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I 

Abstract 

 

Probleemstelling: Een laparoscopische sleeve gastrectomie (LSG) is 

een veelbelovende nieuwe bariatrische procedure.  De korte en 

middellange termijn resultaten omtrent gewichtsverlies zijn beter in 

vergelijking met andere restrictieve procedures.  Er is echter een 

gebrek aan follow-up gegevens op lange termijn.  Deze studie 

onderzocht gewichtsverlies en verbetering van comorbiditeiten op 

lange termijn, kwaliteit van leven en voedseltolerantie na een LSG.  

 

Methode: In deze retrospectieve studie werden 102 patiënten 

geïncludeerd die een LSG ondergingen in het AZ Groeninge te 

Kortrijk tussen januari 2003 en juli 2008.  Demografische gegevens, 

complicaties, comorbiditeiten en verlies aan overgewicht werden 

verzameld.  De kwaliteit van leven werd bepaald op basis van de 

BAROS score, de SF-36 vragenlijst en de voedseltolerantiescore. 

 

Resultaat: Drieëntachtig patiënten (81,4%) werden geëvalueerd.  De 

gemiddelde body mass index bedroeg 39,3 kg/m².  Bij de gemiddelde 

follow-up van 50,9 maanden (SD 18,2) was de gemiddelde afname 

van overgewicht 72,3% (SD 29,3).  Een „goede‟ tot „excellente‟ 

BAROS score werd bekomen bij 75 patiënten (90,4%).  Bij een 

vergelijking tussen patiënten met een verlies aan overgewicht van 

meer dan 50% en patiënten met een verlies aan overgewicht van 50% 

of minder, waren de SF-36 scores voor „fysiek functioneren‟ en voor 

„algemene gezondheidsbeleving‟ statistisch verschillend.  De 

gemiddelde voedseltolerantiescore bedroeg 23,8 op 27 na een LSG. 

 

Conclusie: LSG is een veilige en efficiënte bariatrische procedure.  

De beoordeling van kwaliteit van leven toont aan dat deze goed tot 

uitstekend is.  De voedseltolerantie wordt als acceptabel tot excellent 

beschreven in 95,2% van de patiënten. 

 

“Aantal woorden masterproef: 13.106 (exclusief dankwoord, 

bijlagen, bibliografie)” 
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Inleiding 

 

Obesitas is een wereldwijd probleem dat steeds blijft toenemen.  

Deze chronische aandoening vormt een belangrijke risicofactor voor 

de ontwikkeling van diverse gezondheidsproblemen die de levens-

verwachting doen dalen en de kwaliteit van leven opmerkelijk 

verstoren (Sugerman, 2007).   

 

De behandeling van obese patiënten start met de implementatie van 

een dieet en fysieke beweging aangepast aan de levensstijl en fysieke 

behoeften van de patiënt.  Wanneer patiënten onvoldoende gewichts-

verlies bereiken door verandering van hun levensstijl en gedrag, kan 

de behandeling aangevuld worden met farmacotherapie.  Patiënten 

waarbij morbide obesitas (BMI > 40kg/m²) is vastgesteld en de 

conservatieve behandeling gefaald heeft, is bariatrische chirurgie een 

optie (Aronne, 2002; Kasalicky, et al., 2008).  Huidige chirurgische 

methodes kunnen onderverdeeld worden in de restrictieve 

(maagreducerende) ingrepen, de malabsorptieve ingrepen of een 

combinatie van beide (Aggarwal, Kini & Herron, 2007; Bult, van 

Dalen & Muller, 2008).  In deze masterproef werd de studie enkel 

uitgevoerd bij patiënten die een laparoscopische sleeve gastrectomie 

(LSG) hebben ondergaan. 

 

LSG werd geïntroduceerd als eerste fase om chirurgische risico‟s te 

minimaliseren voor hoogrisico patiënten.  Hoogrisico patiënten zijn 

super obese patiënten met een BMI van meer dan 60 kg/m² en 

patiënten met ernstige comorbiditeiten, bijvoorbeeld diabetes 

mellitus (Mognol, Chosidow & Marmuse, 2005).  In een tweede fase 

werd een laparoscopische biliopancreatische diversie met duodenale 

switch of een laparoscopische gastric bypass (Regan, Inabnet, 

Gagner & Pomp, 2003; Roa, et al., 2006) uitgevoerd.  Recente 

studies (Himpens, Dapri & Cadière, 2006; Moon Han, Kim & Oh, 

2005; Till, Blücher, Hirsch & Kiess, 2008) tonen aan dat het niet 

altijd noodzakelijk is om de tweede fase uit te voeren als een 

adequaat gewichtsverlies en verbetering van comorbiditeiten bereikt 

is.  Bovendien kan de procedure een veilige en effectieve 



 

2 

alleenstaande procedure zijn voor de definitieve behandeling van 

morbide obesitas.   

De voordelen van een LSG zijn de zelden voorkomende 

complicaties, het behouden van de gastro-intestinale continuïteit en 

de afwezigheid van malabsorptie.   

Zoals bij andere bariatrische procedures, worden de resultaten van 

een LSG voornamelijk geëvalueerd op basis van gewichtsverlies.  De 

studies van Arias, Martinez, Ka Ming Li, Szomstein & Rosenthal 

(2009), Moon Han, et al. (2005) en Roa, et al. (2006) hebben 

aangetoond dat een LSG een aanvaardbaar gewichtsverlies op korte 

en middellange termijn kan bereiken.  Er is echter een gebrek aan 

gegevens omtrent de lange termijn uitkomsten.  Een eerste doel van 

deze studie was het bepalen van de veiligheid en effectiviteit van een 

LSG als definitieve aanpak voor de behandeling van morbide obese 

patiënten.  Het gewichtsverlies, de complicaties op lange termijn en 

veranderingen in comorbiditeiten werden gerapporteerd.   

 

Behalve het stijgend risico van morbiditeit en mortaliteit gaat 

obesitas vaak gepaard met psychosociale belemmeringen en een 

slechte kwaliteit van leven (Fabricatore, Wadden, Sarwer & Faith, 

2005; Larsen, et al., 2003; Sarwer, Wadden & Fabricatore, 2005).  In 

het onderzoek van Dymek, le Grange, Neven & Alverdy (2001) werd 

aangetoond dat gewichtsverlies de gezondheids-gerelateerde 

kwaliteit van leven verbetert.  „Kwaliteit van leven‟ en meer 

specifiek „gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven‟ verwijst naar 

de fysieke, psychologische en sociale domeinen van de gezondheid 

(Kolotkin, Meter & Williams, 2001).  Een tweede doel van deze 

studie was de kwaliteit van leven te bepalen na een LSG op basis van 

de Baritric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS), de 

SF-36 vragenlijst en de voedsel-tolerantiescore.   

 

Deze masterproef bestaat uit zeven hoofdstukken.  In het eerste 

hoofdstuk wordt aan de hand van een literatuurstudie informatie 

gegeven over obesitas, de oorzaken, de risico‟s en de geassocieerde 

gezondheidsproblemen.  Vervolgens wordt er een korte beschrijving 

gegeven van de mogelijke behandelingen van obesitas.  Tenslotte 

wordt er dieper ingegaan op de LSG.  De probleemstelling wordt 
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geschetst in het tweede hoofdstuk.  De methodologie wordt 

beschreven in het derde hoofdstuk.  In dit hoofdstuk wordt er een 

beschrijving gegeven van de populatie en setting, de chirurgische 

procedure, de onderzoeksmethode en –variabelen en de 

meetinstrumenten.  Vervolgens wordt de procedure van het 

onderzoek toegelicht.  Aansluitend worden de onderzoeksresultaten 

gerapporteerd in hoofdstuk vier.  In het vijfde hoofdstuk vindt de 

discussie plaats betreffende de resultaten van de studie.  

Aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek wordt in het 

zesde hoofdstuk besproken.  Tenslotte wordt deze masterproef 

afgesloten met een conclusie op basis van de 

onderzoeksbevindingen. 
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Hoofdstuk 1: Literatuuroverzicht 

 

1.1 Doel van de literatuurstudie 

Obesitas is een heel uitgebreid onderwerp dat zowel maatschappelijk 

als wetenschappelijk veel aandacht krijgt.  Er is dus zeker geen 

gebrek aan informatie voor een literatuurstudie rond dit onderwerp.  

Het doel van deze literatuurstudie is om een kort overzicht te geven 

omtrent obesitas.  Eerst wordt het begrip „obesitas‟ toegelicht.  

Daarna komen de prevalentie, de etiologie en de gezondheidsrisico‟s 

van obesitas aan bod.  Vervolgens worden de verschillende 

behandelingsstrategieën voorgesteld waarbij dieper wordt ingegaan 

op de LSG.  Tenslotte volgt een korte conclusie van deze 

literatuurstudie. 
 

1.2 Methodiek van de literatuurstudie 

Voor deze literatuurstudie werden drie elektronische databanken 

geraadpleegd, namelijk PubMed, Google Scholar en CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature).  

„Laparoscopic‟, „sleeve gastrectomy‟, „bariatric surgery‟, „morbid‟, 

„obesity‟, „causes‟, „consequences‟, „etiology‟ en „quality of life‟ 

waren de zoektermen die gebruikt werden om tot bruikbare artikels 

te komen.  Deze zoektermen werden in verschillende combinaties 

gebruikt.  Van 35 artikels werd het abstract doorgenomen waarvan 

20 artikels overbleven.  Door middel van de referentielijsten van de 

bekomen artikels werd het aantal artikels uitgebreid.  Volgende 

inclusiecriteria werden hiervoor gehanteerd: handelen over sleeve 

gastrectomie; handelen over bariatrische chirurgie; handelen over 

obesitas.  Uiteindelijk werden 41 Engelstalige artikels gekozen die 

relevant bleken in functie van de vooropgestelde doelstelling.  Voor 

de artikels waarvan de volledige tekst niet elektronisch beschikbaar 

was via bovengenoemde zoekmachines, werd navraag gedaan bij 

mijn promotor of begeleiders.   
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1.3 Wat is obesitas? 

Obesitas wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd 

als „een chronische ziekte die gepaard gaat met een overtollige 

vetopstapeling in het lichaam waarbij er gezondheidsrisico‟s 

optreden zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en 

hypertensie (Bult, et al., 2008; World Health Organization, 2000).  

De gezondheidsrisico‟s die geassocieerd worden met obesitas zijn 

complex en leiden tot een verminderde kwaliteit van leven 

(Needleman & Happel, 2008). 

 

In de dagelijkse praktijk wordt de hoeveelheid lichaamsvet gemeten 

door gebruik te maken van de Body Mass Index (BMI).  De BMI 

wordt berekend door het gewicht (in kilogram) te delen door de 

gekwadrateerde lengte (in meter).  Door rekening te houden met de 

lengte is de BMI een nauwkeuriger maat van het totaal lichaamsvet 

dan het lichaamsgewicht op zich.  Het gebruik van de BMI heeft 

echter ook een aantal beperkingen.  Eenzelfde BMI zal niet bij elk 

individu overeenkomen met een evenredig vetpercentage.  

Bovendien houdt de BMI geen rekening met geslacht, leeftijd of 

etnische origine.  Op basis van de BMI kan de classificatie, zoals in 

tabel 1, worden gemaakt.  Deze indeling relateert de BMI aan het 

gezondheidsrisico (Belgian Association for the Study of Obesity, 

2002; World Health Organization, 2000).  Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat het gezondheidsrisico sterk individueel 

bepaald is en er ook een verschil kan bestaan tussen verschillende 

populaties.  Personen met slechts een beperkte graad van 

zwaarlijvigheid kunnen toch multipele risicofactoren hebben, terwijl 

patiënten met een ernstige vorm van obesitas dan weer weinig 

risicofactoren kunnen hebben.  (World Health Organization, 2000; 

Belgian Association for the Study of Obesity, 2002; Yurcisin, 

Gaddor & DeMaria, 2009) 

 

Naast de bepaling van de hoeveelheid lichaamsvet is ook de 

verdeling van het lichaamsvet een belangrijke factor voor het 

bepalen van het morbiditeits- en mortaliteitsrisico van de patiënt.  De 

verdeling van het lichaamsvet heeft een belangrijke invloed op de 

comorbiditeiten.  Een vetopstapeling ter hoogte van de buik 
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(abdominale, viscerale of appelvormige obesitas) is geassocieerd met 

een hoger gezondheidsrisico dan een vetverdeling ter hoogte van 

heupen en dijen (perifere of peervormige obesitas).  Een eenvoudige 

en praktische methode om de hoeveelheid abdominaal vet van de 

patiënt in te schatten, is het meten van de middelomtrek.  (Afridi & 

Khan, 2004; Belgian Association for the Study of Obesity, 2002; 

Yurcisin, et al., 2009) 

 
Tabel 1: Classificatie van overgewicht en obesitas op basis van BMI, 

middelomtrek en geassocieerd gezondheidsrisico 

 

 BMI 
(kg/m²) 

OBESITAS 
KLASSE 

GEZONDHEIDSRISICO* 

 

   MIDDELOMTREK 

   Mannen < 102 cm 

Vrouwen < 88 cm 
Mannen > 102 cm 

Vrouwen > 88 cm 
Ondergewicht < 18    

Normaal** 18,5-24,9   Verhoogd** 

Overgewicht 25,0-29,9  Verhoogd Hoog 

Obesitas 30,0-34,9 I Hoog Zeer hoog 

 35,0-39,9 II Zeer hoog Zeer hoog 

Morbide obesitas > 40,0 III Extreem hoog Extreem hoog 

*Risico voor type 2 diabetes mellitus, hypertensie en hart- en vaatziekten, in verhouding tot 

normaal gewicht en normale middelomtrek. 
**Een grotere middelomtrek kan ook bij personen met een normaal gewicht een toename van 

het gezondheidsrisico meebrengen. 

 

1.4 Prevalentie 

De prevalentie van obesitas neemt wereldwijd snel toe.  Overgewicht 

en obesitas gaan gepaard met diverse gezondheidsproblemen die 

korte en lange termijn gevolgen kunnen hebben.  Deze 

comorbiditeiten kunnen een minimale impact hebben op de kwaliteit 

van leven, maar kunnen ook mortaliteit tot gevolg hebben.  Ook 

Belgen ontsnappen niet aan deze toenemende “verzwaring” van de 

bevolking.  (Belgian Association for the Study of Obesity, 2002)  

De gemiddelde BMI van personen van 18 jaar en ouder in België 

bedraagt 25,1 kg/m².  De gemiddelde Belg weegt dus teveel.  

Vierenveertig procent van de volwassenen in België heeft een BMI > 

25,0 kg/m², waarvan 31% van de volwassenen aan overgewicht 
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(BMI 25,0-29,9 kg/m²) lijdt en 13% aan obesitas (BMI > 30,0 

kg/m²).  In het Waalse Gewest (48%) zijn er meer personen met 

overgewicht dan in het Vlaamse Gewest (43%) en het Brusselse 

Gewest (38%).  (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2006) 

 

De body mass index in België is niet enkel verschillend in geografie, 

maar ook wat geslacht en leeftijd betreft.  Obesitas komt voor bij 

12,1% van de mannen en bij 18,4% van de vrouwen.  Bovendien was 

er een opvallende stijging van de BMI bij een hogere leeftijd.  

Vooral in de vrouwelijke populatie was deze stijging opmerkelijk: 

31% van de Belgische vrouwen tussen 65 en 74 jaar waren obees.  

(Afridi & Khan, 2004; Belgian Association for the Study of Obesity, 

2002) 

 

1.5 Etiologie 

Obesitas ontstaat door een verstoorde energiebalans: een te grote 

energie-inname in verhouding tot het energieverbruik.  Het teveel 

aan energie wordt opgeslagen in de vorm van vetweefsel.  De 

energiebalans wordt medebepaald door genetische factoren en 

omgevingsfactoren.  (Afridi & Khan, 2004;Aronne, 2002; Bray, 

2004) 

 

1.5.1 Genetische factoren 

Obesitas “zit in de familie” is een veelgehoorde verklaring voor 

overgewicht.  De erfelijkheid van obesitas werd bestudeerd aan de 

hand van studies bij identieke tweelingen.  In deze studies werd 

vastgesteld dat als de ene persoon obees was, de andere dat ook was. 

Studies die de prevalentie van obesitas tussen familieleden 

bestudeerden, suggereerden dat 30% biologisch en 70% genetisch 

wordt bepaald.  (Afridi & Khan, 2004; Jain, 2004) 

Obesitas is daarenboven een klinisch kenmerk bij een aantal 

(erfelijke) aangeboren afwijkingen zoals Praeder-Willi Syndroom, 

Ziekte van Duchenne, Bardet-Biedl syndroom, Downsyndroom  

en een aantal “single gen” defecten, waaronder Congenitale 

Leptinedeficiëntie.  Ook endocriene en neurologische oorzaken, 
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zoals Cushing disease en hypothyroïdie kunnen een rol spelen, 

alsmede het gebruik van bepaalde medicatie.  (Kopelman, 2000) 

 

1.5.2 Omgevingsfactoren 

De genen van een persoon maken hem min of meer vatbaar voor het 

ontwikkelen van obesitas maar ook verschillende omgevings-

factoren dragen bij tot obesitas.  Familieleden delen niet enkel genen, 

maar ook hun voedingsgewoonten en leefstijl.  Voor het grootste 

deel ontstaat obesitas echter door een bepaald gedrag: de persoon eet 

meer dan hij nodig heeft (Cannon & Kumar, 2009).  Het eetgedrag is 

niet langer aangepast aan de fysieke activiteiten.  De omgeving, in 

enge of ruime zin, kan bepaalde gedragingen stimuleren of 

bemoeilijken.  De maatschappij waarin we momenteel leven kan 

omschreven worden als een “obesogenic environment”: talrijke 

factoren zijn aanwezig om overgewicht in de hand te werken.  

Goedkope en energierijke voedingsmiddelen en drank zijn 

alomtegenwoordig en dag en nacht beschikbaar.  De veranderde 

werkomstandigheden en het verkeer leiden bijna automatisch tot een 

meer sedentaire levenswijze en gewone fysieke activiteiten (zoals 

naar school fietsen) maken minder deel uit van het dagelijkse leven.  

Ook de micro-omgeving, het gezin waarin kinderen opgroeien, speelt 

een belangrijke rol.  Kinderen nemen veel gedrag over van hun 

ouders.  Het eetgedrag en de fysieke activiteiten van ouders 

beïnvloeden op die manier het risico op overgewicht bij hun 

kinderen.  (Kopelman, 2000) 

 

1.6 Gevolgen van obesitas 

Obesitas heeft een ongunstig effect op de gezondheid, het 

psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven (Kolotkin et al., 

2001; Wyatt, Winters & Dubbert, 2006). 

 

1.6.1 Medische gevolgen 

Onderzoekers hebben een relatie gevonden tussen obesitas en een 

toegenomen morbiditeit en mortaliteit.  Hoe hoger de BMI, hoe 
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hoger het risico op mortaliteit en morbiditeiten.  De mortaliteit is 

licht verhoogd bij een BMI van meer dan 31 kg/m², maar is sterk 

verhoogd wanneer de BMI meer dan 35 kg/m² bedraagt.  Obesitas 

wordt geassocieerd met verschillende morbiditeiten waaronder het 

metabool syndroom, hypertensie, dyslipidemie
1
, diabetes mellitus 

type 2, cardiovasculaire aandoeningen, cholelithiasis
2
, osteoartritis 

en slaapapnoe.  (Kolotkin, et al., 2001; Wyatt, et al., 2006)   

 

Metabool syndroom 

Obesitas wordt vaak geassocieerd met een cluster van metabole 

stoornissen dat het risico doet stijgen op diabetes en cardiovasculaire 

aandoeningen.  Deze metabole stoornissen omvatten insuline-

resistentie, glucose-intolerantie, hypertensie en dyslipidemie.  

(Catenacci, Hill & Wyatt, 2009) 

 

Diabetes Mellitus type 2 

Obesitas is één van de voornaamste oorzaken voor het ontstaan van 

diabetes type II.  Er werd vastgesteld dat 90% van de personen met 

diabetes type II obees zijn (Catenacci, et al, 2009).  Het risico op 

diabetes neemt toe met de graad van obesitas.  Complicaties van 

diabetes zijn blindheid, nierfalen, hartfalen en neuropathie.  Patiënten 

met diabetes type 2 hebben bovendien twee tot vier maal meer kans 

op cardiovasculaire aandoeningen in vergelijking met niet diabeten.  

(Belgian Association for the Study of Obesity, 2002) 

 

Hypertensie 

De gegevens van de National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) tonen aan dat hypertensie de meest voorkomende 

aandoening is als gevolg van obesitas (Catenacci, et al., 2009).  Er is 

een sterk lineair verband tussen BMI en bloeddruk vast te stellen; 

hoe hoger de BMI, hoe hoger de bloeddruk (Stein & Colditz, 2010).  

De combinatie van obesitas en hypertensie kan leiden tot hartfalen.  

(Bray, 2010) 

 

                                                           
1 Dyslipidemie is een veranderd gehalte aan vetten in het bloedserum. 
2 Cholelithiasis is de aanwezigheid van galstenen. 
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Cardiovasculaire aandoeningen 

Obesitas vormt een verhoogd risico op coronaire hartziekten, 

bijvoorbeeld myocardinfarct, stabiele en onstabiele angina pectoris 

en revascularisatieprocedures (coronaire chirurgie of angioplastie) en 

andere cardiovasculaire aandoeningen zoals perifeer vaatlijden, 

abdominaal aorta aneurysma of cerebrovasculaire atherosclerose.  

(Belgian Association for the Study of Obesity, 2002; Catenacci, et 

al., 2009) 

 

Dyslipidemie 

Obesitas gaat vaak gepaard met verhoogde waarden van 

triglyceriden, lage waarden van high-density lipoproteïnes (HDL) en 

toegenomen waarden van low-density lipoproteïnes (LDL).  

Gegevens van de NHANES III suggereerden dat de prevalentie van 

hypercholesterol (totale cholesterol > 240 mg/dl) progressief 

toeneemt met een verhoogde BMI bij mannen.  Bij vrouwen was de 

prevalentie het hoogst bij een BMI van 25 tot 27 kg/m² en nam niet 

verder toe bij een stijgende BMI (Catenacci, et al., 2009). 

Verhoogde triglyceriden bij obese patiënten treden op als een merker 

voor een verhoogd cardiovasculair risico (Belgian Association for 

the Study of Obesity, 2000). 

Dyslipidemie en cardiovasculaire aandoeningen zijn belangrijke 

comorbiditeiten bij obese mannen en vrouwen maar nemen niet toe 

in prevalentie als de graad van obesitas verergert (Catenacci, et al., 

2009).  

 

Slaapapnoe 

Obese mannen en vrouwen hebben ook een verhoogd risico op 

slaapapnoe.  Symptomen en tekenen omvatten zeer luid snurken of 

een ademhalingsstop tijdens de slaap, meestal gevolgd door een luide 

diepe ademhaling en kortstondig ontwaken (Belgian Association for 

the Study of Obesity, 2002).  De verstoorde nachtrust en herhaalde 

episodes van hypoxemie3 leiden tot ochtendhoofdpijn, slaperigheid 

overdag, hypertensie en kan resulteren in hartfalen (Catenacci, et al., 

2009). 

                                                           
3 Hypoxemie is een laag zuurstofgehalte van het bloed. 
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NASH 

De term non-alcoholic steatohepatitis of NASH verwijst naar een 

reeks van abnormaliteiten van de lever die geassocieerd worden met 

obesitas.  Voorbeelden hiervan zijn gedaalde leverenzymen en 

abnormale leverhistologie zoals steatohepatitis4, fibrosis en cirrose.  

Naarmate de obesitas ernstiger is, neemt de hoeveelheid vet in de 

lever toe.  (Bray, 2010) 

 

Cholelithiasis 

Het ontstaan van galstenen wordt cholelithiasis genoemd.  Ze worden 

gevormd uit gal en bestaan voornamelijk uit cholesterol.  Galstenen 

komen drie- tot zeven maal vaker voor bij mensen met obesitas.  

Niettegenstaande galstenen vaak voorkomen zonder dat ze tot 

klachten leiden, kunnen ze bij een aantal personen galkolieken 

veroorzaken.  (Bray, 2010) 

 

Osteoarthritis 

Osteoartritis is een vorm van artrose die veroorzaakt wordt door de 

afbraak en uiteindelijk het verlies van kraakbeen van één of meerdere 

gewrichten.  Dit zorgt voor botbeschadiging, ontsteking en pijn.  

Osteoarthritis is significant toegenomen bij individuen die obees zijn 

(Bray, 2010).  Obese personen ondervinden veel pijn in de 

gewrichten van de heupen, knieën en enkels.  Dit is vooral te wijten 

aan de langdurige belasting door een hoog lichaamsgewicht en kan 

de nodige lichaamsbeweging aanzienlijk beperken.  Ook chronische 

lage rugpijn komt vaak voor bij obese mensen.  (Catenacci, et al., 

2009) 

 

1.6.2 Psychosociale gevolgen 

Psychologische problemen en problemen in het sociale leven zijn 

zeer uitgesproken aanwezig bij mensen met obesitas.  Het is niet de 

obesitas zelf die deze problemen veroorzaakt, maar ze zijn eerder een 

gevolg van de negatieve visie op obesitas in de maatschappij.  Obese 

personen worden vaak op allerlei gebieden onaantrekkelijk gevonden 

                                                           
4 Steatohepatitis is vervetting van de lever. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp%3Farticlekey%3D7776&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhh9c_s9-uwcadEn9ph2lwNp2NuOww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp%3Farticlekey%3D2644&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhgsMhdZ49vzOsKCu5RCIuEOeGEklw
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en de maatschappij laat hen dit duidelijk blijken.  Personen met 

obesitas worden vaak gediscrimineerd op het werk, tijdens hun 

opleiding en in de gezondheidszorg.  Personen met obesitas hebben 

vaak minderwaardigheids- en schaamtegevoelens en een gebrek aan 

zelfvertrouwen.  De negatieve sociale consequenties van obesitas, 

bijvoorbeeld de verminderde kans op werkgelegenheid, en de 

potentiële impact op de mentale gezondheid van het individu kunnen 

leiden tot een depressie.  (Wyatt, et al., 2006) 

 

Obesitas wordt ook geassocieerd met andere mentale stoornissen.  

Depressie en andere mentale ziekten dragen bij tot obesitas door hun 

associatie met slechte eetgewoonten, gebrek aan fysieke activiteit, 

therapieontrouw van medicatie en aanbevolen veranderingen van 

levensstijl.  Veel medicaties die gebruikt worden in de behandeling 

van mentale ziekten leiden bovendien tot gewichtstoename. (Wyatt, 

et al., 2006) 

 

Obesitas komt meer voor bij mensen uit een lager socio-economisch 

milieu.  Dit is te wijten aan de individuele levenswijzen. Mensen uit 

een lager socio-economisch milieu roken vaker, drinken vaker, eten 

minder gezond voedsel en doen minder aan beweging.  Volwassen 

obese personen zijn frequenter niet getrouwd, zijn lager geschoold en 

hebben een lager inkomen (Wilding, 2001). 

 

1.6.3 Kwaliteit van leven  

In de literatuur wordt kwaliteit van leven omschreven als „fysische, 

psychologische en functionele componenten van welbevinden‟.  

Studies die de kwaliteit van leven meten bij obese personen stelden 

vast dat de kwaliteit van leven slechter is wanneer de obesitas erger 

is.  Zowel het fysiek functioneren als het psychosociaal functioneren 

zijn negatief beïnvloed door een toename aan gewicht.  Een ergere 

vorm van obesitas wordt geassocieerd met grotere beperkingen, zoals 

verminderde mobiliteit.  Na gewichtsverlies is er een significante 

verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, ook 

al is er maar een gematigd gewichtsverlies. (Ballantyne, 2003; 

Kolotkin, et al., 2001) 
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1.7 Behandeling 

Het doel van de behandeling van obesitas is gewichtsverlies en dit 

gewichtsverlies levenslang te behouden.  Een succesvolle 

behandeling van obesitas zou moeten resulteren in een gewenst 

gewichtsverlies, een daling van obesitas-gerelateerde gezondheids-

risico‟s, een verbetering van de kwaliteit van leven en een daling in 

mortaliteit (Cannon & Kumar, 2009). 

Er bestaan verschillende types interventies binnen de behandeling 

van zwaarlijvigheid of obesitas.  De behandeling van obesitas bestaat 

in de eerste plaats uit een conservatieve therapie zoals een dieet, 

lichaamsbeweging, gedragstherapie of farmacotherapie.  Bariatrische 

chirurgie is vaak echter de enige oplossing tot duurzaam 

gewichtsverlies (March & Pierce, 2007).   

De keuze van de behandeling hangt af van de graad van obesitas, de 

aanwezigheid van comorbiditeiten, vorige gewichtsreducerende 

therapieën en hun succes en de levensstijl van de persoon (Racette, 

Deusinger & Deusinger, 2003). 

 

1.7.1 Diëten 

De behandeling van obesitas door middel van een dieet is gebaseerd 

op energiebeperking.  Door een negatieve energiebalans (het 

energieverbruik is groter dan de energie-inname) zal het lichaam zijn 

reserves aanspreken om in de energiebehoefte te voorzien en het 

eerder opgestapelde vetweefsel verbranden.  Het energiebeperkt dieet 

moet voorzien in alle essentiële voedingsstoffen.  Een 

energiebeperking van 500-1000 kcal per dag komt overeen met een 

gewichtsverlies van 0,5 tot 1 kg per week.  Een sneller 

gewichtsverlies komt niet overeen met betere resultaten op lange 

termijn (Belgian Association for the Study of Obesity, 2002; Cannon 

& Kumar, 2009).  Diëten zorgen voor een gemiddeld gewichtsverlies 

van ongeveer 5 tot 6 kg (Jain, 2004).   

 

1.7.2 Fysieke activiteit 

Fysieke activiteit is een essentieel onderdeel bij de behandeling van 

obesitas in combinatie met een energiebeperkend dieet.  Het is echter 
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niet eenvoudig.  Het vergt van een persoon met zwaarlijvigheid 

immers een grote inspanning om het niveau van fysieke activiteiten 

te verhogen.  In het begin wordt er aangeraden om drie tot vijf maal 

per week gedurende 30 tot 45 minuten aan sport te doen.  Op lange 

termijn zou de persoon meer dan 30 minuten per dag moeten 

bewegen.  Fysieke activiteit resulteert in een gematigd 

gewichtsverlies en een toenemende cardiorespiratoire conditie.  Het 

vermindert ook gezondheidsrisico‟s en verbetert het welzijn van de 

patiënt (Belgian Association for the Study of Obesity, 2002; Cannon 

& Kumar, 2009).  Programma‟s die fysieke activiteit stimuleren, 

leiden tot een gemiddeld gewichtsverlies van 4 kg.  Een combinatie 

van een dieet en het volgen van een fysiek trainingsprogramma 

leiden tot een gemiddeld gewichtsverlies van 3 tot 5 kg (Jain, 2004). 

 

1.7.3 Gedragstherapie 

De cognitieve gedragstherapie is een psychologische behandeling die 

gebaseerd is op de experimentele leerpsychologie en de cognitieve 

psychologie.  Het gedrag van een individu (denken, voelen en 

handelen) wordt niet alleen bepaald door de situatie zelf, maar ook 

door de interpretatie ervan.  Het individu leert eigen gedrag te 

begrijpen door zelfobservatie en tracht controle te krijgen over eigen 

voedselkeuze en eetgedrag (Belgian Association for the Study of 

Obesity, 2002).  Het toevoegen van gedragtherapie aan het dieet kan 

het gewichtsverlies doen toenemen (Federaal kenniscentrum voor 

gezondheidszorg, 2007). 

 

1.7.4 Farmacotherapie 

Indien de vorige behandelingsmethoden tot onvoldoende gewichts-

verlies leiden, kan de behandeling aangevuld worden met 

farmacotherapie.  Er bestaan twee soorten medicijnen voor 

behandeling van overgewicht en obesitas: eetlustremmers en 

stofwisselingsremmers.  De eetlustremmers zijn algemeen aanvaard 

als hulpmiddel binnen de behandeling van obesitas.  Het wordt 

aangeraden deze medicatie voor te schrijven in combinatie met een 

dieet, lichaamsbeweging en gedragsverandering (March & Pierce, 

2007).  De inname van eetlustremmers zonder toevoeging van andere 
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behandelingen helpt weinig en van zodra de medicatie wordt gestopt, 

is er terug een toename van gewicht.  Stofwisselingsremmers zorgen 

ervoor dat ongeveer 30% van het ingenomen vet niet wordt 

opgenomen in het lichaam (Belgian Association for the Study of 

Obesity, 2002).   

Sibutramine (Reductil®) en Orlistat (Xenical®) zijn de enige 

geregistreerde en gecommercialiseerde geneesmiddelen in België 

voor de behandeling van obesitas (Federaal kenniscentrum voor 

gezondheidszorg, 2007).  Sibutramine werkt door inhibitie van de 

neuronale heropname van serotonine en noradrenaline.  Deze 

eetlustremmer geeft na een jaar behandeling, een gewichtsverlies van 

ongeveer vier kilogram.  Aangezien Sibutramine een lichte 

verhoging van de bloeddruk en de hartfrequentie veroorzaakt, wordt 

er geadviseerd om de patiënt niet langer dan één jaar te behandelen 

(Cannon & Kumar, 2009). 

Orlistat is een specifieke inhibitor van de gastro-intestinale lipasen.  

Op basis daarvan verhindert het de vertering en blokkeert het de 

resorptie van de voedingsvetten (Belgian Association for the Study 

of Obesity, 2002; Racette, et al., 2003).  Daarom moet de therapie 

steeds gecombineerd worden met een vetarm dieet.  Een behandeling 

met Orlistat zorgt voor een gemiddeld gewichtsverlies van 3 kg 

(Jain, 2004).  Ongewenste effecten die kunnen optreden bij inname 

van Orlistat zijn een vettige stoelgang en fecale incontinentie.  

Dagelijkse inname van een vitaminepreparaat wordt aanbevolen om 

een tekort aan vetoplosbare vitamines te vermijden. (Cannon & 

Kumar, 2009; Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, 

2007) 

 

1.7.5 Bariatrische chirurgie  

Bariatrische chirurgie is de meest effectieve en duurzame 

behandeling voor obesitas met een gunstige impact op bijna alle 

gerelateerde comorbiditeiten zoals hypertensie, diabetes mellitus 

type 2 en cardiovasculaire aandoeningen (Melissas, et al., 2008; 

Suter, Calmes, Paroz & Giusti, 2007; Yurcisin, et al., 2009).  Niet 

iedereen komt in aanmerking voor bariatrische chirurgie.  Er kunnen 

ernstige complicaties optreden en daarom is een zorgvuldige selectie 
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van patiënten belangrijk (Bult et al., 2008; Cannon & Kumar, 2009).  

De indicaties voor bariatrische chirurgie zijn gebaseerd op de 

National Institutes of Health (NIH) Consensus Conference Statement 

van 1991 en selecteren patiënten als hun BMI hoger is dan 40 kg/m² 

of wanneer hun BMI hoger is dan 35 kg/m² in combinatie met ten 

minste één comorbiditeit.(Quesada, Roff, Kohan, Salvador Oria & 

Chiappetta Porras, 2008; Rogula, Mattar, Thodiyil & Schauer, 2007).  

De patiënten moeten ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 60 jaar 

(Jacobs, et al., 2010; Rogula, et al., 2007).  In 2004 heeft de 

American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) een 

consensus gepubliceerd waarin vermeld staat dat alle patiënten die 

een bariatrische ingreep ondergaan, goed geïnformeerd en 

gemotiveerd moeten zijn.  Bovendien moeten ze bereid zijn om hun 

levensstijl levenslang aan te passen en mee te werken aan een lange 

termijn follow-up.  (Needleman & Happel, 2008) 

 

Contra-indicaties voor bariatrische chirurgie zijn patiënten die niet in 

staat zijn om het verloop van een bariatrische ingreep te verstaan of 

niet in staat zijn om hun levensstijl aan te passen na de ingreep zoals 

bijvoorbeeld het volgen van een dieet, lichaamsbeweging of follow-

up.  Patiënten met een onbehandelde psychiatrische stoornis of 

eetstoornis en patiënten die therapieontrouw zijn, komen ook niet in 

aanmerking voor een bariatrische ingreep.  (Yurcisin, et al., 2009) 

Bariatrische chirurgie wordt enkel overwogen wanneer conservatieve 

therapieën niet werken (Jacobs, et al., 2010; Rogula, et al., 2007) 

 

Er bestaan verschillende types ingrepen binnen de bariatrische 

chirurgie. De bariatrische ingrepen kunnen onderverdeeld worden in 

restrictieve chirurgie, malabsorptieve chirurgie of een combinatie 

van beide technieken.  (Aggarwal, et al., 2007; Bult, et al., 2008) 

Bij restrictieve chirurgische ingrepen wordt een klein maagreservoir 

gemaakt waardoor de voedselopname wordt beperkt.  Bovendien 

ervaart de patiënt sneller een verzadigingsgevoel en houdt deze 

langer aan..  Restrictieve procedures zijn eenvoudig om uit te voeren 

en gaan gepaard met minder procedurele complicaties dan de 

malabsorptieve operaties.  Voorbeelden van de restrictieve 

procedures zijn de laparoscopische adjustable gastric band (LAGB), 
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de laparopscopische sleeve gastrectomie (LSG) en de vertical banded 

gastroplastie (VBG) (Khwaja & Bonanomi, 2010). 

De chirurgie die malabsorptie
5
 en maldigestie

6
 bewerkstelligt, doet 

dat door het verteringsproces in de war te brengen.  Enerzijds wordt 

de transit van voedsel door het gastro-intestinale stelsel versneld en 

anderzijds wordt ervoor gezorgd dat de verteringssappen in een later 

stuk van het traject met het voedsel in contact komen (Yurcisin et al., 

2009).  De bilio-pancreatische derivatie met duodenal switch 

(BPD/DS) is een voorbeeld van een malabsorptieve procedure 

(Khwaja & Bonanomi, 2010). 

De laparoscopische Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) is een 

combinatie van een restrictieve en malabsorptieve procedure 

(Khwaja & Bonanomi, 2010). 

 

Afhankelijk van de leeftijd, de BMI, het gewenst gewichtsverlies, het 

eetgedrag van de patiënt, aanwezigheid van comorbiditeiten en 

vorige chirurgische procedures, wordt gekozen voor één van de 

verschillende procedures (Khwaja & Bonanomi, 2010). 

 

De intragastrische ballon 

De intragastrische ballon of maagballon is een niet-invasief 

hulpmiddel.  Met behulp van een endoscoop wordt een lege ballon in 

de maag ingebracht.  De maagballon wordt gevuld met een 

zoutoplossing of lucht.  De ballon vult de maag gedeeltelijk 

waardoor de patiënten een gevoel van verzadiging hebben.  Dit is een 

tijdelijke procedure om mensen te helpen bij gewichtsverlies in een 

eerste fase of bij personen die bariatrische chirurgie weigeren 

(Aggarwal, et al., 2007; Bult, et al., 2008).  De intragastrische ballon 

zorgt voor een verlies van overgewicht van 24% na zes maanden 

(Milone, Strong & Gagner, 2005). 

 

 

 

 

                                                           
5 Malabsorptie is een onvoldoende vertering en/of resorptie van spijsverterings-

producten in de darm. 
6 Maldigestie is een onvoldoende vertering van de voedingsstoffen in de darm. 
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Jejuno-ileale bypass 

De jejuno-ileale bypass was de eerste malabsorptieve bariatrische 

procedure die werd uitgevoerd.  De procedure bestaat uit een end-to-

end jejuno-ileostomie.  Een aanzienlijk gewichtsverlies werd 

vastgesteld.  Deze ingreep wordt echter geassocieerd met belangrijke 

lange termijn complicaties zoals diarree, malnutritie, elektrolyten-

stoornissen, vitaminetekorten, nierstenen, leverfalen en mortaliteit.  

Omwille van deze complicaties wordt de procedure niet meer 

uitgevoerd.  (Matteotti & Gagner, 2007) 

 

Biliopancreatische derivatie met duodenal switch (BP-DS) 

Bij deze procedure wordt een sleeve gastrectomie (zie LSG) 

uitgevoerd waarbij vervolgens net distaal van de pylorus het 

duodenum wordt afgestapeld.  Bij het herstel van de continuïteit 

wordt een duodeno-ileostomie aangelegd en wordt een alimentaire lis 

van 2,5 m aangelegd waarbij de biliaire lis aangesloten wordt op 50 

cm van de ileocaecale overgang.  Hierbij ontstaat dus een common 

limb van 100 cm waardoor slechts over een korte afstand absorptie 

van voedingsstoffen kan plaatsvinden gezien de spijsverterings-

sappen pas op 100 cm voor ileocaecale overgang bij de voeding 

komen.  Dit zorgt voor de malabsorptie.  Het betreft dus een deels 

malabsorptieve procedure alsook een deels restrictieve ingreep 

gezien eveneens een sleeve gastrectomie wordt uitgevoerd (zie figuur 

1).  De complicaties die kunnen optreden na een BP-DS zijn anemie, 

een tekort aan vitamine B12, osteoporose door malabsorptie van 

calcium en vitamine D, nachtblindheid en huiduitslag door een tekort 

aan vitamine A en problemen met vetoplosbare vitamines 

(Needleman & Happel, 2008).  Na één jaar wordt er een reductie van 

overgewicht van 72% vastgesteld (Khwaja & Bonanomi, 2010). 
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Figuur 1: Biliopancreatische derivatie met doudenal switch  

(Khwaja & Bonanomi, 2010) 

 

Vertical banded gastroplastie (VBG) 

De VBG was de eerste succesvolle restrictieve procedure.  De 

operatie wordt uitgevoerd door een kleine voormaag te creëren.  Aan 

de onderkant van de voormaag wordt een band uit kunststof geplaatst 

als verbinding met de rest van de maag (zie figuur 2).  De voeding 

komt eerst in de voormaag terecht.  Vermits de voormaag klein is, 

ontstaat er snel een verzadigingsgevoel.  Deze ingreep wordt zelden 

toegepast omwille van de minder goede resultaten en het groot aantal 

complicaties.  De vroege complicaties van deze ingreep zijn stenose 

en lekkage aan de sutuurlijn.  Laattijdige complicaties omvatten fistel 

van de sutuurlijn, banderosie, stenose van de stoma, 

voedselintolerantie en dilatatie van de voormaag.  VBG werd daarom 

vervangen door de LAGB.  (Pories, 2008; Yurcisin, et al., 2009) 
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Figuur 2: Vertical banded gastroplastie (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Adjustable gastric band (AGB) 

Het plaatsen van een maagband (AGB) wordt laparoscopisch 

uitgevoerd.  Bij deze operatie wordt er gebruik gemaakt van een 

siliconenband.  De band wordt aan de bovenzijde van de maag 

geplaatst en verdeelt de maag in twee ongelijke delen (zie figuur 3).  

Aan de binnenzijde van de band bevindt zich een opblaasbare ballon.  

De band staat via een siliconenkatheter in verbinding met een klein 

reservoir (de poort) dat wordt geplaatst in de buikwand.  De ballon is 

opblaasbaar via het inspuiten van vloeistof in het reservoir waardoor 

de doorgang naar de maag wordt vernauwd.  Het doel hiervan is het 

tempo van gewichtsverlies aan te kunnen passen.  De band zorgt 

voor een klein functioneel voormaagje.  Door het kleine voormaagje 

kan de patiënt minder eten en door de nauwe doorgang vertraagt de 

passage van het voedsel naar de rest van de maag.  Er zal snel een 

verzadigingsgevoel ontstaan en het hongergevoel verdwijnt.  De 

patiënt zal enerzijds minder kunnen eten, en anderzijds zijn 

eetgedrag moeten aanpassen.  Omdat de maag op zich niet werd 

veranderd, is het altijd mogelijk om de maagband te verwijderen.  

Dit is echter niet gewenst aangezien dit altijd zal resulteren in een 

sterke gewichtstoename.  De relatief eenvoudige techniek, met een 

korte operatieduur (< 1 uur), lage morbiditeit en mortaliteit (< 0,1%) 

en een korte opnameduur, maakt deze procedure een aantrekkelijke 

optie voor de patiënt en de chirurg (Needleman & Happel, 2008).  

Het verlies aan overgewicht één jaar na LAGB is 51%.   

Perioperatieve complicaties die kunnen optreden zijn perforatie van 
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de maag of slokdarm, bloedingen, miltschade en het verkeerd 

plaatsten van de band.  Complicaties na LAGB zijn sporadisch en 

een heringreep is vereist bij 10% tot 13% van de patiënten.  De 

postoperatieve complicaties die kunnen optreden zijn 

maagobstructie, banderosie of infectie.  (Khwaja & Bonanomi, 2010; 

Needleman & Happel, 2008; Pories, 2008) 

 

 
Figuur 3: Adjustable gastric band (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Roux-en-Y gastric bypass 

De Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) heeft zowel de restrictieve als 

de malabsorptieve aspecten.  De RYGB werd voor het eerst 

beschreven door Mason en Ito in 1966 en is sindsdien een frequent 

toegepaste techniek (Needleman & Happel, 2008).  Tijdens deze 

ingreep wordt aan de bovenzijde van de maag een klein voormaagje 

gemaakt dat volledig wordt afgesloten van de rest van de maag (zie 

figuur 4). Ongeveer 70 tot 100 cm voorbij de maag wordt de dunne 

darm doorgesneden. Het deel na de doorsnede, wordt aan het nieuwe 

voormaagje gehecht. Het eerste gedeelte, dat van de maag komt, 

wordt opnieuw in het lagere gedeelte van de dunne darm ingeplant. 

Hierdoor komt de voeding direct in de darm terecht en krijgt de 

patiënt snel een verzadigd gevoel.  Daarnaast wordt het voedsel 

omgeleid (bypass), waardoor voedingsstoffen minder goed worden 

opgenomen in uw darmen.  Het gevolg hiervan is dat de patiënt 
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vermagert, maar ook dat tekorten gaan optreden van bepaalde 

essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitaminen, mineralen of 

ijzer.  Een aangepast voedingspatroon na de operatie is dus 

noodzakelijk.  Patiënten die een gastric bypass hebben ondergaan 

kunnen één jaar postoperatief een verlies van overgewicht 

verwachten van 67% tot 77%, met verbeteringen van of oplossing 

van vele gezondheids-gerelateerde comorbiditeiten.  De voordelen 

van een RYGB zijn levenslang met goede lange termijn resultaten.  

Na de operatie treedt er onmiddellijk gewichtsverlies op (Needleman 

& Happel, 2008). 

 

 
Figuur 4: Roux-en-Y gastric bypass (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Effectiviteit van bariatrische chirurgie 

Voor de groep patiënten met morbide obesitas blijkt bariatrische 

chirurgie de meest effectieve interventie te zijn om gewicht te 

verliezen.  Gemiddeld zorgen deze ingrepen voor een gewichts-

verlies van 25 tot 44 kg na 1 tot 2 jaar.  (Jain, 2004) 

 

1.8 Laparoscopische sleeve gastrectomie 

LSG is een procedure die in 1993 oorspronkelijk gepubliceerd werd 

door Marceau et al. als een restrictief onderdeel van een duodenal 
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switch om de resultaten van een biliopancreatische derivatie te 

verbeteren zonder een distale gastrectomie uit te voeren (Akkary, 

Duffy & Bell, 2008; Burgos, et al., 2009; Kasalicky, et al., 2008; 

Roa, et al., 2006).  Later werd de LSG uitgevoerd in een eerste fase 

bij super-obese patiënten (BMI > 55 kg/m²) om chirurgische risico‟s 

te verminderen tijdens de tweede fase waarbij een biliopancreatische 

derivatie met duodenal switch of een roux-en-Y gastric bypass 

(RYGBP) werd uitgevoerd (Akkary, et al., 2008; Burgos, et al., 

2009; Casella, et al., 2009; Kasalicky, et al., 2008; Kueper, et al., 

2008; Mognol, Chosidow & Marmuse, 2005; Roa, et al., 2006; 

Rubin, et al., 2009; Sànchez-Santos, et al., 2009).  Bij het uitvoeren 

van een LSG in een eerste fase werd vastgesteld dat het niet altijd 

nodig was om een tweede fase procedure uit te voeren.  De positieve 

resultaten na een LSG, in termen van gewichtsverlies en verbetering 

in comorbiditeiten, leidden tot het uitvoeren van LSG als 

alleenstaande procedure bij de behandeling van obesitas (Casella, et 

al., 2009; Jacobs, et al., 2007). 

1.8.1 Procedure 

LSG is een technisch eenvoudige techniek waarbij twee derden van 

de maag, namelijk de maagfundus, wordt verwijderd (zie figuur 5).  

Enkel een sleeve (= mouw) van de maag blijft over.  (Mognol, et al., 

2005; Moy, Pomp, Dakin, Parikh & Gagner, 2008; Rubin, et al., 

2009)  Het verwijderen van de maagfundus is om twee redenen 

belangrijk.  De belangrijkste reden is om te voorkomen dat er een 

nieuw reservoir wordt gecreëerd door dilatatie van de sleeve.  Het 

tweede mechanisme is het ghreline-effect.  Er zijn een klein aantal 

studies die hebben aangetoond dat de productie van ghreline 

beïnvloed wordt na een LSG.  Ghreline is een hormoon dat 

geproduceerd wordt door de maagfundus en het hongergevoel 

stimuleert.  Door het verwijderen van de maagfundus bij een LSG 

vermindert het hongergevoel en wordt de voedselinname beperkt.  

(Rubin, et al., 2009) 
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Figuur 5: sleeve gastrectomie (Yurcisin, et al., 2009) 

 

1.8.2 Voordelen 

Er zijn verschillende voordelen van een LSG in vergelijking met 

andere bariatrische procedures.  Een eerste voordeel is het significant 

dalen van de eetlust op het moment dat de maagfundus is verwijderd.  

De maagfundus is het gebied waarin de ghrelinproductie plaatsvindt.  

Een daling van het aantal grelinhormonen veroorzaakt een 

vermindering van voedselinname. Dit resulteert in een groter 

gewichtsverlies. 

Na bepaalde bariatrische procedures, bijvoorbeeld gastric bypass, 

komt het dumpingsyndroom voor.  Hierbij komt hyperosmolaire 

voeding in de dunne darm door een te snelle maaglediging (15 tot 30 

minuten na de maaltijd).  Deze voeding gaat vocht aantrekken uit de 

bloedbaan waardoor misselijkheid, duizeligheid, buikpijn en diarree 

kan voorkomen (vroege dumping).  Door een snelle glucoseabsorptie 

wordt een overmaat aan insuline geproduceerd en ontstaat een reactie 

van een lage glycemie (late dumping).  Dit gaat gepaard met klachten 

zoals overmatig zweten, beven, misselijkheid en hartkloppingen. Na 

een LSG treedt dit syndroom niet op. 
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In tegenstelling tot de malabsorptieve procedures zoals de BPD/DS 

of de RYGBP, is het derde voordeel van LSG dat er geen 

malabsorptie is door het behouden van het gastro-intestinale kanaal.  

Daardoor ontstaat er geen malnutritie omdat er een normale 

intestinale passage van de voeding is.  Het gewichtsverlies is wel 

vergelijkbaar met deze van malabsorptieve procedures.   

Tenslotte hebben verschillende studies aangetoond dat de duur van 

de operatie korter is dan deze van de LRYGBP waardoor de 

blootstelling aan anesthesie korter is (Arias, et al., 2009; Kueper, et 

al., 2008; Stroh, et al., 2009). 

 

1.8.3 Nadelen en risico’s 

Een potentieel nadeel van LSG in vergelijking met andere 

bariatrische procedures is dat ze niet reversibel is (Aggarwal, et al., 

2007).  Deze restrictieve procedure kan wel omgezet worden in een 

malabsorptieve procedure zoals de RYGBP of DS (Burgos, et al., 

2009; Stroh, et al., 2009). 

LSG is een relatief veilige procedure.  De mortaliteit bedraagt 

0,36%.  Dit is lager dan de mortaliteit die geassocieerd wordt met 

LRYGBP (0,5%) en BPD (1,1%) (Burgos, et al., 2009).  De meest 

voorkomende complicaties zijn het bloeden van de sutuurlijn (0-

6,4%) en lekkage (0-1,4%) (Aggarwal, et al., 2007; Burgos, et al., 

2009).  Het overhechten van de sutuurlijn kan het bloeden of lekken 

doen verminderen.  Het nadeel is echter dat er een vernauwing kan 

optreden (Aggarwal, et al., 2007).  Tegenwoordig wordt een 

methyleenblauw-test of een luchttest peroperatief uitgevoerd om de 

lekkage onmiddellijk op te lossen zonder postoperatieve gevolgen 

(Casella, et al., 2009).  Lokale risicofactoren zijn onvoldoende heling 

van de sutuurlijn, infectie, inadequate bloedtoediening en inadequate 

oxygenatie met ischemie (Burgos et al., 2009). 

 

1.8.4 Gewichtsverlies 

Duurzaam gewichtsverlies is één van de belangrijkste voorwaarden 

in de bariatrische chirurgie.  Het wel of niet slagen van een 

bariatrische ingreep wordt gemeten aan de hand van gewichtsverlies.  

Een reductie van overgewicht van meer dan 50% wordt als een 
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succesvolle operatie gedefinieerd (Weiner et al., 2007).  Patiënten die 

een LSG hebben ondergaan bereiken een gemiddeld verlies aan 

overgewicht van 46% na zes maanden postoperatief en 59% na één 

jaar postoperatief.  Deze cijfers tonen aan dat LSG effectief is als 

alleenstaande procedure (Frezza, 2007; Kueper, et al., 2008; Roa, et 

al., 2006; Yurcisin, et al., 2009).  In de studie van Weiner, et al. 

(2007) is het gemiddelde gewichtsverlies 62% na één jaar.  De 

meeste patiënten verliezen 50% tot 70% van hun overgewicht in de 

eerste twaalf maanden na een LSG.  Afhankelijk van de graad van 

gewichtsverlies kan er een tweede operatie volgen.  Sommige 

patiënten verliezen te weinig van hun overgewicht, anderen zijn niet 

in staat om hun gewichtsverlies te behouden.  Een verwijderd 

maagvolume van minder dan 500ml blijkt een voorspeller te zijn van 

het falen van de ingreep of van toename in gewicht.  LSG leidt tot de 

beste resultaten van gewichtsverlies maar na enkele jaren is een 

gewichtstoename te zien afhankelijk van de grootte van de sleeve.  

De diameter van de gastric sleeve is belangrijk voor de preventie van 

dilatatie.  Een brede sleeve zal vlugger dilateren dan een dunnere 

sleeve.  (Weiner, et al., 2007) 

 

1.8.5 Veranderingen in de comorbiditeiten 

Verschillende studies tonen aan dat de LSG een positieve impact 

heeft op de obesitas-gerelateerde comorbiditeiten.  In het onderzoek 

van Weiner, et al. (2007) werden de preoperatieve comorbiditeiten 

zoals slaapapnoe en osteoartritis, vergeleken met de comorbiditeiten 

één jaar na de operatie.  De belangrijkste veranderingen werden 

vastgesteld in de periode waarbij de patiënten het meeste gewicht 

verloren (tussen één en twaalf maanden postoperatief).   

 

1.9 Besluit 

Obesitas is een chronische aandoening dat gerelateerd wordt met 

verschillende gezondheidsproblemen.  De BMI is de meest gebruikte 

indicator voor obesitas.  Niettegenstaande obesitas voor een deel 

genetisch bepaald wordt, is de huidige epidemie van obesitas vooral 

te wijten aan omgevingsfactoren en gedragsfactoren.  De leefstijl van 
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de patiënt (hoge energie-inname en weinig fysieke activiteit) is de 

grootste oorzaak van obesitas.  Er zijn verschillende methoden voor 

de behandeling van obesitas beschikbaar.  Bariatrische chirurgie is de 

meest effectieve en duurzame behandeling voor obesitas, vooral bij 

personen waarbij de conservatieve behandeling faalde.  Morbide 

obese patiënten vormen een hoog risico voor elk type chirurgie.  

LSG is een veilige optie voor deze patiënten (Roa, et al., 2006).  De 

procedure werd eerst geïntroduceerd als een eerste fase procedure in 

een poging om de chirurgische risico‟s te minimaliseren bij patiënten 

met een BMI van meer dan 55 kg/m².  In een tweede fase werd een 

gastric bypass of DS uitgevoerd.  LSG is een eenvoudige procedure 

waardoor er zelden complicaties optreden.  In vergelijking met de 

LAGB en de intragastrische ballon, is een LSG effectiever als 

restrictieve procedure in termen van gewichtsverlies en veiliger dan 

LAGB wat betreft de lange termijn complicaties.   
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling 

 

Laparoscopische sleeve gastrectomie (LSG) is een effectieve en 

veilige procedure voor gewichtsverlies op korte en middellange 

termijn bij morbide obesen.  In de literatuur zijn echter geen lange 

termijn resultaten terug te vinden over de LSG (Sànchez-Santos, et 

al., 2009).   

 

Een eerste doel van dit onderzoek was nagaan of de LSG een veilige 

en effectieve procedure is voor de definitieve behandeling van 

morbide obesitas op lange termijn.  Dit werd geëvalueerd op basis 

van gewichtsverlies, het optreden van complicaties en heringrepen en 

veranderingen in comorbiditeiten. 

 

Bariatrische chirurgen gebruiken meestal gewichtsverlies als de 

belangrijkste postoperatieve parameter.  Gewichtsverlies is echter 

niet de enige maatstaf voor een succesvolle uitkomst na een 

bariatrische ingreep.  Door een ingreep enkel te evalueren op basis 

van het gewichtsverlies, wordt geen rekening gehouden met de 

algemene impact van de ingreep op het psychologisch en fysisch 

welzijn van de patiënt (Kasalicky, et al., 2008; Myers, et al., 2006).  

Patiënten kunnen heel wat gewicht verloren hebben maar toch niet 

tevreden zijn over de operatie (Kasalicky, et al., 2008).  Aangezien 

een betere kwaliteit van leven en een verbeterde psychosociaal 

functioneren belangrijke doelstellingen zijn van bariatrische 

chirurgie, zou het succes na dergelijke chirurgie niet alleen 

gewichtsverlies en veranderingen in comorbiditeiten mogen 

omvatten maar ook verbeteringen in kwaliteit van leven.  Een 

verbetering in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven na een 

laparoscopische gastric banding is goed gedocumenteerd maar 

gegevens betreffende kwaliteit van leven na een LSG ontbreken 

(Dixon, Dixon & O‟Brein, 2001; Dixon & O‟Brein, 2002; Freys, et 

al., 2001; Tolonen, Victorzon & Mäkelä, 2004). Kwaliteit van leven 

heeft te maken met het mentaal, fysisch en sociaal welzijn.  Deze 

drie domeinen zijn opgenomen in de BAROS en SF-36 vragenlijsten.   
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Het tweede doel van deze studie was om de kwaliteit van leven na 

een LSG te analyseren.  In deze studie werd gebruik gemaakt van de 

BAROS, de SF-36 vragenlijst en de voedseltolerantiescore om de 

kwaliteit van leven te beoordelen (Brazier, et al., 1992; Oria & 

Moorehead, 2009; Suter, et al., 2007).  
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Hoofdstuk 3: Methodologie 

3.1 Doestelling 

In deze studie werd de kwaliteit van leven na een LSG bestudeerd.  

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan welke lange termijn 

resultaten bekomen werden bij het ondergaan van een LSG bij obese 

patiënten.  Gewichtsverlies en verbetering van comorbiditeiten 

werden bestudeerd met een follow-up van zes jaar.  Complicaties 

tijdens en na de bariatrische ingreep werden ook gerapporteerd.  

Kwaliteit van leven werd gemeten aan de hand van de BAROS en 

SF-36 vragenlijsten.  Tenslotte werd het verschil in voedseltolerantie 

tussen obese patiënten en een controlegroep van niet-obese personen 

nagegaan.   

 

3.2 Populatie en setting 

Honderdentwee patiënten die in de periode van januari 2003 tot juli 

2008 opgenomen werden in het Algemeen Ziekenhuis Groeninge te 

Kortrijk en een laparoscopische sleeve gastrectomie hebben 

ondergaan, kwamen in aanmerking voor deze studie.  Alle patiënten 

voldeden aan de nationale gezondheidscriteria (NIH) voor 

bariatrische chirurgie.  Een BMI hoger dan 40 kg/m² of een BMI 

hoger dan 35 kg/m² in combinatie met ten minste één comorbiditeit 

is het belangrijkste criterium.  De patiënten moeten ook ouder zijn 

dan 18 jaar en jonger dan 60 jaar.  Bovendien moeten de patiënten 

goed geïnformeerd en gemotiveerd zijn.  Tenslotte moeten ze bereid 

zijn om hun levensstijl levenslang aan te passen en mee te werken 

aan een lange termijn follow-up.  Patiënten waarbij een tweede 

ingreep werd gepland, werden geëxcludeerd.   

 

De preoperatieve voorbereiding bestond uit een bloedonderzoek, RX 

thorax, gastro-intestinale endoscopie, elektrocardiogram, abdominaal 

onderzoek, een endocrinologische evaluatie en een voedings-

evaluatie.  Een laag koolhydraat- en proteïnerijk dieet werd voor alle 

patiënten voorgeschreven gedurende vier weken preoperatief om de 

leversteatose te reduceren.  De hierbij bekomen reductie in 
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levervolume is peroperatief een groot voordeel voor de chirurg 

doordat het zicht op de maag duidelijk beter is.  Elke ingreep werd 

laparoscopisch gestart en laparoscopisch beëindigd.  Twee chirurgen 

(D.D. en F.V.R.) voerden alle operaties uit en volgden daarbij een 

gestandaardiseerd chirurgisch protocol (zie chirurgische procedure).   

 

Om een vergelijking te maken in voedseltolerantie tussen patiënten 

die een LSG hebben ondergaan en niet obese personen, werden 

drieëntachtig personen geselecteerd die qua leeftijd en geslacht 

vergelijkbaar waren.   

 

3.3 Chirurgische procedure 

Tweede generatie cephalosporines werden perioperatief toegediend 

als antibiotische profylaxe.  De patiënt werd in een anti-trendlenburg 

positie geplaatst.  De chirurg stond gedurende de ganse ingreep 

tussen de benen van de patiënt.  Na het aanleggen van een 

pneumoperitoneum (15mmHg) via het linker hypochondrium, werd 

de eerste trocar van 12mm ter hoogte van de navel ingebracht.  

Daarna werden onder zicht nog bijkomende poorten ingebracht ter 

hoogte van het xyphoid (5mm), subxyphoïdaal op de mediaanlinie 

(12mm), rechter en linker hypochondrium (5mm) en linker flank 

(12mm) (figuur 6).  
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Figuur 6: Installatie van de patiënt en positie van de trocars na aanleggen van 

pneumoperitoneum (15mm Hg) (H: hoofduiteinde van de patiënt).  Patiënt in 

anti-Trendelenburg positie met de chirurg (CH) tussen de benen van de patiënt.  

Een eerste 12mm trocar werd net sub-umbilicaal geplaatst (1), waarna plaatsen 

onder zicht van 5 extra trocars: een 5mm trocar subxyphoidaal (2), een 12mm 

trocar één handbreedte onder xyphoid (3), een 5mm trocar ter hoogte van 

rechter- (4) en linker (5) hypochondrium en een 12 mm trocar in de linker 

flank (6). 

 

Wanneer de lever vlot geëcarteerd kon worden en er een volledig 

zicht was op de maag, werd de hoek van Hiss vrijgemaakt (figuur 7).   

 

 
Figuur 7: Vrijdisseceren van de hoek van His. H: Hoek van His, SD: aflijning 

van slokdarm die zich bevindt tussen onderbroken lijnen (slokdarm niet 

rechtstreeks zichtbaar gezien bedekt door intra-abdominaal vet), F: fundus van 

de maag, M: milt, LL: linker leverlob, D: diafragma of middenrif. 
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Daarbij werd gebruik gemaakt van de electrocauter tot diep langs de 

linker pijler en met het vrijwaren van de milt.  Vervolgens werd de 

maag gemarkeerd (6cm vanaf de pyloor) (figuur 8).   

 

 
Figuur 8: Met het coagulatiehaakje (C) werd op 6 cm van de pylorus (P) een 

markering aangebracht op het antrum (A) van de maag.  Vanop dit niveau 

werd de eerste stapler geplaatst voor het creëren van de sleeve gastrectomie . 

LL: linker leverlob, LE: leverecarteur, O: omentum majus of grote vetschort. 

 

Met de ligasure werd de grote curvatuur vrijgemaakt 

(devascularisatie) (figuur 9), vanaf de markingplaats tot boven aan de 

slokdarm (figuur 10).   

 

 
Figuur 9: De grote curvatuur (GC, gemarkeerd met stippellijn) werd 

gedevasculariseerd doordat het omentum (O) gesplitst wordt van de maag door 

middel van de LigaSure. 
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Figuur 10: Status na volledige devascularisatie van de grote curvatuur (GC: 

volle lijn). Door middel van onderbroken lijn werd de positie van de 30 French 

kalibratiesonde (CS) gemarkeerd. 

 

Een kalibreringssonde met charrière 30 werd door de anesthesist in 

de maag geplaatst.  Met de EndoGia werd langsheen de maagsonde 

de sleeve resectie uitgevoerd van het antrum (figuur 11), over het 

corpus tot en met de fundus (figuur 12).  Er werden 2 groene 

patronen en 2 of 3 blauwe patronen gebruikt.   

 

 
Figuur 11: Plaatsing van eerste stapler (S). Deze werd aangebracht op 6 cm van 

de pylorus, op het niveau van de reeds vroeger aangebrachte markering (M) 

(cfr. figuur 8). De stapler werd langsheen de kalibratiesonde (CS) geschoven 

waarna de maag werd doorgestapled. 
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Figuur 12: Plaatsen van de laatste stapler (S) richting hoek van His (H).  De 

omvang van het te verwijderen maaggedeelte of resectiespecimen (RS) is 

duidelijk zichtbaar. 

 

Tenslotte werd de lange sectierand langs de „buismaag‟ overhecht 

met monocryl 2/0 om risico op bloeding of lekkage te reduceren 

(figuur 13).   

 

 

Figuur 13: Overhechten van de staplerlijn (gemarkeerd met pijlen) met 

resorbeerbare hechting Monocryl 2/0. 

 

Daarna werd een lektest uitgevoerd om de integriteit van de 

staplerlijn te controleren. Hierbij werd de bovenbuik met water 

gevuld en werd door de anesthesist de maagsonde opgespoten met 

lucht. De sleeve kwam hierbij onder druk te staan en bij lekkage op 

de sutuurlijn waren er luchtbellen zichtbaar in het water.  Aan het 
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einde van de procedure, werd de kalibreringssonde vervangen door 

een gewone maagsonde. Het resectiespecimen werd tenslotte 

verwijderd via de trocarsite ter hoogte van de navel (figuur 14). 

 

 

Figuur 14: Verwijderen van het resectiespecimen (RS) via de trocarsite ter 

hoogte van de navel (U). 

 

3.4 Onderzoeksdesign en variabelen 

Een retrospectieve studie van januari 2003 tot en met juli 2008 werd 

uitgevoerd.  Aan de hand van dossieranalyses werden volgende 

gegevens verzameld: demografische gegevens, hospitalisatieduur, 

preoperatieve body mass index (BMI), verlies aan overgewicht 

(uitgedrukt in % excess BMI loss), aanwezigheid van  

comorbiditeiten, peroperatieve en postoperatieve complicaties en de 

behandeling van complicaties.  Zowel de comorbiditeiten als de 

complicaties die in de databank werden opgenomen, kwamen 

overeen met deze die vermeld staan in de BAROS score.  Beide 

werden opgesplitst in majeure en mineure comorbiditeiten en 

complicaties.  Bij de complicaties werd ook een onderscheid 

gemaakt tussen vroegtijdige en laattijdige complicaties.  Kwaliteit 

van leven werd beoordeeld op basis van de BAROS score, de SF-36 

vragenlijst en de voedseltolerantiescore.   

Alle patiënten hadden hetzelfde opvolgingsprotocol als in andere 

ziekenhuizen en kwamen terug op consultatie één, drie à vier, zes à 
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acht en twaalf maanden na de operatie gevolgd door een jaarlijkse 

consultatie.  Tijdens de consultatie werd telkens het gewicht en de 

voedingsgewoontes opgevolgd.  De resultaten van de bloedafname 

(door de huisarts uitgevoerd) werd eveneens tijdens de consultatie 

opgevolgd.  Indien noodzakelijk, werden afwijkende waarden 

behandeld. 

 

3.5 Meetinstumenten 

Chirurgen gebruiken gewichtsverlies als de belangrijkste outcome 

parameter bij bariatrsiche ingrepen.  Hierbij worden zelden 

standaardcriteria ontwikkeld om het succes of falen van een ingreep 

te definiëren.  Vele chirurgen creëren hun eigen definitie voor een 

succesvolle operatie die vaak heel verschillende is.  Het ultieme doel 

van bariatrische chirurgie is het verbeteren van de gezondheid van de 

patiënt alsook het psychologisch en socio-economisch welzijn en een 

toename van de levensverwachting, kortom het verbeteren van de 

kwaliteit van leven.  Daarom is het belangrijk om naast het 

gewichtsverlies en de obesitas-gerelateerde comorbiditeiten, ook de 

kwaliteit van leven te includeren in de evaluatie van de resultaten. 

(Oria & Moorehead, 2009) 

 

Voor het evalueren van kwaliteit van leven werd gebruik gemaakt 

van drie vragenlijsten.  De BAROS, de SF-36 en de voedsel-

tolerantie-vragenlijst. 

In 1997 werd de Bariatric Analysis and Reporting Outcome System 

(BAROS) ontwikkeld en voorgesteld als standaard meetinstrument 

om de resultaten van een bariatrische ingreep te evalueren (Oria & 

Moorehead, 1998).  Deze vragenlijst maakt een analyse van drie 

domeinen namelijk gewichtsverlies, verbetering in comorbiditeiten 

en veranderingen in de kwaliteit van leven.  Gewichtsverlies is reeds 

jaren de belangrijkste parameter in de bariatrische chirurgie.  De 

BAROS analyseert het gewichtsverlies echter op een objectieve 

manier.  Het verlies aan overgewicht werd aan de hand van volgende 

formule berekend: (operatieve BMI – follow-up BMI) x 100 / 

(operatieve BMI – 25).  Een BMI van 25 kg/m² is de laagste grens 

van overgewicht.  Het meten van gewichtsverlies alleen is echter 



 

38 

onvoldoende om een bariatrische ingreep te beoordelen.  Het ultieme 

doel van gewichtsverlies is het verbeteren van de comorbiditeiten die 

verwant zijn met obesitas.  Veranderingen in medische condities 

gerelateerd aan obesitas werden geanalyseerd op basis van 

verbetering of verdwijning van de majeure en mineure 

comorbiditeiten.  De majeure comorbiditeiten die in de BAROS zijn 

opgenomen zijn hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen, 

dyslipidemie, diabetes mellitus type 2, slaapapnoe en osteoarthritis.  

De mineure comorbiditeiten includeren gastro-oesofagale reflux 

(GERD), cholelithiasis, depressie, pulmonale aandoeningen en 

NASH.  Medische aandoeningen zijn opgelost wanneer deze onder 

controle zijn zonder medicatie en verbeterd zijn wanneer er een 

afname van de dosis medicatie is.  Om de kwaliteit van leven te 

bestuderen werd de Moorehead-Ardelt Quality of Life Questionnaire 

(MAQoLQ) gecreëerd.  Deze vragenlijst is een onderdeel van de 

BAROS.  Dit deel van de vragenlijst omvat zes vragen in verband 

met zelfwaardering, fysieke activiteiten, sociaal leven, 

werkcondities, seksactiviteiten en de eetgewoonten.  Een tienpunten 

likert schaal wordt gebruikt om deze vragen op een gelijkwaardige 

manier te scoren (Myers, et al., 2006).  Elk domein kan maximum 

drie punten scoren.  Bij het optreden van complicaties en heringrepen 

wordt een punt verloren.  Voor de BAROS is een lijst met de 

mogelijke complicaties voorhanden.  Ook deze worden ingedeeld in 

majeure en mineure complicaties.  De uiteindelijke score wordt 

onderverdeeld in vijf groepen, namelijk falen, redelijk, goed, zeer 

goed en excellent.  Deze score brengt een objectieve definitie van 

succes tot stand.  (Oria & Moorehead, 1998; Oria & Moorehead, 

2009; Myers, et al., 2006)   

Het gebruik van de BAROS is een eenvoudige, gestandaardiseerde 

methode voor de beoordeling van de uitkomsten van een bariatrische 

ingreep.  De oorspronkelijke Engelstalige vragenlijst is betrouwbaar 

en valide (Oria & Moorehead, 1998; Oria & Moorehead, 2009; 

Myers, et al., 2006).  De vragenlijst werd voor deze studie vertaald in 

het Nederlands en Frans door twee experts. Een voorbeeld van de 

vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1. 

De SF-36 is een vragenlijst die de algemene gezondheidstoestand 

evalueert aan de hand van 36 vragen die verdeeld zijn over 8 
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verschillende domeinen: fysiek functioneren (10 items), 

rolbeperkingen door een fysiek probleem (4 items), lichamelijke pijn 

(2 items), algemene gezondheidsbeleving (5 items), vitaliteit (4 

items), sociaal functioneren (2 items), rolbeperkingen door een 

emotioneel probleem (3 items) en geestelijke gezondheid (5 items). 

Daarnaast wordt met één item gevraagd naar eventuele 

veranderingen in de gezondheid.  Per domein worden de scores op de 

items gesommeerd en getransformeerd naar een schaal van 0 tot 100. 

Een hogere score betekent een betere gezondheidstoestand.  Deze 

gevalideerde en betrouwbare vragenlijst is in meerdere talen 

beschikbaar, ook in het Nederlands en Frans, en werd dus niet 

vertaald.  In bijlage 2 is deze vragenlijst terug te vinden. 

 

Bariatrische chirurgie wordt vaak geassocieerd met een verminderde 

voedseltolerantie.  Dat beïnvloedt ook de kwaliteit van leven.  

Nochtans is de voedseltolerantie niet opgenomen in de vorige 

erkende vragenlijsten (Suter et al., 2007).  Daarom stelde Suter et al. 

(2007) een vragenlijst op voor een snelle beoordeling van 

voedseltolerantie.  Zij evalueerden de score na een Roux- enY gastric 

bypass en na een gastric banding.  De voedseltolerantiescore (FTS) is 

een korte vragenlijst die onderverdeeld is in vier delen, namelijk een 

algemene beoordeling van de tevredenheid van de patiënt over 

zijn/haar voedselinname, vragen over de verschillende tijdstippen 

van de maaltijden en de tussendoortjes, evaluatie van de 

voedseltolerantie van acht verschillende types van voeding en een 

laatste onderdeel van de vragenlijst is een evaluatie van de frequentie 

van braken.  Deze score is gebaseerd op een vragenlijst van één 

pagina.  De tevredenheid van de patiënt betreffende de 

voedselinname krijgt een score tussen één (erg rampzalig) en vijf 

(excellent).  De voedseltolerantie krijgt een score tussen nul en 

zestien (een score tussen nul en twee voor acht verschillende types 

van voeding).  Voor de frequentie van braken  wordt een score 

toegekend tussen nul en zes .  De totale score kan variëren van één 

tot zevenentwintig.  Hoe hoger de score, hoe beter de 

voedseltolerantie (Suter et al., 2007).  Deze vragenlijst werd tevens 

vertaald door twee experts en is eveneens terug te vinden in bijlage 

3. 
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3.6 Procedure 

Na de goedkeuring door de Ethische Commissies van het 

Universitair Ziekenhuis te Gent en het Algemeen Ziekenhuis 

Groeninge te Kortrijk, kon de studie opgestart worden in september 

2009. 

 

Kwaliteit van leven werd bepaald op basis van de BAROS, de SF-36 

vragenlijst en de voedseltolerantiescore.  Deze vragenlijsten werden 

naar 102 patiënten opgestuurd per post samen met de informatiebrief 

en het informed consent (zie bijlage 4).  De patiënten werden 

telefonisch gecontacteerd een week na ontvangst van de vragenlijsten 

voor de mondeling toelichting van het onderzoek.  Indien de patiënt 

wenste deel te nemen aan het onderzoek, werd gevraagd om het 

informed consent in te vullen en terug op te sturen.  De patiënt kreeg 

een enveloppe en postzegel toegestuurd samen met de vragenlijsten.  

Vervolgens werden de drie vragenlijsten telefonisch afgenomen.  Per 

patiënt werd een mapje opgemaakt met de drie vragenlijsten, een 

algemene lijst waarin de gegevens vanuit de dossieranalyses 

aangevuld werden en het informed consent.  Op deze manier kon er 

een goede opvolging gebeuren.  Na ontvangst van het informed 

consent werden de vragenlijsten verwerkt.  De voedseltolerantiescore 

werd ook door de personen uit de controlegroep ingevuld en 

opgestuurd.  Alle gegevens werden bijgehouden in een elektronische 

databank (Microsoft Office Excel 2007). 

 

3.7 Statistische analyse 

Alle gegevens werden vanuit het Excel bestand geëxporteerd naar 

SPSS versie 16.  In dit programma werden de statistische analyses 

uitgevoerd.  Na het controleren van de frequenties werd bij de 

continue variabelen nagegaan of deze normaal verdeeld waren.  Dit 

werd onderzocht op visuele wijze met een normal probability plot.  

Daaruit werd vastgesteld dat de demografische gegevens en de 

voedseltolerantie normaal verdeeld waren, de overige variabelen 

waren niet normaal verdeeld.  Voor de analyse van de normaal 

verdeelde variabelen werd gekozen om parametrische testen te 

gebruiken.  Om het verschil in voedseltolerantie na te gaan tussen de 
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groep patiënten die een LSG hebben ondergaan en de controlegroep 

met niet-obese patiënten, werd gebruik gemaakt van de ongepaarde t-

test.  Bij verdere rapportage van deze data werd het gemiddelde en 

de standaardeviatie gegeven.  De niet-parametrische Mann-Whitney 

U test werd gebruikt bij vergelijkingen van continue variabelen 

tussen twee groepen, bijvoorbeeld het verschil in de SF-36 scores 

tussen de groep waarbij er een verlies aan overgewicht van meer dan 

50% is en de groep waarbij er minder dan 50% aan overgewicht 

werd vastgesteld.  Bij deze gegevens werd de mediaan en de 

interkwartielrange gegeven.  Een p-waarde minder dan 0,05 werd als 

significant beschouwd.   

 

Samen met de cel biostatistiek van de Universiteit van Gent werden 

de analyses van de gegevens doorgenomen om zeker te zijn van de 

correcte interpretatie van de resultaten. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

 

Het onderzoek werd opgestart in september 2009 en eindigde in 

december 2009.  Er waren 131 patiënten die een LSG hebben 

ondergaan in het AZ Groeninge te Kortrijk van januari 2003 tot en 

met juli 2008.  Negenentwintig patiënten werden geëxcludeerd 

aangezien ze in een tweede fase een geplande gastric bypass 

ondergingen.  Het betreft patiënten die in het begin van de 

studieperiode zijn geopereerd.  Destijds was er geen enkele studie die 

de resultaten van een LSG op middellange termijn aantoonde. 

Bijgevolg werd toen in een tweede tijd een bypass procedure 

uitgevoerd. Na enige tijd werden middellange resultaten 

gepubliceerd wat de visie uiteraard veranderde.  Toen begonnen de 

chirurgen ook in AZ Groeninge steeds meer LSG procedures uit te 

voeren als alleenstaande procedure.  Het zijn deze patiënten die de 

doelgroep vormen van deze studie.  Enkel op die manier kan het 

effect van LSG als alleenstaande procedure geëvalueerd worden op 

lange termijn.  Verder waren veertien patiënten  niet bereikbaar bij 

de telefonische follow-up.  Van de overblijvende 102 patiënten kon 

van 83 een informed consent bekomen worden.  De gegevens van 

deze patiënten (61 vrouwen en 22 mannen) werden verder 

geanalyseerd. (zie figuur 15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Stroomdiagram deelnemers 

 

Totaal aantal beschikbare patiënten (n=131) 

Geëxcludeerd (n=29): 

 Geplande conversie naar gastric 

bypass (n=29) 

 Niet bereikbaar (n=14) 

 Geen informed consent (n=5) 

 Geanalyseerd (n=83) 
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4.1 Demografische gegevens 

De gemiddelde leeftijd van de studiegroep was 40,4 jaar (SD 11,9).  

In totaal werden 61 vrouwen en 22 mannen geïncludeerd in deze 

studie.  De gemiddelde preoperatieve Body Mass Index (BMI) was 

39,3 kg/m² (SD 4,1).  De BMI werd berekend door het gewicht te 

delen door de lengte in meter in het kwadraat.  De gemiddelde 

hospitalisatieduur was 4,93 dagen (SD 0,5).  Van de 83 patiënten 

waren er 29 patiënten (34,9%) rokers. 

4.2 Morbiditeit en Mortaliteit 

Een routine profylactische cholecystectomie werd niet uitgevoerd.  

Bij drie patiënten was een laparoscopische cholecystectomie tijdens 

de LSG echter noodzakelijk aangezien deze patiënten galkolieken 

hadden.  Slechts één patiënt (1,2%) onderging een laparoscopische 

cholecystectomie voor acute cholecystitis 25 maanden na de LSG.  

De mortaliteit bedroeg 0%. 

Vergeleken met de LAGB en intragastrische ballon is een LSG 

efficiënter als restrictieve procedure in termen van gewichtsverlies en 

veiliger dan een LAGB betreffende complicaties op lange termijn 

(Milone, Strong & Gagner, 2005; Himpens, et al., 2006).   

In deze studie werden geen belangrijke postoperatieve complicaties 

waargenomen die een heringreep vereisten.  Drie patiënten 

ontwikkelden tijdelijk dysfagie
7
 postoperatief en ondergingen een 

RX van de slokdarm, maag en darmen om de vernauwing aan te 

tonen.  Dit werd conservatief behandeld en loste spontaan op.  Er 

ontwikkelden zich geen lekken ter hoogte van de sutuurlijn.  

Patiënten die geen preoperatieve symptomen van gastro-oesofagale 

reflux (GERD) vertoonden, ontwikkelden ook na de operatie geen 

GERD.  Drie patiënten die last hadden van GERD voor de operatie, 

hadden geen last meer na de operatie.  Eén patiënt ontwikkelde een 

urineweginfectie postoperatief.  Eén patiënt kreeg na de operatie een 

hartaanval maar herstelde daarvan. 

Bij één patiënt werd zes maanden na de ingreep anorexia nervosa 

vastgesteld.  De patiënt is hiervoor in behandeling bij de psycholoog.  

Tijdens de opvolgingsperiode werden bij negen patiënten metabole 

                                                           
7 Dysfagie is een slikstoornis. 
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tekorten vastgesteld.  Deze patiënten kregen vitaminesupplementen 

toegediend.  Tenslotte werd door drie patiënten haaruitval vermeld.   

 

4.3 Gewichtsverlies 

Het verlies aan overgewicht bedroeg gemiddeld 72,2% (SD 29,2) bij 

een gemiddelde follow-up van 50,9 maanden (SD 18,2).  Het verlies 

aan overgewicht op verschillende follow-up momenten wordt 

weergegeven in figuur 16.  Na vijf jaar werd een trend tot 

gewichtstoename vastgesteld.  Het gemiddelde verlies aan 

overgewicht was 81,4% (SD 24,3) aan 12 maanden, op 24 maanden 

bedroeg deze 75,0% (SD 17,7) en op 72 maanden was deze 55,6% 

(SD 25,0).  Na één, twee, drie, vier, vijf en zes jaar was er een 

gemiddeld verlies aan overgewicht van 92,9%, 89,5%, 87,0%, 

85,7%, 69,2% en 52,2% bij patiënten die meer dan 50% verlies aan 

overgewicht hadden (zie tabel 2).   

 

 
Figuur 16: Verlies aan overgewicht op verschillende follow-up momenten.  

Drieëntwintig patiënten (27,7%) bereikten een follow-up van zes jaar.  
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Tabel 2: gemiddelde verlies van overgewicht op verschillende follow-up 

momenten. 

Follow-up 

(maanden) 

N (aantal 

patiënten)  

Gemiddelde afname 

BMI (percentage) 

Standaard

-deviatie 

Percentage patiënten met 

een afname van BMI  
van meer dan 50%  

12m 28 81,4 24,3 92,9 

24m 19 75,0 17,7 89,5 

36m 23 83,8 32,9 87,0 

48m 21 72,9 22,5 85,7 

60m 13 73,2 29,7 69,2 

72m 23 55,6 25,0 52,2 

 

4.4 Effecten op de comorbiditeiten 

Er was een aanzienlijke verbetering van de obesitas-gerelateerde 

comorbiditeiten vast te stellen na een LSG.  De medische condities 

waren bij vier patiënten achteruitgegaan en bij negentien patiënten 

waren deze onveranderd gebleven.  Bij acht patiënten waren de 

comorbiditeiten verbeterd en bij eenendertig patiënten was er één 

majeure comorbiditeit opgelost en waren de mineure comorbiditeiten 

verbeterd.  Tenslotte waren alle majeure comorbiditeiten bij 

eenentwintig patiënten opgelost en waren de mineure verbeterd.  

 

Na het eerste jaar postoperatief konden 100% van de patiënten met 

slaapapnoe zich van het CPAP masker ontdoen (7 patiënten).   

Van de preoperatief gediagnosticeerde diabetes mellitus type 2 

patiënten, namen zeven patiënten perorale antidiabetica en drie 

patiënten spoten insuline.  De inname van antidiabetica werd 

verminderd of werd beëindigd bij 22,8% van de diabetespatiënten die 

preoperatief antidiabetica innamen (3 van de 10 patiënten). Bij zeven 

patiënten bleef dit onveranderd.   

Het aantal opgeloste gevallen van dyslipidemie na LSG was 30,1% 

(25 van de 37 patiënten met preoperatieve dyslipidemie).  Bij vier 

patiënten was de dyslipidemie verbeterd.  

Preoperatief gediagnosticeerde hypertensie was bij achttien patiënten 

(21,7%) genormaliseerd, bij twee patiënten (2,4%) verbeterd en bleef 

onveranderd bij elf patiënten (13,3%).  
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Vier patiënten hadden preoperatief cardiale problemen.  Bij twee 

patiënten waren deze problemen postoperatief opgelost.  Bij de 

overige patiënten veranderde niets. 

Meer dan de helft van de patiënten (46 patiënten) had voor de 

chirurgische ingreep gewrichtsklachten.  Drieëndertig patiënten 

(71,7%) hadden na de operatie minder of geen klachten meer. Bij 

28,3% bleven deze klachten onveranderd. 

Vier patiënten kampten met pulmonale klachten.  Eén patiënt had na 

de operatie geen astma meer.  Bij een andere patiënt waren deze 

klachten verbeterd.  Bij de overige twee patiënten trad er geen 

verandering op. 

Zestien patiënten (19,3%) hadden preoperatief een depressie.  Bij 9 

patiënten bleef deze depressie onveranderd.  De overige patiënten 

herstelden van deze depressie.  En één patiënt kwam in een depressie 

terecht na de operatie. 

Vijfendertig patiënten hadden preoperatieve NASH.  Aangezien alle 

patiënten preoperatief een dieet dienden te volgen, herstelden alle 

patiënten, op één na, van deze aandoening. 

 

4.5 Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven na een LSG werd geanalyseerd aan de hand 

van de BAROS (Bariatric Analysis and Reporting Outcome System) 

en de Medical Outcome Health Survey Short Form (SF-36 

vragenlijst).   

Bij een gemiddelde follow-up van 50,9 maanden (SD 18,2) was de 

gemiddelde BAROS score 6.5 (SD 2.1) en een „goede‟ tot 

„excellente‟ score kon bij 75 patiënten (90.4%) worden 

waargenomen (zie figuur 17). 

De eindscore van de BAROS wordt opgesplitst in vijf groepen, 

namelijk falen (score < 1), redelijk (1 < score > 3), goed (3 < score > 

5), zeer goed (5 < score > 7) en excellent (score > 7). 

Geen enkele patiënt had een gewichtstoename gedurende de follow-

up van zes jaar.  Vier patiënten (4,8%) rapporteerden een excess 

BMI loss tussen de 0% en 24,9%; achttien patiënten (21,7%) 

rapporteerden een gewichtsverlies tussen de 25% en 49,9%; 

negentien patiënten (22,9%) hadden een gewichtsverlies tussen 50% 



 

47 

en 74,5% en tweeënveertig patiënten (50,6%) rapporteerden een 

excess BMI loss tussen de 75% en 100%.  

 

 
Figuur 17: Eindscore BAROS 

 
De resultaten van de SF-36 bedroegen gemiddeld 76,6% (SD 23,7) 

voor „fysiek functioneren‟, 89,3% (SD 20,7) voor „sociaal 

functioneren, 85,8% (SD 27,7) voor „rolbeperking door een fysiek 

probleem‟ en 84,0% (SD 34,3) voor „rolbeperking door een 

emotioneel probleem‟.  De gemiddelde score was 74,1% (SD 18,9) 

voor de mentale gezondheid, voor vitaliteit bedroeg deze 72,5% (SD 

20,5) en voor pijn 85,2%.  De algemene gezondheidstoestand kreeg 

een gemiddelde score van 73,6% (SD 19,5). 

 

Een vergelijking van de SF-36 score werd gemaakt tussen patiënten 

met een verlies aan overgewicht van meer dan 50% en patiënten die 

minder dan 50% aan overgewicht hadden verloren bij de laatste 

follow-up van zes jaar (zie figuur 18).  Bij deze vergelijking werd 

vastgesteld dat de SF-36 score bij patiënten met een verlies aan 
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overgewicht van meer dan 50% significant beter was voor „fysiek 

functioneren‟ (p=0,030) en voor de „algemene gezondheidsbeleving‟ 

(p = 0,017).  Bij de overige domeinen waren er geen significante 

verschillen tussen beide groepen vast te stellen. 

 

Figuur 18: Vergelijking van SF-36 score tussen patiënten met meer dan 50% 

verlies aan overgewicht en patiënten met minder dan 50% verlies aan 

overgewicht. 

 

De SF-36 vragenlijst bevat ook een item dat een indicatie geeft van 

hoe de patiënt de veranderingen in de gezondheid ervaart.  

Vijfenzestig patiënten (78,4%) rapporteerden een betere gezondheid 

sinds de operatie.  Bij dertien patiënten bleek hun gezondheid 

onveranderd en vijf patiënten (6%) vermelden een slechtere 

gezondheid sedert de operatie. 
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4.6 Voedseltolerantiescore 

De voedseltolerantiescore (FTS) ontwikkeld door Suter et al. (2007) 

werd bepaald bij alle patiënten.  Deze score werd vergeleken met een 

controlegroep die bestond uit 83 niet obese en niet geopereerde 

personen die vergelijkbaar waren qua leeftijd en geslacht.  Bij de 

controlegroep was de gemiddelde score 24,9 op 27 wat significant 

hoger was dan de voedseltolerantiescore van 23,8 bij de patiënten die 

een sleeve gastrectomie ondergingen (p=0.012, ongepaarde t-test).  

Deze verschillen waren vooral toe te schrijven aan de outliers in de 

LSG-groep.  Slechts 4,8% van de patiënten na een LSG beschreven 

hun tevredenheid rond wat ze kunnen eten rampzalig tot erg 

rampzalig.  Vijfennegentig procent van de LSG-groep beschreven 

het als acceptabel tot excellent.  De verdeling van de 

voedseltolerantiescore wordt voorgesteld in figuur 19. 

 

 
Figuur 19: Vergelijking van de voedseltolerantie bij 83 patiënten na een LSG 

en 83 niet obese/niet geopereerde personen. 
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De verdeling van de voedseltolerantie voor verschillende types 

voeding wordt weergegeven in figuur 20.  Dertien patiënten konden 

geen rood vlees tolereren na de LSG en negen patiënten konden het 

moeilijk verdragen.  Ook pasta bleek een voedingsmiddel te zijn die 

de patiënten na een LSG helemaal niet of moeilijk konden verdragen 

(respectievelijk 7 en 14 patiënten).  De overige types voeding wordt 

door de meerderheid van de patiënten goed getolereerd. 

 

 

Figuur 20: Verdeling van de voedseltolerantie 
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Hoofdstuk 5: Discussie 

 

LSG is een veilig en effectieve procedure.  In vergelijking met de 

LAGB en de intragastrische ballon is LSG effectiever als restrictieve 

procedure in termen van gewichtsverlies.  Bovendien is ze veiliger 

dan de LAGB wat betreft de lange termijn complicaties (Himpens, et 

al., 2006; Milone, et al., 2005).   

 

Een eerste doel van deze studie was nagaan of de LSG een veilige en 

effectieve procedure is op lange termijn.  Een tweede doel was de 

kwaliteit van leven na een LSG bestuderen.  

 

In deze studie werden geen majeure complicaties na een LSG 

vastgesteld die een heroperatie vereisten.  Drie patiënten (3,6%) 

ontwikkelden een tijdelijke dysfagie postoperatief.  Deze werd 

conservatief behandeld en loste spontaan op.  De frequentie van 

dysfagie in deze studie was hoger dan in andere gepubliceerde 

studies.  De gerapporteerde dysfagie in de andere literatuur zijn 

vernauwingen die endoscopisch of chirurgisch gedilateerd werden.  

Dysfagie die conservatief behandeld werden, zoals in deze studie, 

zijn meestal niet gerapporteerd in de literatuur. 

 

De resultaten van het algemene gewichtsverlies die in deze studie 

geregistreerd werden na 24 maanden (75% excess BMI loss) waren 

beter dan de resultaten van het onlangs gepubliceerde artikel van de 

Spaanse Nationale Registratie (68% excess BMI loss) (Cottam, et al., 

2006).  In de studie van Cottam, et al. werd een kalibreringssonde 

van charrière 32 of 34 gebruikt en werd een beter gewichtsverlies 

gerapporteerd dan in andere studies (Regan, et al., 2003; Roa, et al., 

2006).  Dit zou te wijten kunnen zijn aan de dunnere sonde die 

gebruikt werd, vergeleken met een charrière 46 tot 60 die gebruikt 

werd in de andere studies (Cottam, et al., 2006; Givon-Madhala, et 

al., 2007; Langer, et al., 2006; Regan, et al., 2003; Roa, et al., 2006).  

In deze studie werd een kleinere kalibreringssonde van charrière 30 

gebruikt.  
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De vraag of LSG een duurzame bariatrische procedure is, kan alleen 

beantwoord worden met lange termijn resultaten.  Weiner, et al. 

(2007) rapporteerden follow-up gegevens van 5 jaar. Zij evalueerden 

de invloed van de sleeve grootte op gewichtsverlies op lange termijn 

en rapporteerden een significant groter gewichtsverlies bij patiënten 

die een LSG met kalibreringstube van charrière 32 ondergingen.  Er 

werd een lichte gewichtstoename vastgesteld na 5 jaar bij patiënten 

waarbij het volume van de uitgesneden maag minder dan 500 cm³ 

was.  Ze hadden een kleine steekproef na 5 jaar (8 patiënten) maar 

rapporteerden een trend tot een kleine gewichtstoename bij deze 

patiënten.  In deze studie was het gemiddelde verlies aan 

overgewicht na één, twee, drie, vier, vijf en zes jaar, respectievelijk 

81.5% (SD 24.3), 75.0% (SD 17.8), 83.8% (SD 32.9), 72.9% (SD 

22.6), 71.3% (SD 29.6) en 55.9% (SD 25.55).  Van slechts 23 

patiënten (27.7%) werden gegevens verkregen na zes jaar.  Een trend 

tot gewichtstoename werd na een follow-up van vijf jaar gezien bij 

deze patiëntenpopulatie, ondanks een kalibreringstube van charrière 

30.  Op basis van gewichtsverlies op lange termijn bevindt de LSG 

zich echter tussen de gastric banding en LRYGBP.  In het geval van 

gewichtstoename na een LSG is een gastric bypass met duodenal 

switch aanbevolen. 

De resultaten betreffende de verbetering van comorbiditeiten in deze 

studie is vergelijkbaar met de gerapporteerde waarden in andere 

studies. 

 

De kwaliteit van leven werd gemeten aan de hand van drie 

vragenlijsten.  Een goed instrument moet valide, betrouwbaar, 

geschikt en gemakkelijk in gebruik zijn (Oria & Moorehead, 2009).  

De SF-36 voldoet aan al deze criteria (Brazier, et al., 1992).  Deze 

studie rond kwaliteit van leven had één beperking, namelijk dat de 

vragenlijst slechts postoperatief werd afgenomen.  Niettemin de 

postoperatieve SF-36 scores goed waren.  De SF-36 scores werden 

gebruikt om de kwaliteit van leven te vergelijken bij patiënten met 

een verlies aan overgewicht van meer dan 50% met patiënten die 

minder dan 50% aan overgewicht hadden verloren. 

De oorspronkelijke BAROS is valide en betrouwbaar.  Aangezien 

deze vragenlijst werd vertaald door twee experts en niet gevalideerd 
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werd, moet er met de nodige voorzichtigheid omgegaan worden met 

de bekomen resultaten. 

De voedseltolerantiescore is een relatief nieuwe score die in 2007 

voor de eerste keer werd gepubliceerd (Suter, et al., 2007).  Ook deze 

vragenlijst werd door een expert vertaald naar het Nederlands en 

Frans en werd niet gevalideerd.  In dit onderzoek werd de 

voedseltolerantiescore (FTS) geëvalueerd bij 83 patiënten na een 

LSG.  Deze score werd vergeleken met 83 niet zwaarlijvige patiënten 

die geen enkele ingreep hadden ondergaan.  Alhoewel de gemiddelde 

FTS significant lager was bij de niet zwaarlijvige patiënten, 

beschreef 95.2% van de patiënten na een LSG hun tevredenheid 

betreffende wat zij kunnen eten aanvaardbaar tot uitstekend na LSG.  

De FTS in de groep LSG was enigszins lager door twee outliers (één 

patiënt ontwikkelde anorexia nervosa na LSG en één patiënt 

ontwikkelde een belangrijke depressie).  
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen voor de praktijk en verder 

onderzoek 

 

Uit de literatuurstudie en uit dit onderzoek is gebleken dat LSG een 

veilige en effectieve procedure is.  Weinig tot geen complicaties 

treden op bij deze operatie.  Er is een aanzienlijke verbetering van de 

comorbiditeiten vastgesteld alsook een aanvaardbaar gewichtsverlies.  

Bovendien werd er een opmerkelijke verbetering van kwaliteit van 

leven vastgesteld na LSG.  Voor de praktijk zou dit betekenen dat de 

LSG als een single procedure kan uitgevoerd worden voor de 

definitieve behandeling van obesitas. 

 

Om na te gaan welke bariatrische procedure de beste resultaten op 

lange termijn geeft, zou er kunnen geopteerd worden om de databank 

verder uit te breiden.  Hiervoor zouden de resultaten van de LSG 

vergeleken kunnen worden met bijvoorbeeld de gastric bypass.  Op 

deze manier zou er duidelijk aangetoond kunnen worden wat de 

voor- en nadelen zijn van deze verschillende ingrepen.  

 

Verder onderzoek naar gewichtsverlies op lange termijn is 

noodzakelijk.  Er zijn meerdere studies uitgevoerd waarbij de korte 

en middellange termijn uitkomsten worden gerapporteerd.  Uit de 

literatuurstudie is gebleken dat een follow-up van vijf jaar de langste 

periode is.  In dit onderzoek was er een follow-up van zes jaar.  

 

Een grotere steekproef is essentieel om de relatie tussen de 

comorbiditeiten en het gewichtsverlies aan te tonen.  Aan de hand 

van een poweranalyse kan er nagegaan worden hoe groot deze 

steekproef dient te zijn om significante resultaten te bekomen. 
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Hoofdstuk 7: Conclusie 

 

De lange termijn resultaten in deze studie tonen aan dat LSG een 

veilige en effectieve bariatrische procedure is.  De verbetering van 

comorbiditeiten zijn vergelijkbaar met de gegevens die gerapporteerd 

worden in de literatuur, maar de follow-up in deze studie was langer.  

Na vijf jaar werd een trend tot gewichtstoename vastgesteld.  LSG is 

een procedure die zich op basis van verlies aan overgewicht tussen 

de gastric banding en LRYGBP bevindt.  In dit onderzoek werden 

geen belangrijke postoperatieve complicaties waargenomen die een 

heringreep vereisten. De kwaliteit van leven was drastisch verbeterd 

na LSG.  Volgen de BAROS score, die gewichtsverlies, correctie van 

comorbiditeiten en verbetering van kwaliteit van leven en 

complicaties omvat, werd een „goede‟ tot „excellente‟ score bij 75 

patiënten (90,4%) waargenomen en was de gemiddelde BAROS 

score 6,5 bij een gemiddelde follow-up van 51 maanden. Niet elk 

domein van de SF-36 vragenlijst werd beïnvloed door het 

gewichtverlies.  Alleen de SF-36 scores voor „fysiek functioneren‟ en 

„algemene gezondheidsbeleving‟ waren significant beter bij patiënten 

die meer dan 50% aan overgewicht hadden verloren.  De 

voedseltolerantie-score was significant lager (p = 0,012, ongepaarde 

t-test) bij de patiënten die een LSG hadden ondergaan maar slechts 

4,8% beschreven hun tevredenheid met aandacht voor wat ze kunnen 

eten als rampzalig tot erg rampzalig en 92,2% van de patiënten 

beschreven het als acceptabel tot excellent. 



 

56 

Lijst van figuren en tabellen 

 

Lijst van tabellen: 

 
Tabel 1: Classificatie van overgewicht en obesitas op basis 

van BMI, middelomtrek en geassocieerd 

gezondheidsrisico 

 

Tabel 2:  gemiddelde verlies van overgewicht op verschillende 

follow-up momenten. 

 

Lijst van figuren: 

 

Figuur 1: Biliopancreatische derivatie met doudenal switch  

(Khwaja & Bonanomi, 2010) 

 

Figuur 2: Vertical banded gastroplastie (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Figuur 3: Adjustable gastric band (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Figuur 4: Roux-en-Y gastric bypass (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Figuur 5: Sleeve gastrectomie (Yurcisin, et al., 2009) 

 

Figuur 6: Installatie van de patiënt en positie van de trocars na 

aanleggen van pneumoperitoneum (15mm Hg) (H: 

hoofduiteinde van de patiënt).  Patiënt in anti-

Trendelenburg positie met de chirurg (CH) tussen de 

benen van de patiënt.  Een eerste 12mm trocar werd 

net sub-umbilicaal geplaatst (1), waarna plaatsen 

onder zicht van 5 extra trocars: een 5mm trocar 

subxyphoidaal (2), een 12mm trocar één handbreedte 

onder xyphoid (3), een 5mm trocar ter hoogte van 

rechter- (4) en linker (5) hypochondrium en een 12 

mm trocar in de linker flank (6). 

 



 

57 

Figuur 7: Vrijdisseceren van de hoek van His. H: Hoek van 

His, SD: aflijning van slokdarm die zich bevindt 

tussen onderbroken lijnen (slokdarm niet rechtstreeks 

zichtbaar gezien bedekt door intra-abdominaal vet), 

F: fundus van de maag, M: milt, LL: linker leverlob, 

D: diafragma of middenrif. 

 

Figuur 8: Met het coagulatiehaakje (C) werd op 6 cm van de 

pylorus (P) een markering aangebracht op het antrum 

(A) van de maag.  Vanop dit niveau werd de eerste 

stapler geplaatst voor het creëren van de sleeve 

gastrectomie . LL: linker leverlob, LE: leverecarteur, 

O: omentum majus of grote vetschort. 

 

Figuur 9: De grote curvatuur (GC, gemarkeerd met stippellijn) 

werd gedevasculariseerd doordat het omentum (O) 

gesplitst wordt van de maag door middel van de 

LigaSure. 

 

Figuur 10: Status na volledige devascularisatie van de grote 

curvatuur (GC: volle lijn). Door middel van 

onderbroken lijn werd de positie van de 30 French 

kalibratiesonde (CS) gemarkeerd. 

 

Figuur 11: Plaatsing van eerste stapler (S). Deze werd 

aangebracht op 6 cm van de pylorus, op het niveau 

van de reeds vroeger aangebrachte markering (M) 

(cfr. figuur 8). De stapler werd langsheen de 

kalibratiesonde (CS) geschoven waarna de maag 

werd doorgestapled. 

 

Figuur 12: Plaatsen van de laatste stapler (S) richting hoek van 

His (H).  De omvang van het te verwijderen 

maaggedeelte of resectiespecimen (RS) is duidelijk 

zichtbaar. 
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Figuur 13: Overhechten van de staplerlijn (gemarkeerd met 

pijlen) met resorbeerbare hechting Monocryl 2/0. 

 

Figuur 14: Verwijderen van het resectiespecimen (RS) via de 

trocarsite ter hoogte van de navel (U). 

 

Figuur 15: Stroomdiagram deelnemers 

 

Figuur 16: Verlies aan overgewicht op verschillende follow-up 

momenten.  Drieëntwintig patiënten (27,7%) 

bereikten een follow-up van zes jaar.  

 

Figuur 17: Eindscore BAROS 

 

Figuur 18: Vergelijking van SF-36 score tussen patiënten met 

meer dan 50% verlies aan overgewicht en patiënten 

met minder dan 50% verlies aan overgewicht. 

 

Figuur 19: Vergelijking van de voedseltolerantie bij 83 

patiënten na een LSG en 83 niet obese/niet 

geopereerde personen. 

 

Figuur 20: Verdeling van de voedseltolerantie 
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Bijlage 1: Vragenlijst rond kwaliteit van leven (BAROS)  

 

 

 
(Engelstalige versie van the Moorehead-Ardelt Quality of Life 

Questionnaire II vertaald naar het nederlands) 



 

2 

 
(version anglaise du Moorehead-Ardelt Quality of Life Questionnaire  

II traduit en français) 
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Bijlage 2: SF-36 (Nederlandstalige en Franstalige versie) 

 

SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND VRAGENLIJST 

 

INSTRUCTIE: Deze vragenlijst gaat over uw standpunten t.a.v. uw 

gezondheid.  Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden 

hoe u zich voelt en hoe goed u in staat bent uw gebruikelijke 

bezigheden uit te voeren. 

 

Beantwoord elke vraag door het antwoord op de aangegeven wijze te 

markeren.  Als u niet zeker weet hoe u een vraag moet 

beantwoorden, geef dan het best mogelijke antwoord. 

 

1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 

 

(omcirkel één cijfer) 

 Uitstekend…………………………….... 1 

 Zeer goed……………………………… . 2 

 Goed…………………………………… 3 

 Matig…………………………………... 4 

 Slecht…………………………………... 5 

 

2. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen, 

vergeleken met uw gezondheid voor de operatie? 

 

(omcirkel één cijfer) 

 Veel beter nu dan sedert de operatie…... 1 

 Wat beter nu dan sedert de operatie…… 2 

 Ongeveer hetzelfde nu als voor de operatie 3 

 Wat slechter nu dan sedert de operatie…. 4 

 Veel slechter nu dan sedert de operatie…. 5 
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3. De volgende vragen gaan over bezigheden die u misschien 

doet op een doorsnee dag.  Wordt u door uw gezondheid op 

dit moment beperkt bij deze bezigheden?  Zo ja, in welke 

mate? 

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

Bezigheden 

Ja, 

ernstig 

beperkt 

Ja, een 

beetje 

beperkt 

Nee, 

helemaal 

niet 

beperkt 

a. Forse inspanning, 

zoals hardlopen, tillen 

van zware voorwerpen, 

een veeleisende sport 

beoefenen 

1 2 3 

b. Matige inspanning, 

zoals een tafel 

verplaatsen, stofzuigen, 

zwemmen of fietsen 

1 2 3 

c. Boodschappen tillen of 

dragen 
1 2 3 

d. Een paar trappen 

oplopen 
1 2 3 

e. Eén trap oplopen 1 2 3 

f. Bukken, knielen of 

hurken 
1 2 3 

g. Meer dan een 

kilometer lopen 
1 2 3 

h. Een paar honderd 

meter lopen 
1 2 3 

i. Ongeveer honderd 

meter lopen 
1 2 3 

j. Uzelf wassen of 

aankleden 
1 2 3 
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4. Heeft u sedert de operatie, een van de volgende problemen 

bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden gehad, ten 

gevolge van uw lichamelijke gezondheid? 

 

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 JA NEE 

a. U besteedde minder tijd aan werk of andere 

bezigheden 
1 2 

b. U heeft minder bereikt dan u zou willen 1 2 

c. U was beperkt in het soort werk of andere 

bezigheden 
1 2 

d. U had moeite om uw werk of andere 

bezigheden uit te voeren (het kostte u bv. extra 

inspanning) 

1 2 

 

5. Heeft u sedert de operatie, een van volgende problemen 

ondervonden bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden 

ten gevolge van emotionele problemen (zoals depressieve of 

angstige gevoelens)? 

 

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 JA NEE 

a. U besteedde minder tijd aan werk of andere 

bezigheden 
1 2 

b. U heeft minder bereikt dan u zou willen 1 2 

c. U deed uw werk of andere bezigheden niet zo 

zorgvuldig als gewoonlijk 
1 2 
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6. In hoeverre hebben uw lichamelijke gezondheid of 

emotionele problemen u sedert de operatie gehinderd in uw 

normale omgang met familie, vrienden of buren, of bij 

activiteiten in groepsverband? 

 

(omcirkel één cijfer) 

 Helemaal niet…………………..  1 

 Enigszins………………………  2 

 Nogal…………………………..  3 

 Veel……………………………  4 

 Heel erg veel……………………  5 

 

7. Hoeveel lichamelijke pijn heeft u sedert de operatie gehad? 

 

(omcirkel één cijfer) 

Geen……………………………  1 

Heel licht……………………….  2 

Licht……………………………  3 

Nogal…………………………...  4 

Ernstig………………………….  5 

Heel ernstig…………………….  6 

 

8. In welke mate bent u sedert de operatie door pijn gehinderd 

in uw normale werk (zowel buitenshuis als huishoudelijk 

werk)? 

 

(omcirkel één cijfer) 

 Helemaal niet…………………..  1 

 Een klein beetje………………..  2 

 Nogal…………………………..  3 

 Veel……………………………  4 

 Heel erg veel…………………...  5 
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9. Deze vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u gaat 

sedert de operatie.  Wilt u a.u.b. bij elke vraag het antwoord 

geven dat het best benadert hoe u zich voelt.  Hoe vaak 

sedert de operatie. 

 

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 altijd meestal vaak soms zelden nooit 

a.Voelt u zich 

levenslustig? 
1 2 3 4 5 6 

b.Bent u erg 

zenuwachtig? 
1 2 3 4 5 6 

c.Zit u zo in de 

put dat niets u 

kon opvrolijken? 

 

1 2 3 4 5 6 

d.Voelt u zich 

rustig en 

tevreden? 

1 2 3 4 5 6 

e.Heeft u veel 

energie? 
1 2 3 4 5 6 

f.Voelt u zich 

somber en 

neerslachtig? 

1 2 3 4 5 6 

g.Voelt u zich 

uitgeput? 
1 2 3 4 5 6 

h.Bent u een 

gelukkig mens? 
1 2 3 4 5 6 

i.Voelt u zich 

moe? 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

10. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid og emotionele 

problemen u sedert de operatie gehinderd bij uw sociale 

activiteiten (zoals vrienden of familie bezoeken, etc.)? 

 

(omcirkel één cijfer) 

 Altijd……………………………  1 

 Meestal …………………………  2 

 Soms……………………………  3 

 Zelden………………………….  4 

 Nooit……………………………  5 

 

11. Hoe JUIST of ONJUIST is elk van de volgende uitspraken 

voor u? 

 

(omcirkel één cijfer op elke regel) 

 
Volkomen 

juist 

Groten

deels 

juist 

Weet 

ik niet 

Groten

deels 

onjuist 

Volkomen 

onjuist 

a.Ik lijk wat 

gemakkelijker 

ziek te worden 

1 2 3 4 5 

b.Ik ben even 

gezond als 

andere mensen 

1 2 3 4 5 

c.Ik verwacht 

dat mijn 

gezondheid 

achteruit zal 

gaan 

1 2 3 4 5 

d.Mijn 

gezondheid is 

uitstekend 

1 2 3 4 5 

 
 

Versie 23/11/92 

Copyright New England Medical Center Hoaspitals, Inc. 
 



 

7 

SF-36 QUESTIONNAIRE ETAT DE SANTE 

INSTRUCTION: Ce questionnaire concerne vos points de vue 

concernant votre santé.  Grâce à ces données nous pouvons tenir à 

jour comment vous vous sentez et de quelle façon vous êtes 

capabled‟exercer vos occupations usuelles. 

 

Répondez à chaque question en marquant votre réponse de la façon 

indiquée.  Si vous n‟êtes pas certain comment vous devez répondre à 

une question, alors donnez la meilleure réponse possible. 

 

1. Dans l‟ensemble, pensez-vous que votre santé est: 

 

(encerclez un chiffre) 

Excellent………………………………… 1 

Très bonne………………………………. 2 

Bonne…………………………………… 3 

Médiocre………………………………… 4 

Mauvaise………………………………… 5 

  

2. Comment trouvez-vous votre état de santé en ce moment, 

depuis l‟opération? 

 

(encerclez un chiffre) 

Bien meilleur…………………………… 1 

 Plutôt meilleur…………………………. 2 

A peu près pareil……………………….. 3 

 Plutôt moins bon……………………….  4 

 Beaucoup moins bon…………………… 5 
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3. Les questions suivantes concernent vos occupations que vous 

faites sur une journée courante.  Votre santé vous limite-t-

elle lors de ces occupations?  Si oui, dans quelle mesure? 

 

(encerclez un chiffre sur chaque ligne) 

OCCUPATIONS oui, 

beaucoup 

limité(e) 

oui, 

un peu 

peu 

limité(e) 

non, 

pas du tout 

tout 

limité(e) 

a. Efforts physiques 
importants tels que courir,  

soulever un objet lourd, 

faire du sport, etc. 

1 2 3 

b.Efforts physiques modérés 
tels que déplacer une  

table, passer l‟aspirateur, 

jouer aux boules, etc. 

1 2 3 

c.Soulever et porter les 

courses 
1 2 3 

d.Monter plusieurs 

étages par l‟escalier 
1 2 3 

e.Monter un étage par 

l‟escalier 
1 2 3 

f.se pencher en avant, se 

mettre a genoux, 

s‟accroupir 

1 2 3 

g.Marcher plus d’un 

kilomètre à pied 
1 2 3 

h.Marcher plusieurs 

centaine de mètres 
1 2 3 

i.Marcher une centaine 

de mètres 
1 2 3 

j.Prendre un bain, une 

douche ou s‟habiller 
1 2 3 

 
 

 



 

9 

4. Avez - vous eu, depuis l‟opération, un des problèmes 

suivants lors de votre travail ou autres occupations 

quotidiennes, suite à votre santé physique? 

 

(encerclez un chiffre sur chaque ligne) 

 QUI NON 

a. Avez-vous réduit le temps passé à votre travail 

           ou à vos activité habituelles ? 

1 2 

b. Avez-vous accompli moins de chose que ce  

Que vous auriez souhaité? 

1 2 

c. Avez-vous du arrêter de faire certaines 

choses? 

1 2 

d. Avez-vous eu des difficultés à faire votre  

            travail ou toute autre activité? (par exemple,  

            cela vous a demandé un effort supplémentaire) 

1 2 

 

5. Avez-vous éprouvé, depuis l‟opération, un des problèmes 

suivants lors de votre travail ou autres occupations 

quotidiennes, suite à des problèmes émotionnels (tel que des 

sentiments dépressifs ou anxieux)? 

 

(encerclez un chiffre sur chaque ligne) 

 OUI NON 

a. Avez-vous réduit le temps passé à votre  

travail ou à vos activités habituelles 

1 2 

b. Avez-vous fait moins de choses que ce  

que vous auriez souhaité 

1 2 

c. Avez-vous eu des difficultés à faire ce que 

vous aviez à faire avec autant de soin et  

d’attention 

1 2 
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6. Depuis l‟opération, dans quelle mesure est-ce que votre état 

de santé, physique ou émotionnelle, vous à gêné dans votre 

vie et vos relations avec les autres, votre famille, vos amis, 

vos connaissances? 

 

                                                        (encerclez un chiffre) 

 Pas du tout     1 

 Un petit peu     2 

 Moyennement     3 

 Beaucoup     4 

 Enormément     5 

 

7. Depuis l‟opération, quelle a été l‟intensité de vos douleurs 

physiques? 

 

(encerclez un chiffre) 

 Nulle…………………………………… 1 

Très faible……………………………… 2 

 Faible…………………………………... 3 

 Moyenne……………………………….. 4 

 Grande…………………………………. 5 

 Très grande…………………………….. 6 

 

8. Depuis l‟opération, dans quelle mesure vos douleurs 

physiques vous ont-elles limité(e) dans votre travail ou vos 

activités domestiques? 

 

(encerclez un chiffre) 

 Pas du tout……………………………… 1 

 Un petit peu……………………………. 2 

 Moyennement………………………….. 3 

 Beaucoup………………………………. 4 

 Enormément…………………………… 5 
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9. Ces questions traitent comment vous vous sentez et comment 

vous vous portiez depuis l‟opération?  Voulez-vous svp, à 

chaque question, donner la réponse qui s‟approche le plus 

comment vous-vous sentiez.  Combien de fois depuis 

l‟opération. 

 

                                                 (encerclez un chiffre sur chaque ligne) 

 En 

permanence 

Très 

souve

nt 

souvent Quel- 

quefoi

s 

Rare- 

ment 

jamais 

a.Vous vous êtes 

senti(e)  

dynamique? 

1 2 3 4 5 6 

b.Vous vous êtes 

senti(e)très 

nerveux(se)? 

1 2 3 4 5 6 

c.Vous vous êtes 

senti(e) si  

découragé(e) que  

rien ne pouvait vous 

remonter le moral? 

1 2 3 4 5 6 

d.Vous vous êtes 

senti(e) calme et 

détendu(e)? 

1 2 3 4 5 6 

e.Vous vous êtes 

senti(e)  

dédorant(e) d‟énergie? 

1 2 3 4 5 6 

f.Vous vous êtes 

senti(e)  

triste et 

abattu(e)? 

1 2 3 4 5 6 

g.Vous vous êtes 

senti(e)  

épuisé(e)? 

1 2 3 4 5 6 

h.Vous vous êtes 

senti(e)bien dans votre 

peau? 

1 2 3 4 5 6 

i.Vous vous êtes 

senti(e)  

fatiqué(e)? 

1 2 3 4 5 6 
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10. Depuis l‟opération, y a-t-il eu des moments où votre état de 

santé, physique ou émotionnelle, vous a gêné dans votre vie 

ou vos relations avec les autres, votre famille, vos amis, vos 

connaissances ? 

       (encerclez un chiffre) 

 En permanence………………………… 1 

 Une bonne partie du temps…………….  2 

 De temps en temps…………………….. 3 

 Rarement………………………………. 4 

 Jamais………………………………….. 5 

 

11. Dans l‟ensemble, pensez-vous que votre santé est: 

 

                                               (encerclez un chiffre sur chaque ligne) 

 Totalement 

vraie 

Plutôt 

vraie 

Je ne 

sais 

pas 

Plutôt 

fausse 

Totalement 

fausse 

a.Je tombe malade  

    plus facilement  

    que les autres 

1 2 3 4 5 

b.Je me porte aussi 

    bien que  

    n‟importe qui 

1 2 3 4 5 

c.Je m‟attend à ce           

que ma santé se  

dégrade 

1 2 3 4 5 

d.Je suis en parfaite           

santé 

1 2 3 4 5 
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Bijlage 3: Voedseltolerantiescore (vertaald naar het Nederlands en 

Frans) 

 

Vragenlijst voor snelle beoordeling van voedseltolerantie 

 

Naam:  Voornaam: maanden na operatie:          maanden 

 

1.Hoe zou u uw algemene tevredenheid inschatten van hoe u nu 

tegenwoordig kunt eten? 

 

1. Erg rampzalig 

2. Rampzalig 

3. Aanvaardbaar 

4. Goed 

5. Excellent 

 

Waarom? 

 

2.Hoeveel maaltijden eet u per dag? 

 

Welk van de volgende maaltijden neemt u?   

 

1. Ontbijt 

2. Middagmaal 

3. Avondmaal 

 

Welk van deze maaltijden is uw belangrijkste dagelijkse 

maaltijd? 

Eet u tussen twee maaltijden door? 

1. Ja 

2. Neen 

 

Indien u ja hebt aangekruist, wanneer? 

1. ‟s morgens 

2. In de namiddag 

3. ‟s avonds 
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3.Kunt u alles eten? 

1. Ja 

2. Neen 

 

 Meer specifiek, op welke manier kunt u eten? 

 

Rood vlees 0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Wit vlees 0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Salades  0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Groenten 0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Brood  0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Rijst  0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Pasta  0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

Vis  0. Helemaal niet   1. Moeilijk   2. Gemakkelijk 

 

Zijn er andere soorten voedingsmiddelen die u absoluut niet kunt 

eten? 

 

4.Moet u braken? 

0. Dagelijks 

1. Vaak (meer dan 2x per week) 

2. Zelden 

3. Nooit 

 

(Engelstalige versie van de Quality of alimentation vragenlijst 

vertaald naar het Nederlands) 
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Questionnaire pour appréciation rapide de la tolérance 

alimentaire 

 

Nom :      Prénom :   

Nombre de mois après intervention chirurgicale :          

 

1.Comment évaluez – vous  votre satisfaction générale 

 de comment vous pouvez manger actuellement? 

 

1. Très désastreux 

2. Désastreux 

3. Acceptable 

4. Bien 

5. Excellent 

 

Pourquoi? 

 

2.Combien de repas prenez - vous par jour? 

   Quels sont les repas suivants que vous prenez? 

 

1. Petit déjeuner 

2. Déjeuner 

3. Diner 

 

Lequel de ces repas est quotidiennement le plus important pour vous? 

Mangez – vous entre deux repas   

1. Oui 

2. Non 

 

   Si vous avez répondu oui , quand  

1. le matin 

2. l‟après-midi 

3. le soir 

 

3.Pouvez-vous tout manger ? 

1 Oui 

2 Non 
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Plus spécifiquement, de quelle façon pouvez-vous manger ? 

 

Viande rouge  0  pas du tout 1  difficile  2  facile          

Volaille   0  pas du tout 1  difficile  2  facile                                 

Salades         0  pas du tout 1  difficile  2  facile                            

Légumes       0  pas du tout 1  difficile  2  facile                         

Pain                   0  pas du tout 1  difficile  2  facile                       

  

Riz                     0  pas du tout 1  difficile  2  facile                

Pâtes                0  pas du tout 1  difficile  2  facile                 

Poisson           0  pas du tout 1  difficile 2  facile                  

  

 

Y a-t-il d‟autres aliments que vous ne pouvez absolument pas manger? 

 

4.Devez-vous vomir? 

 

0 journellement 

1 souvent (plus de deux fois par semaine) 

2 rarement 

3 jamais 

 

 

(Version anglaise du questionnaire Quality of alimentation traduit en français) 
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Bijlage 4: Informatiebrief en Informed Consent 

 

Informatiebrief voor deelnemers aan 

wetenschappelijk onderzoek 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Deze brief bevat de schriftelijke informatie met betrekking tot het 

wetenschappelijk onderzoek waarvoor wij uw medewerking vragen. 

 

Inleiding 

U heeft bij ons (Dr. Devriendt of Dr. Van Rooy) een 

maagverkleinende ingreep ondergaan.  Sofie Vanneste, 

operatieverpleegkundige in het AZ Groeninge Kortrijk, volgt 

momenteel een bijkomende opleiding „Master in de verpleegkunde 

en vroedkunde‟ aan de universiteit Gent.  Als laatste stap in het 

behalen van haar diploma dient Sofie een eindwerk te schrijven.  

Voor dit eindwerk zal ze onderzoek doen naar het effect van een 

maagverkleining.   

 

Titel van de studie 

Resultaten van een laparoscopische sleeve gastrectomie als een 

alleenstaande procedure voor de behandeling van morbide obesitas. 

 

Doel van de studie  

Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie.  Het doel 

van de studie is het effect van een maagverkleining na te gaan op het 

lichaamsgewicht, bloeddruk, suikerziekte, voedseltolerantie, … 

alsook op de kwaliteit van leven. 

 

Beschrijving van de studie 

Er wordt gevraagd om uw gegevens voor dit onderzoek te mogen 

gebruiken.    

Uw gegevens worden verzameld via korte vragenlijsten (zie bijlage) 

en via uw medisch dossier (AZ Groeninge Kortrijk).  Uw gegevens 

worden volledig anoniem verwerkt.  Op die manier wordt uw privacy 

strikt gewaarborgd.   



 

2 

Aan de hand van deze vragenlijsten en bijkomende gegevens uit het 

medische dossier wordt de kwaliteit van leven na een dergelijke 

operatie nagegaan.   

Na ontvangst van deze brief wordt er telefonisch contact met u 

opgenomen voor de mondelinge toelichting van het onderzoek.  Als 

u wilt deelnemen aan het onderzoek, worden de vragenlijsten (zie 

bijlage) telefonisch afgenomen.   

Er zullen in totaal 100 personen aan deze studie deelnemen. 

 

Wat wordt verwacht van de deelnemer 

Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u 

volledig meewerkt met de onderzoeker en dat u zijn/haar instructies 

nauwlettend opvolgt.  

 

Deelname en beëindiging 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  

Deelname aan deze studie brengt voor u geen onmiddellijk 

therapeutisch voordeel.  Uw deelname in de studie kan helpen om in 

de toekomst patiënten beter te kunnen behandelen. 

U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op 

elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een 

reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed 

zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de 

onderzoeker of de behandelende arts.  Als u deelneemt, wordt u 

gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen. 

 

Procedures 

Tijdens het telefonisch contact zullen drie korte vragenlijsten (zie 

bijlage) afgenomen worden.  

Bijkomende algemene gegevens met betrekking tot onder andere uw 

leeftijd, gewicht, geslacht en medische voorgeschiedenis zullen 

verzameld worden door de onderzoeker.  Via het 

toestemmingsformulier geeft u bijgevolg de toestemming aan de 

onderzoekers om deze gegevens te verzamelen uit uw medisch en 

verpleegkundig dossier. 
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Nadelen en voordelen 

Het enige nadeel van deze studie is het beantwoorden van de 

vragenlijsten.  Dit zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. 

Meedoen aan deze studie heeft voor uzelf geen direct voordeel maar 

uw deelname aan het onderzoek zou heel nuttige wetenschappelijke 

informatie kunnen opleveren waardoor we onze kwaliteit van zorg 

kunnen verhogen.   

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie 

voor Medische Ethiek verbonden aan het AZ Groeninge Kortrijk en 

het UZ Gent.  In geen geval dient u de goedkeuring door de 

Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot 

deelname aan deze studie. 

 

Kosten 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U. 

 

Vergoeding 

Er is geen vergoeding voorzien voor de deelnemers. 

 

Vertrouwelijkheid 
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en 

de Belgische wet van 22 augustus 2002, zal uw persoonlijke 

levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de 

verzamelde gegevens.  Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek 

verbeterd worden. 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie 

voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden hebben 

rechtstreeks toegang tot uw dossiers om de procedures van de studie 

en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te 

schenden.  Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende 

wetten zijn toegestaan.  Door het toestemmingsformulier, na 

voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw 

persoonlijke en klinische gegevens tijdens deze studie worden 

verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens nog 

terugkoppelen naar uw persoonlijk dossier).  Verslagen waarin U 

wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn.   
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Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw 

identiteit vertrouwelijke informatie blijven. 

 

Letsels ten gevolge van deelname aan de studie 

Hoewel de waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie 

enige schade ondervindt extreem laag is, werd toch een verzekering 

afgesloten conform de wet van 7 mei 2004 die deze mogelijkheid 

dekt. 

 

Contactpersoon 

Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw 

rechten en plichten, kan u in de loop van de studie op elk ogenblik 

contact opnemen met: 

Sofie Vanneste 

Operatieverpleegkundige 

AZ Groeninge, Kortrijk 

Tel.: 0479/60.96.23  

e-mail: sofievanneste@skynet.be 

 

Tenslotte 

Uw medewerking is van groot belang voor het welslagen van het 

onderzoek.  We danken u hartelijk voor uw eventuele medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dr. Devriendt   Dr. Van Rooy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sofievanneste@skynet.be
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Toestemmingsformulier 
 

Ik,……………………………………………………………………., 

heb het document “Informatiebrief voor deelnemers aan 

wetenschappelijk onderzoek” met als voettekst “Informed Consent 

Sleeve Gastrectomie – 23 juli 2009” pagina 1 tot en met 4 gelezen en 

er een kopij van gekregen.  Ik stem in met de inhoud van het 

document en stem ook in deel te nemen aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde 

formulier “Toestemmingsformulier”.  Ik heb uitleg gekregen over de 

aard en het doel van de studie en over wat men van mij verwacht.  Ik 

heb uitleg gekregen over de mogelijke nadelen en voordelen van de 

studie.  Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om 

vragen te stellen over de studie en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de onderzoeker. 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een 

onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het 

AZ Groeninge Kortrijk en het UZ Gent. Deze goedkeuring was in 

geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze 

studie. 

 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een 

reden voor deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enigerlei 

wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de 

onderzoeker. 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als 

gegevens aangaande mijn gezondheid worden verwerkt en bewaard 

gedurende minstens 30 jaar.   
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Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang 

en verbetering van deze gegevens.  Aangezien deze gegevens 

verwerkt worden in het kader van medisch-wetenschappelijke 

doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan 

uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek.  Indien ik 

toegang wil tot mijn gegevens, zal ik mij richten tot de onderzoeker, 

die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de 

Commissie voor Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn 

gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde informatie 

te controleren.  Door dit document te ondertekenen, geef ik 

toestemming voor deze controle.  Bovendien ben ik op de hoogte dat 

bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever.  Ik 

geef hiervoor mijn toestemming.   

 

Ten allen tijde zal mijn privacy gerespecteerd worden. 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

Naam van de vrijwilliger:……………………………………….. 

Datum:…../…../20….. 

Handtekening: 

 

Ik bevestig dat ik de aard en het doel van de studie heb uitgelegd aan 

de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar 

persoonlijk gedateerde handtekening te plaatsen. 

Naam van de persoon die voorafgaande uitleg heeft gegeven: 

…………………………………………………………………… 

Datum:…../…../20….. 

Handtekening: 
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Toestemmingsformulier 

 
Ik,……………………………………………………………………., 

heb het document “Informatiebrief voor deelnemers aan 

wetenschappelijk onderzoek” met als voettekst “Informed Consent 

Sleeve Gastrectomie – 23 juli 2009” pagina 1 tot en met 4 gelezen en 

er een kopij van gekregen.  Ik stem in met de inhoud van het 

document en stem ook in deel te nemen aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde 

formulier “Toestemmingsformulier”.  Ik heb uitleg gekregen over de 

aard en het doel van de studie en over wat men van mij verwacht.  Ik 

heb uitleg gekregen over de mogelijke nadelen en voordelen van de 

studie.  Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om 

vragen te stellen over de studie en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de onderzoeker. 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een 

onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het 

AZ Groeninge Kortrijk en het UZ Gent. Deze goedkeuring was in 

geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze 

studie. 

 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een 

reden voor deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enigerlei 

wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de 

onderzoeker. 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als 

gegevens aangaande mijn gezondheid worden verwerkt en bewaard 

gedurende minstens 30 jaar.   
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Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang 

en verbetering van deze gegevens.  Aangezien deze gegevens 

verwerkt worden in het kader van medisch-wetenschappelijke 

doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan 

uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek.  Indien ik 

toegang wil tot mijn gegevens, zal ik mij richten tot de onderzoeker, 

die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de 

Commissie voor Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn 

gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde informatie 

te controleren.  Door dit document te ondertekenen, geef ik 

toestemming voor deze controle.  Bovendien ben ik op de hoogte dat 

bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever.  Ik 

geef hiervoor mijn toestemming.   

 

Ten allen tijde zal mijn privacy gerespecteerd worden. 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

Naam van de vrijwilliger: ……………………...……………… 

Datum: …../…../20….. 

Handtekening: 

 

 

Ik bevestig dat ik de aard en het doel van de studie heb uitgelegd aan 

de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar 

persoonlijk gedateerde handtekening te plaatsen. 

Naam van de persoon die voorafgaande uitleg heeft gegeven: 

…………………………………………………………………… 

Datum:…../…../20….. 

Handtekening: 
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Lettre d’information pour participants à 

Recherche scientifique 

 

Cher Madame, Monsieur, 

 

Cette lettre contient l‟information écrite concernant la recherche 

scientifique pour laquelle nous demandons votre collaboration. 

 

Introduction 

Vous avez chez nous (Dr. Devriendt ou Dr. Van Rooy) subi une 

intervention de la restriction de l‟estomac (gastrectomie). 

Sofie Vanneste, infirmière chirurgicale à l‟AZ Groeninge Courtrai, 

suit actuellement une formation supplémentaire « Master en 

infirmière et accouchement » à l‟université de Gand. 

Comme dernière étape à l‟obtention de son diplôme Sofie doit écrire 

un mémoire. Pour ce mémoire elle fera une recherche sur l‟effet 

d‟une restriction de l‟estomac. 

 

Titre de l’étude 

Résultats d‟une gastrectomie par laparoscopique sleeve comme 

procédure isolée pour le traitement d‟obésité morbide. 

 

But de l’étude 

On vous a demandé à participer à une étude. Le but de l‟étude est 

d‟examiner l‟effet d‟une restriction d‟estomac sur le poids corporel, 

pression sanguine, diabète, tolérance alimentaire,…ainsi que la 

qualité de la vie. 

 

Description de l’étude 

Il est demandé de pouvoir utiliser vos données pour cette recherche. 

Vos données seront rassemblées via de brefs questionnaires (voir 

annexe) et via votre dossier médical (AZ Groeninge Courtrai). Vos 

données seront traitées complètement anonyme. De cette façon votre 

privacy est garantie. 
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Sur base de ces questionnaires et des données supplémentaires du 

dossier médical, on suivra la qualité de la vie après une telle 

intervention.  Après réception de cette lettre on vous contactera par 

téléphone pour l‟explication orale de cette recherche. Si vous voulez 

participer à l‟étude, les questionnaires (voir annexe) seront remplis 

par téléphone. 

Au total 130 personnes participeront à cette étude. 

 

Qu’attend-on du participant 

Pour la réussite de cette étude, il est extrêmement important que 

vous collaboré complètement avec le chercheur et que vous suivez 

attentivement ses instructions. 

 

Participation et achèvement 

La participation à cette étude se fait sur base volontaire. La 

participation à cette étude ne vous apporte pas un avantage 

thérapeutique direct. Votre participation dans l‟étude peut aider à 

mieux traiter les patients dans le futur. 

Vous pouvez refuser à participer à cette étude, et vous pouvez vous 

retirer à chaque instant de l‟étude, sans que vous devez donner une 

raison et sans que cela influencera quelconque votre relation future 

et/ou traitement avec 

Le chercheur ou le médecin traitant. 

Si vous participé, on vous demandera de signer le document de 

consentement. 

 

Procédures 

Durant le contact téléphonique on va remplir (voir annexe) trois 

brefs questionnaires. 

Des données supplémentaires générales par rapport à entre autre 

votre âge, poids, genre et historique médicale Seront rassemblées 

par le chercheur.  

Via le document de consentement vous donnez par conséquence 

l‟autorisation aux chercheurs à rassembler ces données de votre 

dossier médical et soignant. 
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Désavantages et avantages 

Le seul désavantage de cette étude est de répondre aux 

questionnaires. Cela prendra 5 minutes de votre temps. 

Participer à cette étude n‟a pas d‟avantage direct pour vous-même 

mais votre participation à cette recherche pourrait apporter de 

l‟information scientifique très utile par laquelle nous pourrions 

augmenter la qualité des soins.  Cette étude est approuvée par une 

Commission indépendante pour Ethique Médicale, rattachée à l‟AZ 

Groeninge Courtrai et l‟UZ Gand. En aucun cas vous devez voir 

l‟approbation par la Commission pour Ethique Médicale comme une 

instigation à la participation de cette étude. 

 

Coûts 

Votre participation à cette étude n‟apporte pas de coûts 

supplémentaires pour vous. 

 

Compensation 

Il n‟y a pas de compensation prévue pour les participants. 

 

Confidentialité 

En accord avec la loi Belge du 8 décembre 1992 et la loi Belge du 

22 août 2002, votre vie privée sera respectée et vous allez avoir 

accès aux données collectionnées. Chaque donnée incorrecte peut à 

votre demande être corrigée. 

Des représentants du mandataire, auditeurs, la Commission pour 

Ethique Médicale et les autorités compétentes ont accès direct à vos 

dossiers pour contrôler les procédures et/ou les données de l‟étude, 

sans nuire à la confidentialité. Ceci n‟est que possible dans les 

limites qui sont autorisées par les lois concernées. Par la signature, 

après explications préalables, du document de consentement, vous 

consentez avec cette accès. 

Si vous êtes d‟accord à participer à cette étude, vos données 

personnelles et cliniques seront collectionnées et codées (par ceci on 

peut relier vos données à votre dossier personnelle).  

Des rapports dans lesquels vous êtes identifié, ne seront pas 

publiquement disponibles. Lorsque les résultats de l‟étude seront 

publiés, votre identité restera de l‟information confidentielle 
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Dommages suite à la participation à l’étude 

Bien que la possibilité que vous éprouveriez des dommages, suite à 

la participation à cette étude, soit extrêmement minime, nous avons 

néanmoins pris une assurance, conformément la loi du 7 mai 2004, 

qui couvre cette possibilité. 

 

Personne de contact 
Si vous désirez des informations supplémentaires concernant l‟étude 

ou de vos droits et vos devoirs, vous pouvez, dans le courant de 

l‟étude, prendre contact avec : 

Sofie Vanneste 

Infirmière de chirurgie 

AZ Groeninge, Courtrai 

Tel.: 0479/60.96.23 

e-mail: sofievanneste@skynet.be 

 

Enfin 

Votre participation est d‟une grande importance pour la réussite de 

cette étude. Nous vous remercions cordialement pour votre 

éventuelle collaboration. 

 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

Dr. Devriendt                           Dr. Van Rooy 

 

 

 

 

mailto:sofievanneste@skynet.be
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Formulaire de consentement 

 

Moi,  ……………………………………………………..,  ai lu le 

document « Lettre d‟information pour participants à la recherche 

scientifique «  avec note en bas de page « Informed Consent Sleeve 

Gastrectomie – 23 juillet 2009 » page 1 à 4 (inclus) et ai reçu une copie. 

J‟approuve le contenu du document et approuve aussi de participer à 

l‟étude. 

 

J‟ai reçu une copie de ce formulaire « Formulaire de consentement » 

signé et daté. J‟ai reçu une explication de la nature et le but de l‟étude et 

de ce que l‟on attend de moi. J‟ai reçu une explication des désavantages 

et avantages possibles de l‟étude. On m‟a donné l‟occasion et assez de 

temps pour poser des questions concernant l‟étude et j‟ai reçu une 

réponse satisfaisante à toutes mes questions.  Je consens à collaborer 

complètement avec le chercheur. 

 

Je suis conscient que cette étude a été approuvée par une Commission 

indépendante pour Ethique Médicale, rattaché à l‟AZ Groeninge 

Courtrai et l‟UZ Gand ? Cette approbation n‟était en aucun cas une 

instigation pour décider à participer à cette étude. 

Je peux, à chaque instant, me retirer de l‟étude sans donner une raison 

pour cette décision et sans que cela influencera quelconque ma relation 

future avec le chercheur. 

On m‟a informé qu‟aussi bien des données personnelles que des 

données concernant ma santé seront traitées. 

 

Et conservées durant au moins 30 ans. Je donne mon consentement 

pour cela et suis au courant que j‟ai le droit à l‟accès et la correction de 

ces données. Vu que ces données sont traitées dans le cadre des buts 

médicaux-scientifique, je comprends que l‟accès à mes données peut 

être reporté jusqu‟à la finalisation de l‟étude. Au cas où je veux accès à 

mes données, je m‟adresserai au chercheur, qui est responsable pour le 

traitement des données. 
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Je comprends que des auditeurs, représentants du mandataire, la 

Commission pour l‟Ethique Médicale ou les autorités compétentes, 

veulent éventuellement inspecter mes données afin de contrôler les 

informations recueillies. Par la signature de ce document, je donne 

l‟autorisation pour ce contrôle. De plus je suis au courant que certaines 

données sont transmises au mandataire. Pour ceci ,je donne mon 

autorisation. 

A chaque moment ma vie privée sera respectée. 

 

Je suis disposé, sur base volontaire, à participer à cette étude. 

 

Nom du volontaire : …………………………………………………….. 

Date :                        …. /…. /20…. 

Signature : 

 

 

Je confirme que j‟ai expliqué la nature et le but de l‟étude au volontaire 

mentionné ci-dessus. 

Le volontaire a consenti à participer en apposant sa signature 

personnelle et datée. 

 

Nom de la personne qui a donné les explications 

préalables :…………... 

Date :                        …. / …. / 20…. 

Signature : 
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Formulaire de consentement 

 

Moi,  ……………………………………………………..,  ai lu le 

document « Lettre d‟information pour participants à la recherche 

scientifique «  avec note en bas de page « Informed Consent Sleeve 

Gastrectomie – 23 juillet 2009 » page 1 à 4 (inclus) et ai reçu une copie. 

J‟approuve le contenu du document et approuve aussi de participer à 

l‟étude. 

 

J‟ai reçu une copie de ce formulaire « Formulaire de consentement » 

signé et daté. J‟ai reçu une explication de la nature et le but de l‟étude et 

de ce que l‟on attend de moi. J‟ai reçu une explication des désavantages 

et avantages possibles de l‟étude. On m‟a donné l‟occasion et assez de 

temps pour poser des questions concernant l‟étude et j‟ai reçu une 

réponse satisfaisante à toutes mes questions.  Je consens à collaborer 

complètement avec le chercheur. 

 

Je suis conscient que cette étude a été approuvée par une Commission 

indépendante pour Ethique Médicale, rattaché à l‟AZ Groeninge 

Courtrai et l‟UZ Gand ? Cette approbation n‟était en aucun cas une 

instigation pour décider à participer à cette étude. 

Je peux, à chaque instant, me retirer de l‟étude sans donner une raison 

pour cette décision et sans que cela influencera quelconque ma relation 

future avec le chercheur. 

On m‟a informé qu‟aussi bien des données personnelles que des 

données concernant ma santé seront traitées. 

 

Et conservées durant au moins 30 ans. Je donne mon consentement 

pour cela et suis au courant que j‟ai le droit à l‟accès et la correction de 

ces données. Vu que ces données sont traitées dans le cadre des buts 

médicaux-scientifique, je comprends que l‟accès à mes données peut 

être reporté jusqu‟à la finalisation de l‟étude. Au cas où je veux accès à 

mes données, je m‟adresserai au chercheur, qui est responsable pour le 

traitement des données. 
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Je comprends que des auditeurs, représentants du mandataire, la 

Commission pour l‟Ethique Médicale ou les autorités compétentes, 

veulent éventuellement inspecter mes données afin de contrôler les 

informations recueillies. Par la signature de ce document, je donne 

l‟autorisation pour ce contrôle. De plus je suis au courant que certaines 

données sont transmises au mandataire. Pour ceci ,je donne mon 

autorisation. 

A chaque moment ma vie privée sera respectée. 

 

Je suis disposé, sur base volontaire, à participer à cette étude. 

 

Nom du volontaire : …………………………………………………….. 

Date :                        …. /…. /20…. 

Signature : 

 

 

Je confirme que j‟ai expliqué la nature et le but de l‟étude au volontaire 

mentionné ci-dessus. 

Le volontaire a consenti à participer en apposant sa signature 

personnelle et datée. 

 

Nom de la personne qui a donné les explications préalables :………… 

Date :                        …. / …. / 20…. 

Signature : 

 


