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Het ultieme MGB-rapport
Editoriaal

De Mini Gastric Bypass kortweg MGB kan niet langer beschouwd
worden als een experimentele ingreep maar dient zich daadwerkelijk
aan als een “mainstream“ operatie met andere woorden een meer dan
aanvaardbare ingreep die thuis hoort in het rijtje van de courant uitgevoerde ingrepen waaronder de klassieke gastric bypass en de sleeve
gastrectomie.
Het aantal uitgevoerde MGB operaties neemt gestadig toe en is de
laatste jaren spectaculair gestegen, de MGB bekleedt thans de derde
plaats in de rij van meest uitgevoerde ingrepen na de sleeve en de
klassieke RnY gastric bypass, daar waar enkele jaren geleden deze
ingreep nog als rariteit werd aanzien.
In deze nieuwbrief wensen wij u een uitvoerig overzicht van deze
ingreep te geven in al zijn facetten: historiek, techniek, resultaten,
complicaties.
Veel lees- en kijkplezier.

19 jaar terug in september 1997 voert
Dr Robert Rutledge in North Carolina
(USA) per toeval de eerste zogenaamde Mini Gastric Bypass uit. Het verhaal
gaat als volgt: in het ziekenhuis van
Durham wordt ‘s nachts een patiënt
binnengebracht die bij een drugsdeal het slachtoffer is van een schietincident, de dienstdoende chirurg Dr

Rutledge doet een spoedoperatie
bij de man die verschillende schotwonden vertoont aan de maag,
de pancreas en de darmen en
herstelt alles waarbij hij de dundarm aan de maag vasthecht
zonder de darm door te snijden.
De volgende dag staat er een patiënt voor een gastric bypass op
het operatieprogramma en Dr R.
besluit dezelfde verbinding tussen

de maag en de dunne darm – die
hem eenvoudig en veilig lijkt – toe
te passen bij deze patiënt, waarbij
hij een lange maagbuis verbindt met
de dunne darm zonder deze laatste
door te snijden, daar waar bij de klassieke bypass er een klein maagzakje
wordt gemaakt en de dunne darm
wel wordt doorgesneden alvorens

Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Zottegem
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Historiek of hoe alles begon:

deze aan het maagzakje te hechten. Gezien de goede resultaten en de geringe complicaties besluit hij voortaan deze ingreep uit te voeren in plaats van de klassieke gastric bypass.

Initieel noemt hij de ingreep “Collis Gastroplastie met
een antecolische gastro-jejunostomie“ (een mondvol!) .
Maar al snel verandert hij de benaming in Mini Gastric Bypass, vooreerst omdat de vorige benaming
veel te omslachtig is en om het onderscheid te
maken met “open“ chirurgie voegt hij er MINI - de
verkorte versie van MINImaal invasieve chirurgie aan
toe.
In 2000 presenteert Rutledge de resultaten van zijn
eerste 1200 ingrepen op het congres van de American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS), een bijeenkomst van chirurgen en specialisten in de behandeling van obesitas. Er wordt zelfs
niet gewacht op het einde van zijn betoog om hem
te bekritiseren en aan alle gangmicrofoons staat een
lange rij chirurgen om hem neer te sabelen en zijn
operatie als gevaarlijk en nutteloos te bestempelen.
Blind en doof als ze zijn voor zijn uitleg vergelijken
ze de operatie met een vroegere ingreep genaamd
de Mason-Ito operatie (Figuur 20) die verlaten was
Dr Rutledge en Dr Focquet
wegens het verhoogd risico op slokdarmontstekingen door terugvloei van zuur en gal in de slokdarm.
De woede en verontwaardiging van de toehoorders is zo fel dat de sprekers na Rutledge verstek
geven om de zaal de tijd en de kans te gunnen om hun gal te spuwen!
Dr Rutledge tracht tevergeefs uit te leggen dat zijn operatie niets van doen heeft met de Mason
operatie, maar de zaal wil of kan het niet verstaan!
Alleen al de naam Mini Gastric Bypass doet bij velen – vooral bij academici – de wenkbrauwen
fronsen. Dr Rutledge heeft ook nog het nadeel dat hij een begenadigd spreker en entertainer is
die algauw genomen wordt voor een soort stand-up comedian.
Het duurt dus meer dan 20 jaar vooraleer de medische wereld eindelijk beseft dat deze ingreep
inderdaad niet alleen eenvoudiger, veiliger maar ook efficiënter is dan de klassieke gastric bypass
en definitief zijn plaats verdient in de behandeling van
obesitas.
Tot op heden werden bijna 100.000 van deze ingrepen
verricht !
Tot zover de geschiedenis.

2

De ingreep zelf of hoe de ingreep uitgevoerd wordt:
De patiënt wordt vooreerst genarcotiseerd of in slaap gebracht door de anesthesist, waarna de
buik wordt ontsmet en steriel afgedekt. (Figuur 1).
Vervolgens wordt door middel van een dikke naald die onder de linker ribbenboog wordt ingebracht (vandaar het kleine puntvormige wondje onder de ribben) de buik opgeblazen met CO2
gas. Na ongeveer 4 liter gas te hebben ingeblazen wordt de gewenste druk in de buik bereikt en
bekomt men voldoende ruimte om de instrumenten en een mini camera aan te brengen om de
ingreep uit te voeren. Hiervoor worden een vijftal kleine buisjes met een diameter van 5 tot 12 mm
doorheen de buikwand in de buikholte geplaatst (Figuur 1 en 2).

Figuur 1

Figuur 2

In de eerste plaats wordt de buikinhoud geïnspecteerd: de lever, de galblaas, de maag, de darmen
(Figuur 2) en dan kan de eigenlijke procedure gestart worden.

Stap 1: constructie van een lange slanke maagbuis (“de maagpouch“)
De rand van de maag wordt een paar centimeter onder de kleine maagbocht (Figuur 3) vrijgemaakt en vervolgens wordt een speciaal nietapparaat (“Echelon stapler“) aangebracht (Figuur 4)
en wordt de maag in horizontale richting, loodrecht op de kleine maagbocht afgeniet en doorgesneden (Figuur 5), waarna de maag in verticale richting op dezelfde wijze afgeniet wordt tot
de bovenrand (Figuur 6, 7 en 8) zodanig dat er nu in feite 2 magen aanwezig zijn: de lange smalle
buismaag (“maagpouch“) die nog steeds verbonden is met de slokdarm en anderzijds de rest van
de maag (het grootste deel) die nog enkel verbonden is met de darm (“de uitgesloten maag “)
(Figuur 8). Dit deel kan dus geen voedsel meer bevatten maar blijft verder functioneren met productie van maagsap en zuur.
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Figuur 3

Figuur 4

Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8

Stap 2: opening in de maagpouch
Er wordt aan het uiteinde van de maagpouch
een kleine opening gemaakt (Figuur 9) nadat
een dikke sonde van ongeveer 1 cm diameter (Figuur 7) in de maagbuis via de mond
wordt ingebracht.

Stap 3: opzoeken van de dundarm en
verbinden van de darm met de maag
Het buikvet dat de darmen bedekt wordt
naar rechts geschoven en zo komen de dunne darmen zichtbaar en wordt het begin van
de dunne darm opgezocht en vandaar wordt

Figuur 9

de dundarm gevolgd over een afstand van 2
meter. Er wordt aan het 2 meter punt van de
dundarm een opening gemaakt (Figuur 10)
en vervolgens wordt het nietapparaat aangebracht in deze opening (Figuur 11) en in de
opening die gemaakt was in de maagpouch,
waarna het apparaat wordt “afgevuurd“ en
er een verbinding wordt “geniet“ tussen de
maag en de dunne darm (Figuur 12).

Figuur 10

Figuur 11

Figuur 12
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Stap 4: sluiten van de maag-darmverbinding
Na het nieten van de verbinding resteert er nog een opening aan de voorzijde van de verbinding
tussen de maag en de dunne darm (Figuur 13) en deze wordt dicht gemaakt met een hechtingsdraad (“toegenaaid“) (Figuur 14). Er is nu een mooie verbinding tussen de maagbuis en de dunne
darm en het voedsel kan nu onmiddellijk van de maagpouch naar de dunne darm waarbij de uitgesloten maag (gastric) en de dunne darm worden overbrugd (bypass) vandaar de naam “gastric
bypass“.

Figuur 13

Figuur 14

Stap 5: testen van de verbinding op lekkage
Via de dikke sonde wordt thans blauwe kleurstof (methyleen blauw)
ingespoten en de darm juist voorbij de verbinding met de maag wordt
dichtgeduwd zodat de verbinding als het ware wordt opgeblazen
met de kleurstof en als de verbinding correct is mag er geen kleurstof
lekken.

Met blauwe vloeistof opgeblazen darm
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Geen blauw - geen lekkage

Stap 6: sluiten van de bres tussen de dunne darm en de dikke darm
De dunne darm die aan de maag is vastgehecht overkruist het horizontale deel van de dikke darm en
er bestaat dus een soort bres of opening tussen deze twee structuren (Figuur 15). Deze bres wordt met
een hechtingsdraad of met haakjes dicht gemaakt (Figuur 16) om te vermijden dat andere delen van de
darm hier zouden tussen glijden met obstructie of verstopping voor gevolg.

Figuur 15

Stap 7 :
sluiten van de wondjes

Figuur 16

Resultaat:

Er wordt nog een laatste controle
op bloeding uitgevoerd, een drain
wordt aangebracht en de wondjes
worden met huidlijm gesloten.
Einde van de ingreep na 35 minuten.
Figuur 17

Na de operatie :
Onmiddellijk na de operatie wordt de patiënt opgenomen op de RECOVERY afdeling (ontwakingsof verkoeverkamer). Daar worden de nodige pijnstillers toegediend en na enkelen uren wordt de
transfer naar de kamer geregeld. Postoperatief verblijf op de dienst INTENSIEVE ZORGEN is meer
uitzondering dan regel en is zelden noodzakelijk. Het is toegelaten wat water te drinken.
De volgende dag is een “dag om te bekomen“ van de ingreep: vloeibare voeding, pijnstillers zo
nodig, bezoek van de diëtiste, mobilisatie. De drain (zie stap 7) wordt verwijderd.
Dag 2 na de operatie is de ontslagdag, de patiënt verlaat het ziekenhuis in de voormiddag voorzien van alle nodige documenten: brief voor de huisarts, medicatie voorschrift, attesten, dieetboek, bariatrisch paspoort, en afspraak voor controle raadpleging bij de chirurg.
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Medicatie na de operatie:
Maagbeschermers: Pantomed of andere PPI (Pantoprazol, Omeprazol, Nexiam…) 40 mg/dag
gedurende minimum 3 maanden. Bij rokers en maaglijders wordt deze periode verlengd.
Pijnstillers: meestal volstaat inname van Paracetamol (Dafalgan). Ontstekingsremmers zoals
Voltaren, Diclofenac, Brufen, Ibuprofen, Feldene en andere worden best vermeden gezien ze
maagontstekingen en zweren kunnen veroorzaken.
Onderhuidse injecties: gedurende 10 dagen onderhuidse (subcutane) injectie van bloedverdunner (Fraxiparine of Clexane) om thrombosen en embolen te vermijden na de operatie.
Vitamines en mineralen worden gestart 2 à 3 weken na de ingreep

Voeding na de operatie:
Alle informatie in verband hiermee, wat, hoe, caloriën, enz. staat te lezen in het boek “Gastric Bypass, Sleeve Gastrectomie, Maagband, een nieuw leven na een vermageringsoperatie“ van Anne
Bosman, een expert-diëtiste die eenmaal per maand consultatie houdt in het Expertcentrum te
Zottegem. Dit boek wordt bij ontslag uit het ziekenhuis aan de patiënt overhandigd.

Resultaten van de Mini Gastric Bypass:
Gewichtsverlies: verlies van 75-90 % van het overgewicht na 1 jaar met behoud van het gewicht
over een periode van 5 jaar. Slechts in 5 % is er een gewichtstoename na 5 jaar van 10 kg of meer
mogelijk
Diabetes: remissie of genezing van diabetes in 90% van de patiënten
Te hoog cholesterol: terug normale waarden in 90%
Slaapapnee: verbetert in 90 %
Zuureflux: verbetert in 85%
Hoge bloeddruk: verbetert in 80 %

Complicaties en nevenwerkingen:
1. Onmiddellijk na de operatie: bloeding is eerder zeldzaam en behoeft meestal geen bijkomende behandeling, tenzij veel bloedverlies of onstelpbaar bloeden waarvoor een nieuwe kijkoperatie soms nodig is. Lekkage of “fuite” aan de verbinding tussen maag en darm (zie Figuur
11, 12, 13, 14) is zeer zeldzaam en komt slechts in minder dan 1 % voor. Het risico is wat groter
bij rokers, maag- en vaatlijders en diabeten.
2. Laattijdige complicaties: maagzweren komen in 1 tot 5 % voor en vooral bij rokers en
patiënten die toch ontstekingsremmers nemen (zie Medicatie na de operatie); diarree in 4-5 %,
de stoelgangsfrequentie (het aantal stoelgangen /dag) kan verdubbelen, aan de basis hiervan
liggen vooral te hoge inname van vetten en lactose intolerantie (overgevoeligheid voor melkproducten).
3. Dumping: als gevolg van inname van suikers en teveel vetten wordt er een grote hoeveelheid
vocht in de darm aangetrokken met als gevolg: onwelzijn, hartkloppingen, zweten, verlagen
van de bloeddruk, diarree, braken, krampen. Dieetmaatregelen en zo nodig medicatie kunnen
dit probleem verhelpen.
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4. Reflux: gal- en of zuurreflux wat betekent dat maagzuur of gal terugvloeit in de slokdarm is
meer uitzondering dan regel en de frequentie bedraagt ongeveer 1 à 2%. Dieetmaatregelen en
medicatie volstaan meestal om het probleem onder controle te krijgen; in zeldzame gevallen is
een nieuwe ingreep nodig om de gal af te leiden .
5. Ondervoeding, tekorten aan vitamines, mineralen en eiwitten: wanneer men de raadgevingen
na de ingreep goed volgt en supplementen vitamines en mineralen alsook eiwitten inneemt
treden er zelden of nooit problemen op. Tekorten met alle gevolgen van dien zijn dus meestal
het gevolg van geen of te weinig inname van extra voedingsstoffen.

De kritiek op de ingreep en waarom deze ongegrond is
De Billroth 2 operatie (Figuur 18) wordt reeds “een eeuwigheid “ uitgevoerd en elk jaar worden er
duizenden verricht, zonder enige kritiek of vrees voor laattijdig optreden van slokdarm- of maagkanker. De MGB vertoont enige gelijkenis met de Billroth 2 operatie maar het fundamenteel verschil is dat de maag die aan de dunne darm wordt vastgemaakt veel langer is bij de MGB alsook de
darmlengte die wordt “gebypassed” (Figuur 19).

Figuur 18

Figuur 19

De kritiek op de MGB komt hoofdzakelijk door het feit dat deze ingreep verward wordt met de
oude en verlaten Mason-Ito operatie (zie hoofdstuk Historiek).
Bij de Mason operatie is er slechts een heel korte afstand tussen de maag-darmverbinding en
de slokdarm (zie Figuur 20) en is het risico van
terugvloei van gal in de slokdarm duidelijk verhoogd.
Zowel terugvloei van gal en zuur “zouden“
slokdarmontsteking kunnen veroorzaken die in
zeldzame gevallen ontaardt tot slokdarmkanker. De rol van zuur zou hierin groter zijn dan
Figuur 20
deze van gal, maar dit blijft controversieel, waarbij sommige onderzoekers het probleem eerder toeschrijven aan de gal en andere eerder een
combinatie zien van gal en zuur.
Toch is het opmerkelijk dat aan zuurreflux in de slokdarm minder aandacht wordt besteed, daar
waar na een sleeve gastrectomie 30 tot 40 % van de patiënten zuuroprispingen hebben, en 4 op
10 patiënten tot 10 jaar na de ingreep nog zuurremmers dienen in te nemen (!).
Rutledge merkt dan ook terecht op: “een aantal studies tonen aan dat meer dan 30 % van de
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sleeve gastrectomie patiënten, thans de meest populaire en meest uitgevoerde ingreep (zie
KOMC Nieuwsbrief sept/okt 2017), zuurreflux hebben. We weten reeds lang dat zuurreflux een
oorzaak van slokdarmkanker is, wat dus betekent dat we een generatie patiënten maken die een
levenslang risico op kanker hebben?” Hij voegt hier nog aan toe: “Als sommige obesitaschirurgen
bedenkingen hebben en hun vrees uiten voor kanker, ben ik van mening dat ze zich meer zouden
moeten bekommeren om slokdarmontstekingen die ontstaan na sleeve operaties, een voorbeschikkende factor voor kanker“ (vrij vertaald naar een interview met Dr Rutledge verschenen in
Bariatricnews nr 28).
Wij hebben een tweetal jaren terug al de literatuur over kanker na vermageringsoperaties opgezocht (gepresenteerd in Cairo op het ESBS congres in 2015) waaruit volgende besluiten naar voor
kwamen:
1.
2.
3.
4.
5.

De Mini Gastric Bypass kan niet vergeleken worden met de Mason-Ito operatie
De Billroth 2 operatie wordt sinds meer dan 100 jaar verricht
Meer dan 1.000 studies (1.450) kunnen geen verhoogd risico op kanker aantonen
De frequentie van maagkanker neemt af
Er zijn tal van andere factoren die een nog hoger risico op kanker inhouden: tabak, alcohol,
nitraten, maagbacteriën, …
6. De rol van gal terugvloei als oorzaak van slokdarmontstekingen en kanker is het onderwerp
van heel wat conflicten en tegenstrijdige studies in de academische wereld

Eindconclusie:
tot op heden na een opvolgperiode van 20 jaar en meer dan 100.000 ingrepen is er nog steeds
geen publicatie of bekendmaking van slokdarmkanker of kanker in de maagpouch na MGB.
Dus de vrees voor een verhoogd risico op ontstekingen en per uitbreiding kanker na een mini
gastric bypass operatie is meer MYTHE dan REALITEIT en totaal ONGEGROND.

Hoe de Mini Gastric Bypass werkt
De Mini Gastric Bypass heeft meerdere werkingsmecanismen:
1. Gewichtsverlies door beperking van de calorie inname lees “men eet minder“, men heeft minder honger
2. Verminderde opname of absorptie van calorieën en voedingsstoffen en vooral verminderde
absorptie van vetten (een grote bron van calorieën)
3. Hormonale veranderingen die een rol spelen in de opname van voedsel, maagontlediging,
hongergevoel, smaken…
De Mini Gastric Bypass is dus een combinatie van restrictie (beperking van de voedselinname),
hormonale veranderingen en malabsorptie (beperking van de opname of absorptie van voedingsstoffen in de darm) waarbij vooral deze laatste component een belangrijke rol speelt in het
gewichtsverlies.
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Waarom is de Mini Gastric Bypass de voorkeursoperaties van het “huis“?
Tot op heden bestaat de perfecte of ideale vermageringsoperatie niet gezien er geen enkele ingreep is die aan alle voorwaarden van een ideale ingreep voldoet: eenvoudig, makkelijk uitvoerbaar, weinig of geen complicaties, geen mortaliteit, maximaal en blijvend gewichtsverlies, uitstekende levenskwaliteit, omkeerbaar, … met andere woorden: super gewichtsverlies, super veilig, …
Na een lange periode van maagbanden schakelden we over naar de sleeve gastrectomie en de
klassieke gastric bypass.
In 2010 begonnen we schoorvoetend met de Mini Gastric Bypass en gezien de goede resultaten, de goede levenskwaliteit en het gering aantal complicaties werd de MGB geleidelijk aan de
“standaard“ operatie in onze dienst, waarbij tot op heden meer dan 1000 MGB ingrepen werden
verricht met blijvend gunstige gevolgen.
De MGB benadert inderdaad het meest de criteria zoals hierboven aangehaald: technisch eenvoudiger, goed en blijvend gewichtsverlies in meer dan 90%, goede levenskwaliteit, minder complicaties dan een sleeve en een klassieke gastric bypass en bovendien omkeerbaar. Overigens baart
de gewichtstoename en de zuurreflux na sleeve gastrectomie ons meer zorgen alsook de niet
zeldzame darmobstructies (>5 %) en gewichtstoename na de klassieke RnY gastric bypass.
De perfecte operatie is er (nog) niet en de toekomst zal uitwijzen welke richting we verder moeten uitgaan: minimaal ingrijpende operaties, endoscopische ingrepen zonder insneden (via de
mond) (zie KOMC Nieuwsbrief nov-dec 2017), medicatie, …
Maar nog meer tot nadenken stemmen de cijfers van het aantal mensen met overgewicht en
obesitas:
Het aantal mensen met overgewicht is in 25 jaar verdubbeld!
Wereldwijd kampen 2,2 miljard personen (1/3 van de wereldbevolking) met overgewicht
(BMI >25)
Daarvan zijn er 700 miljoen obees (BMI >30)
Belgische cijfers: 16% obees
(175.000 Belgen);
1/5 minderjarigen heeft
overgewicht!

Denk daar maar eens
over na…
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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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