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Opvolging

BMI en comorbiditeit

• BMI > 40 kg/m2

• BMI > 35 + diabetes mellitus 

• BMI > 35 + slaapapneu

• BMI > 35 + hypertensie (behandeld met 3 medicamenten)

• BMI > 35 + eerdere obesitas ingreep met onvoldoende 
resultaat (maagband, Mason, sleeve, etc.)

Algemene voorwaarden:

• Minimumleeftijd van 18 jaar.

• Gedocumenteerd dieet (1 jaar)

• Multidisciplinair advies (endocrinoloog,         
psycholoog/psychiater, diëtist en chirurg).

Contra-indicaties

• Niet voldoen aan       
minimale vereisten

• Middelenmisbruik 
(alcohol/drugs)

• Medische contra-indicatie

• Lage intellectuele 
capaciteiten

• Eetstoornissen

• (Geen compliantie)

• (Zwangerschap of            
wens binnen het jaar)

• (Actief roken)

Opvolging 

Jaar 1

5-10 dgn huisarts
1 mnd chirurg
2 mnd diëtiste en psycholoog
3 mnd chirurg
5 mnd diëtiste  
6 mnd huisarts
7 mnd diëtiste  
9mnd chirurg en psycholoog

12 mnd chirurg en endocrinoloog

Jaar 2 en 3

15 mnd huisarts
18 mnd/ 1 ½ j Chirurg + psycholoog
24 mnd/ 2 j chirurg

30 mnd/ 2 ½ j chirurg
36 mnd/ 3j chirurg

≥ Jaar 4 2x/jaar
1x door huisarts
1x door chirurg

10 dgn 3 mnd 6 mnd 12-18 mnd > 18 mnd
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Labo (richtlijn):
Na 3 maanden 1ste keer. Daarna bij 
iedere raadpleging: 

Hematologie
Ijzer,sat,ferritine,foliumzuur, vit B12
(PTT, APTT)
CRP
Totaal eiwit
Ureum, 
Creat,Na,K,Cl,Ca,Fostaat,Mg,Zn
Tot bil, di bili, SGOT,SGPT,GGT,Alk
fos,Amylase

Insuline basaal,C-pep,HbA1c
Chol,Triglyceride,HDL,LDL
PTH,Vit D
TSH,T4
Vit A

Medicatie postoperatief

• Eerste 10 dagen na ontslag fraxiparine
• RnY eerste 3 maanden pantomed 40 mg 1x/d 1 tab p.o.
• Sleeve eerste 6 maanden pantomed 40 mg 1x/d 1 tab p.o.
• (Rokers eerste 3 maanden 2x/dag 1 tab p.o. daarna levenslang 

pantomed 40 mg 1x/d 1 tab p.o.)

Supplementen:
• Start 1 maand na de operatie
• Omnibiontapronatal 1x/d 1 tab  + Calciumcitraat 1g 1x/d 1 caps
• Overige supplementenop geleide van labo
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Dumping:
Acuut:
- Geen suikers eten !!!
- (Niet drinken tijdens de maaltijd)
- (Gaan liggen na de maaltijd)
Late/vertraagde
- Verwijzen
- Geen suikers eten!!
- Acarbose (Glucobay) 3 x 50-100 mg
- (Sandostatine LAR 30 mg 1x/maand)

Pijn
Epigastrische pijn
-Foutief eetpatroon (te snel, te grote hoeveelheden 
etc…)
- Verkeerd dieet (suikers >> dumping)
- (Marginal) Ulcera

Refractair aan gewone medicamenteuze 
therapie
Hoge dosis PPI (pantomed 3x 40 mg)
Roken >> absolute rookstop!
NSAID´s stop

Interne herniatie
Subacuut:

Recidiverende pijn na het eten
Linker hypochondrium (lumbaal, umbilicaal, 
epigastrisch)

Acuut
Hevige krampende pijn linker hypochondrium/ 
lumbaal
Soms braken

Acute buik na gastric bypass is een inwendige herniatie
tot het tegendeel bewezen is !

Weight regain
- Toename van 10 kg tov het laagste gewicht
- >5 kg/m tov laagste gewicht
- > 25%van EBMIL tov het laagste gewicht
Inadequaat gewichtsverlies:
- <50% EWL na 18 maanden
Inadequate resolutie van de comorbiditeit

Zo vroeg mogelijk verwijzen!


