sluiten na laparoscopische chirurgie, 

ook bij de 12 mm trocar poorten. De hypothese bestaat echter dat vanwege de verhoogde 

intra-abdominale druk van morbide obese patiënten, een verhoogd risico op een trocar 

poort herniatie bestaat. Om te onderzoeken of deze hypothese klopt zijn de gegevens van 

alle patiënten die zijn geopereerd tussen 2006 en 2013 geanalyseerd. Alle patiënten met 

een symptomatische buikwand herniatie zijn geïncludeerd. Veertien van de 1524 patiënten 

hadden een symptomatische buikwand herniatie ontwikkeld waarvan acht (0.5%) een 

trocar poort herniatie hadden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een symptomatische 

trocar port herniatie na laparoscopische bariatrische chirurgie zeldzaam is. Routinematig 

sluiten van de fascie bij trocar poorten gelijk aan of kleiner dan 12 mm wordt daarom niet 

geadviseerd. 

Na bariatrische chirurgie presenteren sommige patiënten zich op de spoedeisende hulp 

of de polikliniek met ernstige buikpijnklachten. Hoewel voor een deel van de patiënten een 

naadulcus, inwendige herniatie, galstenen of andere somatische oorzaak wordt gevonden 
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als verklaring voor de pijn, kan bij een substantieel gedeelte geen diagnose worden gesteld. 

Om het bewustzijn en de kennis bij zowel artsen als patiënten rondom onverklaarde 

buikpijnklachten na bariatrische chirurgie te vergroten focust hoofdstuk 12 zich op de 

incidentie hiervan en de risicofactoren. Van de 1788 geanalyseerde patiënten hadden 133 

(7.4%) onverklaarde buikpijnklachten na bariatrische chirurgie. Revisiechirurgie was een 

significante voorspeller voor het ontwikkelen van onverklaarde buikpijn. Op basis hiervan 

kan geconcludeerd worden dat onverklaarde buikpijn na bariatrische chirurgie een serieuze 

oorzaak van morbiditeit is en meegenomen hoort te worden in de preoperatieve uitleg over 

complicaties na bariatrische chirurgie. 

Binnen de bariatrische chirurgie zijn de laatste decennia al meerdere risicomodellen ontwik-

keld. De Obesity Surgery Mortality Risk Score (OS-MRS) wordt vaak gebruikt om het risico 

op mortaliteit na bariatrische chirurgie te voorspellen. Hoewel dit model is gevalideerd voor 

de mortaliteit wordt hij ook vaak gebruikt om het risico op postoperatieve complicaties te 

voorspellen ondanks dat hier geen bewijs voor is. Om die reden was het doel van hoofdstuk 

13 om te evalueren of de OS-MRS ook valide is voor de voorspelling van postoperatieve 

complicaties. Het bleek dat zowel bij primaire als revisie LRYGB geen associatie kon worden 

gevonden tussen de OS-MRS classificatie en het risico op complicaties. Evenals bij andere 

studies bleek revisie chirurgie een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van 

postoperatieve complicaties. Daarom kan de OS-MRS niet gebruikt worden als risicomodel 

voor postoperatieve complicaties in bariatrische chirurgie patiënten. 

Als toevoeging op hoofdstuk 12 wordt in hoofdstuk 14 een poging gewaagd om een 

risicomodel te creëren voor complicaties na LRYGB of LSG. De Bariatric Surgery Index of 

Complications (BASIC) is gebaseerd op preoperatieve patiënt karakteristieken om postop-

eratieve complicaties te voorspellen. De BASIC identificeerde zes preoperatieve variabelen 

van belang bleken: het gebruik van anticoagulantia, de aanwezigheid van chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD), hypercholesterolemie, mannelijk geslacht, een psychiatrische 

aandoening en revisiechirurgie. Deze zes variabelen maakte de classificatie van patiënten 

in een laag (0-1 punt), gemiddeld (2 punten) of hoog (3 of meer factoren) risico voor het 

ontwikkelen van complicaties mogelijk. 

Bariatrische chirurgie wordt steeds vaker uitgevoerd met vroeg herstel protocollen. Dit 

verkort de opnameduur na LRYGB of LSG naar 20 tot 30 uur. Om die reden is het des 
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te belangrijker dat klinische parameters worden gevonden die in een vroeg stadium een 

naadlekkage kunnen identificeren. Hoofdstuk 15 poogt deze parameters te identificeren en 

vindt dat een veranderde pols en diastolische bloeddruk bij een patiënt ten opzichte van de 

preoperatieve uitgangswaardes significant geassocieerd is met een naadlekkage.

Hoofdstuk 16 onderzoekt of patiënten die een complicatie hebben gehad na bariatrische 

chirurgie minder postoperatief gewichtsverlies hebben dan de patiënten zonder complicatie. 

Aangezien gewichtsverlies één van de primaire uitkomstmaten is na bariatrische chirurgie 

is het belangrijk om te weten of dit is aangetast na een complicatie. Alle patiënten vanaf 

november 2007 waren geïncludeerd voor deze analyse. Primaire en revisiechirurgie zijn 

apart geanalyseerd. In beide groepen werd het postoperatieve gewichtsverlies niet negatief 

beïnvloed door het lijden aan een complicatie. 

Deel III: discussie

Hoofdstuk 17 ontwikkelt de gedachte verder tussen obesitas, voedselinname, voedsel-

productie en milieuproblemen door te beginnen met het berekenen van de gemiddeld 

verminderde CO2-uitstoot per persoon een jaar na bariatrische chirurgie. Vervolgens wordt 

er gekeken wat er zou gebeuren als alle mensen met morbide obesitas bariatrische chirurgie 

zouden ondergaan. Omdat dit natuurlijk een zeer eenzijdig en individualistisch beeld van het 

gehele probleem is wordt dit verder uitgewerkt naar de vermindering in CO2-uitstoot als er 

minder voeding wordt geproduceerd en als de voedselindustrie zijn producten aanpast en 

verantwoordelijkheid neemt. Dit moet plaatsvinden samen met een nieuwe investering door 

de politiek in obesitas preventieprogramma’s om de individuele-, populatie- en wereldge-

zondheid te verbeteren. 
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