
Peri-operatieve aspecten 
gastric bypass & sleeve gastrectomie 

 

 



De Driehoek 

Rebecca 
Meijer- 

Langhout 

23 april 2015 



Casus – Vader (1961) 

Familie E. 

 

2008; CVR profiel opgesteld.  

 

2008-2013 CVR controles, hypertensie, oplopende suiker, 
gewicht vaak ter sprake gekomen. Eetdagboek, hulp bij 
afvallen. Frustratie. 

 

30-08-2013; Verwijzing obesitascentrum; e- verwijzing 
internist. 
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Casus – Zoon (1990) 

2004; Kinderarts Bakker; overgewicht.  

 

2005; Lengte 1.68 m gewicht 87 kg, bmi 30,6 

 

2013: Lengte 1.71 m gewicht 115 kg bmi 39,3 

 

10-04-2013 Gesprek over afvallen; diëten geprobeerd, wil 
graag verwijzing voor ingreep. Verwezen naar internist. 
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Gastric bypass & Sleeve gastrectomie 

De operatie en daarna 
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Gewichtsreducerende ingreep 

Het doel van de operatie, is om gezonder te worden door 
gewicht te verliezen 

 

De operatie is een complexe ingreep, met risico’s op korte en 
lange termijn 

 

Het beloop van de operatie en het resultaat daarna zijn 
slecht voorspelbaar 
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Gastric bypass / Bypass / Omleiding 

 

Sleeve gastrectomie / Sleeve / Maagverkleining 

 

Een grote en blijvende verandering van het maagdarmkanaal 
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Waar is een bypass of sleeve operatie voor 
bedoeld? 

Als hulpmiddel bij het verkrijgen van een gezonder gewicht 

 

Door eten van minder grote hoeveelheden, gezonder voedsel 

 

En door een verandering van wat het lichaam ermee doet 

 

Geen wondermiddel en geen garantie voor succes 
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1. Door verkleining van de maag 

 

 

2. Door verandering van de spijsverteringshormonen 

 

 

 

 

 

 

Combinatie van minder kunnen en minder willen eten 

Hoe werkt een sleeve? 



23 april 2015 

1. Door verkleining van de maag 

 

2. Door verandering van de spijsverteringshormonen 

 

3. Door scheiden route van voedsel en spijsverterings sappen 

 

 

 

Combinatie van minder kunnen en minder willen eten 

Hoe werkt een bypass? 

http://2.bp.blogspot.com/-sjj1MnddFoo/ThPFvtpzwDI/AAAAAAAAAzo/tnhsxEA0r0Q/s1600/Roux+en+y.jpg
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Welke operatie? 

 

De voorkeur en het vertrouwen van de patient in de gekozen 
oplossing is belangrijk 

 

Eetgewoonten spelen een rol bij het advies 

 

Een sleeve is niet “veiliger” dan een bypass 
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Welke operatie? 

Sleeve gastrectomie 

< 30 jaar en > 55 jaar 

Veel-eters 

 

Bijzondere medicatie 

Ziekte van Crohn 

Gastric bypass 

“Gouden standaard” 

Insuline afhankelijke DM  

 

Ernstig zuurbranden 

Snackers, snaaiers en zoet-
eters 
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De operatie 

Laparoscopie 
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Sleeve gastrectomie 

5 wondjes 

Maag uit via grootste links 

Ongeveer 45 - 60 minuten 

Gastric bypass 

6 wondjes 

Ongeveer 60-90 minuten 

De operatie 
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Complicaties van de operatie 

Alle operaties kunnen vervelende en ongewenste 
bijwerkingen hebben 

 

Complicaties zijn vaker vervelend dan ernstig en hebben 
meestal geen invloed op het uiteindelijke resultaat  

 

Er is een risico op overlijden (0,1 – 1%), afhankelijk van 
leeftijd, bijkomende ziektes 

 

Operaties kunnen zowel acuut als in de toekomst nodig zijn 
voor het herstellen van complicaties 
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Complicaties van de operatie 

Rondom de operatie 

 

Lekkage van een naad (3%) 

 

Bloeding in de buik of darm 

 

Serosaletsel maag of darm 

 

Niet veilig af te maken 

Op langere termijn 

 

Passagestoornissen 

 

Inwendige herniatie (5%) 

 

Maagzweer en -bloeding 

 

Zuurbranden 

 

Voedingstekorten, dumping 
en te veel afvallen 

 

Galsteenlijden 
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Resultaten 

Vermindering van overtollig lichaamsgewicht met 60 - 70% 

 

Vermindering van de kans op complicaties van overgewicht 
en daarmee van de levensverwachting 

 

Meeste gewichtsverlies in de eerste (twee) jaar 

 

Na 2 – 5 jaar serieus risico op terugval 

 

Stabiliseren is de grootste opdracht aan de patient 



23 april 2015 

Begeleidingstraject 
t.a.v. veranderd leef- en eetpatroon 

Voortraject 

 

 2 bijeenkomsten voor de operatie 

  bijeenkomsten zijn onder leiding van een diëtiste,  

    psycholoog, fysiotherapie en obesitas- 

    verpleegkundige 

  daarna de operatie 
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Natraject 

 

 7 bijeenkomsten verdeeld over 1 ½ jaar 

 bijeenkomsten zijn onder leiding van obesitas- 

    verpleegkundige, diëtiste, fysiotherapeut en psycholoog 

 allemaal in een groepsverband 

 medische controle’s bij internist en chirurg 



Voedingsadviezen voor en na OK 

Voorbereiding op OK 

 2 weken voor OK starten met Modifast Intensief 

 Alle maaltijden vervangen 

 Rauwkost zonder dressing mag 

 

Na de operatie 

 3 weken vloeibaar, zoals magere vla, yoghurt, pap, warme 

     maaltijd (voedsel mag geen stukjes bevatten) 

 Vanaf week 4 een gezonde, varieerde voeding (1000 Kcal) en 
heeft u een regelmatig eetpatroon 
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Medicatie 

Direct na OK 

 Omeprazol (maagbescherming): 3 maanden, voor rokers  

    6 maanden 

 Zaldiar (pijnbestrijding): 1 week (zo nodig extra 

    paracetamol) 

 Fragmin (anti-stolling): 1 maand 

 Magnesiumhydroxide (stoelgang): 2 weken 



Start 3 weken na operatie 

 

 Calci Chew D3 1000/800 mg 1 dd1 (op recept) 

 Multivitamine (voor eigen rekening) 

    Supradyn complex energie of 

    Fit for me (alleen via internet)  
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Alarm slaan!! 

 Koorts boven 38,5  

 Aanhoudend braken 

 Onhoudbare pijn 

 

Op kantoordagen tussen 09.00-12.30 uur en 13.30-
16.00 uur ZGT Obesitascentrum (088-7084925). 
Buiten deze tijden de SEH in Almelo 
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Vader 53jaar 

Morbide adipositas met een BMI 40, lengte 168, gewicht 107 

Comorbiditeit Hypertensie & Hypercholesterolemie 

Medicatie pravastatine en hydrochloorthiazide 

 

13-3-2014   Sleeve gastrectomie 

14-03-2014 Ontslag 

 

04-04-2014  94.8 kg 

10-07-2014  82.8 kg 

22-01-2015   73, BMI 25.9 
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Zoon 25jaar 

Morbide adipositas met een BMI 40, lengte 170, gewicht 115 

Astmatische bronchitis, allergisch astma 

 

16-01-2014 sleeve gastrectomie 

17-01 ontslag, heropname kort 4 dagen later 

 

07-02-2014 107.8 kg 

28-02-2014 102 kg 

27-08-2014  70 kg 

22-01- 2015 65 kg, BMI 22 
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