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To sleeve or not to sleeve…
that’s the question!
paald die van Sint Niklaas (het ziekenhuis van, niet de heilige man!).
De gegevens zullen inderdaad
wel kloppen, wereldwijd is de
sleeve gastrectomie (de medische naam voor de maagverkleining) - tot spijt van wie het
benijdt - de meest uitgevoerde
of meest populaire ingreep.

De redenen zoals aangehaald in
het bovenvermelde artikel zijn:
het is eenvoudig, heeft dezelfde resultaten als de ‘standaard’
gastric bypass en minder bijwerkingen of complicaties.
Jammer genoeg is de waarheid
iets meer genuanceerd:

▼
▼
▼

In juli laatstleden verscheen in
de krant ‘Het Laatste Nieuws’ op
20-07-2017 op pagina 5 een opzienbarend artikel met de titel
“Maagring is out, verkleining is
in“ van de hand van 2 journalisten die hun huiswerk maar half
hebben gedaan en maar 1 klok
hebben horen luiden, meer be-

Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Zottegem

de sleeve gastrectomie lijkt in eerste opzicht inderdaad een eenvoudige
ingreep: de maag wordt tegelijk dichtgeniet en doorgesneden door middel van een reuze-nietjes apparaat, je hoeft niet te hechten, het apparaat
doet al het werk voor jou…, het verandert de spijsvertering niet, het voedsel volgt nog steeds dezelfde weg doorheen de darmen, je hoeft geen
supplementen vitamines in te nemen, je kan nog alles eten, alleen wat
minder, en ook je hongergevoel zou verminderd zijn, en bovendien val je
goed af, zeker in het eerste jaar na de ingreep.
Maar … de rest wordt er niet bij verteld:
ongeveer de helft van de sleeve patiënten heeft blijvende zuuroprispingen, branderigheid,
niet alleen ‘s nachts maar ook overdag met ontstekingen van de slokdarm voor gevolg wat
meebrengt dat ze permanent zuurremmers dienen in te nemen, te slapen met het hoofdeinde verhoogd, regelmatig een slokdarmonderzoek dienen te ondergaan om de ernst van
de ontsteking na te gaan en te vermijden dat andere complicaties zoals slokdarmvernauwingen, zweren en uiteindelijk slokdarmkanker zou ontstaan.
Bovendien kan er na een paar jaren dilatatie of verwijding van de maagbuis optreden zodanig dat men meer gaat eten en terug in gewicht toeneemt, ook zijn er een aantal patiënten
die inderdaad minder eten maar hun eetgewoonten in verkeerde zin veranderen en notoire
‘zoet-eters ‘ worden met alle gevolgen van dien.
Over het risico van een lekkage of ‘fuite’ na de operatie waarbij de maaginhoud in de buikholte terecht komt met buikvliesontsteking voor gevolg zullen we het zelfs nog niet hebben.
Uiteindelijk worden een niet onaanzienlijk aantal ‘sleeve’ patiënten opnieuw geopereerd
en wordt de sleeve gastrectomie omgevormd tot een gastric bypass (MGB ).
Op de recente ‘Sleeve consensus meeting’ in Londen werd meer gesproken over complicaties en het converteren of omvormen van een sleeve naar een andere ingreep dan over
de voordelen van de sleeve!
Is dit dan helemaal een slecht nieuws show?
Of course not: een sleeve gastrectomie kan bij een aantal patiënten een goede oplossing
voor hun obesitasprobleem zijn, een belangrijk deel heeft geen zuuroprispingen en geen
gewichtstoename maar ons inziens dient deze ingreep selectief te worden uitgevoerd en
zijn er inderdaad situaties waar je beter een sleeve kan doen dan een andere ingreep.
Vooreerst is er de persoonlijke voorkeur van de patiënt die voor ons een belangrijk argument is bij het bepalen van de ingreep: de patiënt is tenslotte degene die beslist heeft een
operatie te ondergaan en zijn/haar voorkeur dient gerespecteerd te worden, en indien
hij/zij na een uitvoerig informatief gesprek beslist een sleeve te verkiezen, zullen we dit dan
ook doen tenzij er echt formele contra-indicaties of een ernstig verhoogd risico zou zijn.
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Andere indicaties zijn: hoge BMI’s met een hoog percentage buikvet en belangrijke buikomtrek die een gastric bypass technisch kunnen bemoeilijken en waarbij dan de voorkeur
wordt gegeven aan een sleeve gastrectomie als eerste of definitieve stap in de behandeling. Inderdaad soms kan het nodig zijn om bij onvoldoende gewichtsverlies (minder dan
50 % van overgewicht) na een paar maanden de sleeve om te vormen naar een gastric
bypass om bijkomende vermagering te bekomen.
Ook patiënten die vroeger een darmoperatie of een uitgebreide buikoperatie ondergingen kunnen een goede indicatie zijn voor een sleeve gezien technische problemen (vastgegroeide darmen, onvoldoende lengte…) een bypass fors kunnen bemoeilijken en bijkomende risico’s kunnen veroorzaken.
Sommige patiënten dienen permanent medicatie in te nemen voor allerhande problemen
(psychofarmaca, hormonale producten,…) waarbij men de opname of absorptie van deze
medicatie niet wenst in het gedrang te brengen en gezien er bij een sleeve operatie geen
verminderde absorptie is kan deze laatste de voorkeur genieten van een bypass.
Er zijn ook situaties waar we categoriek weigeren om een sleeve uit te voeren: patiënten
die vroeger een maagbandoperatie ondergingen hebben een sterk verhoogd risico op
‘lekken’ of ‘fuites’, patiënten met voorafbestaande zuurreflux ondanks aangepaste
medicatie, vroegere maagoperaties, stevige rokers …
Besluit:
een sleeve gastrectomie is GEEN eenvoudige operatie, kan leiden tot hardnekkige
permanente ZUURREFLUX en wordt niet zelden gevolgd door GEWICHTSTOENAME. De maagverkleining maakt desalniettemin deel uit van het heelkundig
armamentarium van onze dienst, maar dient vooraf grondig met de patiënt te worden
doorgesproken waarbij steeds rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeur
van de patiënt en na zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen.
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4de Mini Gastric Bypass Conferentie
in Napels op 3 en 4 juli 2017
Dr. Focquet nam voor de 4de maal deel aan de Mini Gastric Bypass Consensus
meeting in Napels begin juli. Deze meeting brengt MGB experts van alle continenten
samen om de resultaten te bespreken, technische details uit te werken en waar mogelijk nieuwe tips en tricks te verzamelen.

▼

In meerdere landen is de MGB nu één van de voornaamste operaties geworden en het
aantal neemt gestadig toe.
MGB blijkt niet alleen het beste gewichtsverlies op te leveren maar ook de beste genezingskansen bij diabetes en heeft bovendien het laagste complicatierisico.
De 15 jaar gegevens bevestigen andere studies en tonen aan dat MGB vergelijkbaar is
met en vaak te verkiezen is boven andere ingrepen zoals maagband, sleeve en standaard
bypass.
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‘Ondanks het initieel wantrouwen en
scepticisme is de MGB een veilige en efficiënte procedure die op eenvoudige wijze
zo nodig kan worden aangepast en geconverteerd naar de originele toestand’.
Deze procedure benadert het meest de
‘ideale’ operatie: simpel, technisch eenvoudig, omkeerbaar, weinig of geen complicaties, geen mortaliteit, aanpasbaar,
goede resultaten ook op lange termijn,
verbetering en zelfs genezing van diabetes, geen implantaat (band, ring….).
Tevens een prettig weerzien met
Dr. Robert Rutledge, the founding father
van de MGB (zie foto links).
Het moge duidelijk zijn dat deze ingreep
zich verder wereldwijd zal verspreiden en
op termijn de (voorbijgestreefde – zie ook
artikel HLN hierboven) standaard RnY gastric bypass zal vervangen.
Volgende afspraak:
28-29 juni 2018 in Valladolid (Spanje) (2019 in Keulen)
We leggen de nodige contacten en netwerken om uiteindelijk ook de consensus conferentie binnen enkele jaren (2020?) in Belgïe
te kunnen organiseren.
Om naar uit te kijken !
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Praatcafé “obesitas en obesitaschirurgie”
Op 21 september 2017 organiseert de Kliniek voor Obesitas en Metabole Chirurgie van het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem ‘s avonds een praatcafé in zaal Agaath
op de derde verdieping van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis. Deze zaal wordt omgetoverd tot een heus café waar patiënten en andere geïnteresseerden in een
ongedwongen sfeer tussen pot en pint van gedachten kunnen wisselen, ervaringen delen, problemen kunnen bespreken, gesprekken kunnen voeren met en
vragen kunnen voorleggen aan zorgverstrekkers zoals diëtisten, kinesisten, psychologen, artsen en andere betrokkenen. Het is de bedoeling op een leuke, informele losse manier de obesitasproblematiek en mogelijke behandelingen en hun
gevolgen met elkaar te bespreken zonder voordrachten of diavoorstellingen of
andere demonstraties.
Als blijkt dat dit succesvol is en op voldoende interesse kan rekenen, is het de bedoeling dit op regelmatige basis te herhalen maar dan in een echte café setting m.a.w. in
een lokale herberg of estaminet.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk, deelname is gratis.
Verdere inlichtingen en tevens inschrijving kan via tel. 09 364 89 28
of email komc@sezz.be
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Nog maar eens over diëten en kine
Zoals in onze vorige nieuwbrieven reeds vermeld bieden we onze patiënten de mogelijkheid en het voorrecht op een ‘totaal-behandeling’ van hun overgewicht en/of
obesitas. Het operatieve luik - de ingreep zelf - is inderdaad een belangrijk, zo niet het
belangrijkste onderdeel in het behandeltraject - maar het kan pas ten volle worden
benut met een aangepaste eet- en levensstijl.
De operatie is het werkinstrument dat je nodig hebt om aan je overgewicht en je lichaamsconditie, lees je gezondheid iets te doen, maar wat ben je met een werktuig als je het niet
op de gepaste manier gebruikt. Hoe kan je met andere woorden het maximale rendement
uit je investering halen als je niet weet hoe er mee moet worden omgesprongen. En dat is
nu net de leemte die de voedings- en de bewegingsbegeleiding invullen.
Er bestaan duizenden (of beter miljoenen) diëten, en elke dag verschijnt er wel een nieuw
bij de Naessens en Bekkaris van deze wereld en altijd zijn ze beter dan de vorige en de
successen zijn legio. Iedere keer worden een aantal ‘believers ‘ overtuigd en stijgt het aantal criticasters en ‘non -believers ‘!
Alleen al het grote aantal verschillende dieetprogramma’s, om dan nog te zwijgen van de
vaak tegenstrijdige inhoud, is het bewijs dat tot op heden nog niemand HET IDEALE dieet
heeft ontdekt en vermoedelijk blijft dit een utopie.
Is een dieet dan zinloos?
Belangrijk is een aangepaste voedingsstijl die vaak voor iedereen verschillend is: de ene
persoon kan na een ingreep alles eten en verteren waar anderen met tal van etenswaren
problemen hebben, gaande van water tot brood en spaghettisaus. In het eerste geval is
het min of meer begrijpelijk dat men dieetconsult overbodig vindt, in het tweede geval is
‘counseling’ of hulpverlening absoluut een must. Ook wanneer er na een tijd problemen
optreden van toenemende drang naar voedsel, naar zoetstoffen, van gewichtstoename, is
voedingsbegeleiding meer dan welkom .
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Daarom bieden we onze patiënten en niet-patiënten, al of niet geopereerd, de mogelijkheid om een afspraak te maken met een echte experte, specialiste in de obesitasdiëtetiek Anne Bosman die eenmaal per maand consulteert in het Expertcentrum in de
Wolvenstraat te Zottegem.
Afspraken via het secretariaat tel. 09 364 89 28
De juiste voeding en de juiste eetgewoonten vormen een essentieel onderdeel in de behandeling, samen met de juiste supplementen vitamines, mineralen en eiwitten.
Kine, spieroefeningen, training, het lijkt eenvoudig als je naar een fitnesscentrum gaat.
Maar zo werkt het nu eenmaal echt niet .
Aangepaste medische training onder strikte begeleiding en onder leiding van speciaal hiervoor opgeleide fitnesscoaches-kinesitherapeuten is de enige, echte juiste benadering.
Na een vermageringsingreep verlies je niet alleen spierkracht maar ook spiermassa, hoewel je soms zelf het gevoel en het idee hebt dat je meer energie hebt dan vóór je ingreep.
Bovendien wordt een voorschrift kine afgeleverd zodanig dat je slechts een beperkt remgeld dient te betalen en meer nog, op deze manier kan je instappen in het getrouwheidsprogramma met allerlei voordelen (gratis fitnessboek, activiteitsmeter, digitale weegschaal…)
Afspraken te maken
via tel. 02 582 10 29
met vermelding
‘lokatie Zottegem’.
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Consultatieafspraken
Iedereen met een overgewicht- of obesitasprobleem die beslist heeft zich verder te
informeren en te laten behandelen is welkom in de kliniek en afspraken kunnen
gemaakt worden van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 16.30
uur via tel. 09 364 89 28 en ook via email komc@sezz.be.
Ook vragen, informatie, inlichtingen kunnen doorgemaild worden.
Om de best mogelijke service aan onze patiënten te bieden, worden degenen die
voor een intake gesprek hebben geboekt (eerste consultatie) de dag of het weekend
vóór de consultatie telefonisch aan hun afspraak herinnerd, we rekenen er dan ook
op dat je je afspraak nakomt en in geval je toch om één of andere (ook dringende)
reden verhinderd bent vinden we het maar netjes en respectvol dat u ons verwittigt.
Het niet nakomen van gemaakte afspraken zonder vooraf te verwittigen zal gevolgd
worden door een betalingsaanmaning van 40 euro, want het brengt een belangrijk tijdverlies met zich mee, administratieve beslommeringen en het belet andere
patiënten eerder op consultatie te komen.
We hopen ten stelligste hierbij op uw medewerking te kunnen rekenen
en weten dat dit voor de meeste
patiënten geen probleem zal zijn.
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Gewichtsverlies
Heel wat patiënten maken zich zorgen en hebben vragen over het te verwachten gewichtsverlies na een obesitasingreep. Vooreerst hangt dit af van het type ingreep, het gewichtsverlies is gemiddeld lager met een band dan na een sleeve gastrectomie en een
mini gastric bypass. Over het algemeen verschaft deze laatste het beste gewichtsverlies.
Gemiddeld verlies na MGB is 85-90 % van het overgewicht, zodanig dat je na 1 à 1,5 jaar
een gezond gewicht hebt of benadert. Het is ook belangrijk om rekening te houden met
het startgewicht, het mag duidelijk zijn dat patiënten met een initieel hoog gewicht meer
kilo’s (in absolute waarde) zullen verliezen, maar percentsgewijs niet.
Als je startgewicht 90 kg is en je hebt na 2 maanden 10 kg verloren hoef je niet bezorgd
te zijn omdat je buurjongen (-meisje) 20 kg verloor maar een startgewicht had van 130 kg.
Tevens zijn er vanzelfsprekend individuele verschillen, afhankelijk van je gestel en metabolisme en zeker van je eetgewoonten en levensstijl. Ook belangrijk is te weten dat het
gewichtsverlies meest uitgesproken is in de eerste 6 maanden en van dan af vertraagt
om meestal te stabiliseren na 1 tot 1,5 jaar. Dus geen zorgen maken als je minder gewicht
verliest en minder snel vermagert dan iemand anders. Op termijn kom je er wel.
Weet ook: bij problemen zijn we er voor jou met de nodige hulp en raadgevingen.
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IFSO World Congress 2017
Onze dienst nam deel aan het 22ste wereldcongres van IFSO (International Federation for
the Surgery of Obesity) in Londen van 30 augustus 2017 tot 3 september 2017.
Deze meeting verzamelt de obesitaschirurgen van de 5 continenten om van gedachten
te wisselen en voordrachten te houden/beluisteren over alle aspecten van obesitas en
de chirurgische behandeling ervan. Deze uitgave belichtte voor het eerst zeer uitgebreid
de Mini Gastric Bypass operatie, die op de vorige uitgaven eerder stiefmoederlijk werd
behandeld. Er was zelfs een precongres dag geheel gewijd aan de MGB in al zijn facetten!
Voornaamste ‘take home message’: de mini gastric bypass is bezig aan een opmars, revisie
chirurgie (lees: heringreep, veranderen/aanpassen van de ingreep) van de standaard RnY
gastric bypass en de sleeve gastrectomie neemt een als maar meer belangrijke plaats in
gezien gewichtstoename na jaren en complicaties.
Toch viel één ding op: de mini gastric bypass dient op ‘state of the art’ wijze te worden uitgevoerd m.a.w. volgens de regels van de kunst en met respect voor de correcte indicaties
gezien het alweer bleek dat heel wat ‘cowboys’ pretenderen deze ingreep uit te voeren
met alle nare, vervelende gevolgen en kritieken van dien. Een goed verstaander behoeft
maar één… !
See you in 2018 in Dubai!
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Alle informatie kan je ook vinden op onze website: www.minigastricbypass.be of
www.expertkliniekobesitas.com, volg ons ook op onze Facebookpagina
“Centrum voor mini gastric bypass“ voor de laatste nieuwtjes en activiteiten.
Nog gemakkelijker en onmiddellijk te bereiken met volgende QR codes :

Website

Facebook

Als je niet over een QR reader of QR scanner beschikt op je smartphone, download je deze
gewoon ( gratis ) via de App Store.

Het KOMC team:
Dr. Marc Focquet

Dr. Chris Matthys

V.U. Marc Focquet, marc.focquet@sezz.be, tel 09 364 89 28
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Mevr. Mia Vermassen

AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM

