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Wat zijn de resultaten en risico’s van bariatrische chirurgie op de 
lange termijn?

Inleiding
Bariatrische chirurgie wordt steeds vaker toegepast. 
De prevalentie van morbide obesitas en de bijbeho-
rende comorbiditeit bij volwassenen blijven stijgen 
en de gevolgen worden steeds breder onderkend. 
Morbide obesitas leidt immers niet alleen tot het 
metabole syndroom of gewrichtsklachten, maar ook 
tot een verminderde kans op zwangerschap en meer 
risico voor moeder en kind tijdens de zwanger-
schap. Omdat de conservatieve behandeling van 
obesitas niet het gewenste resultaat lijkt te hebben, 
krijgen patiënten steeds vaker het advies van de 
internist, de orthopeed, de bedrijfsarts en zelfs de 
gynaecoloog om zich te verdiepen in de mogelijkhe-
den van bariatrie. De naam bariatrie is afgeleid van 
het Griekse ‘baros’, dat gewicht betekent, en ‘iatrie’ 
dat staat voor behandeling. 
In Nederland zijn er drie verschillende bariatrische 
ingrepen die veelvuldig worden uitgevoerd. Vaak 
wordt gekozen voor een gastric bypass (zie figuur 
1). Soms wordt gekozen voor een gastric sleeve (zie 
figuur 2). De maagband (zie figuur 3) wordt steeds 
minder gebruikt, omdat deze in veel gevallen op de 
langere termijn problemen veroorzaakt. Vaak kiest 
men dan alsnog voor een ‘redo-operatie’, waarbij de 
maagband wordt verwijderd en er een gastric bypass 
wordt aangelegd. 
Aanvankelijk werden deze operaties gezien als een 
soort cosmetische chirurgie voor morbide obese 

patiënten. Inmiddels zijn er ook hoge verwachtingen 
ten aanzien van de metabole effecten van deze 
ingreep. Zowel de NHG-Standaard als de Zorg-
standaard Obesitas van het Partnerschap Overge-
wicht Nederland (PON) onderkennen deze gunstige 
effecten en zien bariatrische chirurgie als de 
gewenste behandelmogelijkheid voor een streng 
geselecteerde groep patiënten.1,2

NHG-Standaard Obesitas
Volgens de NHG-Standaard Obesitas kan de huisarts 
een patiënt verwijzen voor bariatrische chirurgie 
indien de body mass index
kg/m2 2 én er is 
comorbiditeit én de gangbare niet-chirurgische 
behandelingen zijn geprobeerd, maar hebben niet 
geresulteerd in gewichtsverlies of -behoud. De 

2 
bariatrische chirurgie als eerste behandeling over-
wegen. In deze standaard wordt ook gesteld dat 
bariatrische chirurgie resulteert in een significant 
gewichtsverlies en dat het gewichtsverlies ook leidt 
tot een verbetering van de belangrijkste comorbidi-
teit. De voorwaarde is echter wel dat de patiënt een 
voor- en natraject volgt. De patiënten worden na 
verwijzing door de huisarts uitgebreid gescreend 
door een multidisciplinair team. Zowel preoperatief 
als na de operatie krijgen de patiënten intensieve 
hulp van een diëtiste, een psycholoog en een 

Figuur 1. Gastric Bypass Figuur 2. Gastric sleeve Figuur 3. Maagband
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tegenover een gewichtstoename van 1,6% in de 
controlegroep. De gewichtsreductie was het grootst 

van diabetes, hypertriglyceridemie en hyperuricemie 
in het voordeel van de geopereerden. De incidentie 
van lage HDL-waarden, hypertensie en hypercholes-
terolemie was niet significant verschillend tussen de 
twee groepen. Herstel van diabetes, hypertriglyceri-
demie, lage HDL-waarden, hypertensie en hyperuri-
cemie was significant groter in de geopereerde groep 
(zie tabel 1). Ook het aantal fysiek actieve deelne-
mers was groter in de interventiegroep gedurende de 

geopereerden stierven door complicaties kort na de 
operatie en 13% vertoonde postoperatieve complica-
ties (bloeding, trombo-embolie, diepe wondinfecties 
en longcomplicaties). Bij 2,2% van de geopereerden 
was een heringreep noodzakelijk.
De auteurs concluderen dat bariatrische chirurgie 
een waardevolle mogelijkheid lijkt in de behande-
ling van ernstige obesitas, die resulteert in een 
gewichtsreductie op lange termijn, een verbeterde 
leefstijl en een verbetering van de risicofactoren, 
met uitzondering van hypercholesterolemie. Uit 
dezelfde studie komen de gegevens over de 
kwaliteit van leven en de geestelijke gezondheid.6 

ingreep hebben gehad significant meer tevreden te 
zijn over de kwaliteit van leven en blijken er in deze 
groep significant minder depressies voor te komen.

Risico’s van bariatrie op korte en lange termijn
Bij risico’s op korte termijn moet men denken aan 
complicaties ten gevolge van de operatie zelf. Hierbij 
valt te denken aan naadlekkage, stenosering, 
ulcuslijden, miltletstel en de complicaties die 
optreden bij operaties in het algemeen. De mortaliteit 

onder meer omdat in Nederland alleen gespeciali-
seerde centra deze operaties mogen uitvoeren. 
Over de risico’s op langere termijn is nog niet heel 
veel bekend. Veel zal afhangen van de therapietrouw 
van de patiënt. Het levenslang slikken van multi-
vitaminen en calcium/vitamine-D-supplementen en 
het jaarlijks controleren van de vitamine/mine-ralen-
status lijkt van groot belang te zijn om deficiënties te 
voorkomen. In de eerder genoemde SOS-studie blijkt 
dat de cumulatieve mortaliteit in de eerste drie jaar 
na de operatie iets hoger ligt dan bij de conservatieve 
behandeling, maar dat vanaf drie jaar er beduidend 
minder sterfte is in de groep patiënten die bariatri-
sche chirurgie hebben ondergaan (zie figuur 4).7

Ten slotte
De korte- en langetermijnresultaten van een bariatri-
sche ingreep lijken op het gebied van gewichtsverlies, 
comorbiditeit en kwaliteit van leven gunstig ten 
opzichte van de resultaten van een conservatieve 
behandeling. Toch blijft het belangrijk om te onder-
zoeken of bariatrie op dat moment voor een bepaalde 
patiënt geschikt is. Uiteindelijk is het een risicovolle 
operatie, met een zeer uitgebreid begeleidingstraject. 
De huisarts kan een belangrijke rol spelen bij de 
keuze voor de operatie, waarbij voor- en nadelen 
zorgvuldig worden afgewogen. Als ‘gezinsarts’ kan 
men daarbij rekening houden met de medische 

bewegingsdeskundige bij het realiseren van de 
gewenste gedragsverandering. Deze begeleiding is 
van groot belang: de operatie is slechts een hulp-
middel. De huisarts speelt na de operatie ook een 
belangrijke rol. Net na de operatie zal het afbouwen 
van de diabetesmedicatie en de antihypertensiva op 
de voorgrond staan. Na twee jaar is het multidisci-
plinair begeleidingstraject afgelopen en komen de 
patiënten eens per jaar voor controle bij de huisarts. 
Belangrijk daarbij is het motiveren tot het continue-
ren van de gezonde leefstijl, de vitaminesupplemen-
ten en de bloedcontroles. 

Succes van de operatie op korte en lange termijn
De vraag of een operatie succesvol is, kan men 
verschillend interpreteren. De chirurg gaat er vaak 

goed resultaat is. Een internist zal eerder kijken naar 
de effecten op de glucose en/of op de tensie. Opval-
lend is dat de patiënt naast het gewichtsverlies en de 
afname van de medicatie voor de comorbiditeit met 
name kijkt naar de verbetering van de kwaliteit van 
leven. Veelal wordt ook de verbeterde geestelijke 
gezondheid genoemd als resultaat van de operatie. 
Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas 
is bariatrische chirurgie de meest effectieve behand-
eling van morbide obesitas.3 Deze conclusie trekken 
zij op grond van een aantal langetermijn-onderzoeken 
die aantonen dat er na bariatrische chirurgie een 
substantiële afname is van mortaliteit en comorbidi-
teit, en dat het gebruik van de gezondheidszorg en 
daarmee gepaard gaande directe gezondheidskosten 
afnemen. In een onderzoek van het RIVM naar de 

volgende conclusie getrokken: De verhouding tussen 
de kosten en de resultaten zijn gunstig bij chirurgische 
behandelingen (bariatrische chirurgie) tegen extreem 
overgewicht, mits ze worden gecombineerd met 
leefstijl-adviezen voor- en na de ingreep. Ze zijn dan 
doelmatiger dan alleen een leefstijlinterventie. Mensen 
die afvallen hebben namelijk op termijn minder zorg 
nodig, waardoorzorgkosten dalen. Bij patiënten met 
extreem overgewicht en diabetes type 2 kan diabetes 
na de combinatie van opereren en leefstijlaanpassin-
gen verdwijnen. In dat geval kan bariatrische chirur-
gie zelfs kostenbesparend zijn.
Een van de studies waaraan men refereert in de 
bovenstaande richtlijn is de SOS-studie (Swedish 
Obese Subjects).5 Deze Zweedse studie is een 
prospectieve, niet-gerandomiseerde interventie-
studie bij obese patiënten. Elke geopereerde werd 
tezelfdertijd gematcht met een conventioneel 

gewichtsreductie 16,1% in de geopereerde groep 

Comorbiditeit Nieuwe gevallen Herstel

Diabetes

Hypertensie

Hyperuricemie

Hypertriglyceridemie

Laag HDL-cholesterol

Hypercholesterolemie

Tabel 1. Incidentie en 
herstel van comorbiditeit 
na tien jaar follow-up 
(oddsratio met 
95%-betrouwbaarheids-
interval).
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voorgeschiedenis van de patiënt, maar ook met de 
psychosociale aspecten die grote invloed kunnen 
hebben op het resultaat van een bariatrische ingreep. 

Als arts bij de Nederlandse Obesitas Kliniek heb ik 
het afgelopen jaar een paar honderd patiënten 
gezien tijdens controles na de bariatrische ingreep. 

zag de datum van de operatie als een nieuwe 
‘verjaardag’. Er is echter ook een klein percentage 
patiënten teleurgesteld. Zij hadden de operatie, 
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Figuur 4. Cumulatieve 
sterfte door bariatrie ten 
opzichte van behandelde 
patiënten.

achteraf gezien, liever niet laten uitvoeren. 
Het goed screenen blijft een belangrijk onderdeel 
van het bariatrische traject. ‘Nederland wordt steeds 
slimmer’ geldt ook hier. Via sociale media weten 
patiënten steeds beter hoe ze een screening 
glansrijk kunnen doorstaan. Dat ze zichzelf hiermee 
tekort doen, is voor hen onbelangrijk. Zij denken 
alleen aan het aantal kilo’s dat ze kwijt willen raken. 
Een nog intensievere samenwerking tussen huisarts, 
bariatrisch chirurg en het multidisciplinaire team 
kan een deel van dat probleem ondervangen.
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