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“ Hocus pocus pats, de grote
goocheldoos om te vermageren…
of de doos van Pandora?. ”
Editoriaal

Regelmatig krijgen we de vraag van patiënten voor minimaal ingrijpende behandelingen meer bepaald de “ sleeve die langs de mond zonder
snijden wordt uitgevoerd “ dit vooral naar aanleiding van de recente
berichten in de media over deze behandeling in een ziekenhuis in de
grootste stad van Vlaanderen. Daarom een overzicht van dit soort behandelingen en de zin en onzin ervan.
Veel leesplezier!
De chirurgen komen nu met een “Belgische primeur” naar buiten voor
obese patiënten met een BMI tussen 30 en 35. Het gaat om een maagverkleining via de slokdarm onder volledige narcose. Via een flexibele buis
naait de chirurg de maag gedeeltelijk dicht, zodat de patiënt minder kan
eten. De ingreep duurt 90 minuten, al moet de patiënt nog een paar weken
aangepaste voeding eten. (Knack 8.05.2017 )

Op dit ogenblik is chirurgie of
een operatieve ingreep de meest
afdoende en efficiënte behande-

ling van obesitas maar vanzelfsprekend wordt er voortdurend
gezocht naar andere minder
ingrijpende behandelingen, temeer daar de “obesitasmarkt“ voor
de industrie een meer dan aanlokkelijke klant is gezien het potentieel aan mensen die zwaarlijvig zijn
en worden.

In dit nummer doen we een poging om in het bos van therapeutische middelen de bomen te zien
en de meeste eveneens een kwalificatie van “zin” of “onzin “ te geven
gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en studies.

Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Zottegem

▼
▼
▼

Obesitas of zwaarlijvigheid is een
epidemisch probleem geworden
en ondanks alle adviezen, diëten,
bewegingsprogramma’s en andere (wonder-) middelen neemt de
frekwentie nog toe.

Gewicht kan je verliezen door minder voedsel in te nemen – dit heet restrictief of beperkend – je beperkt de inname van calorieën ,maar ook door minder voedsel op te nemen
in de darmen – dit heet malabsorptief – er worden minder voedingsstoffen en calorieën
opgenomen , of door gemengde procedures : inname en opname beperken.
Zo zijn een maagband, een sleeve gastrectomie (maagverkleining) en een standaard
gastric bypass hoofdzakelijk restrictieve ingrepen en zijn een mini gastric bypass en een
duodenale switch of Scopinaro vooral malabsorptieve ingrepen.
De bedoeling van de hierna volgende niet-operatieve of minimaal invasieve procedures is dubbel : enerzijds een substantieel gewichtsverlies en anderzijds minder invasief of
minder ingrijpend. Of ze daarin slagen is een ander paar mouwen.

1. Restrictieve procedures (verminderen de inname van voedsel)
Maagballonnen
1.1 Orbera® maagballon
Is de meest gebruikte ballon, wordt geplaats met een gastroscopie (in de maag kijken),
wordt gevuld met 450 tot 700 ml water met kleurstof en blijft gemiddeld 6 maanden ter
plaatse waarna hij weer wordt verwijderd met een gastroscopie onder narcose.
• Gewichtsverlies: 25-34% van overgewicht
• Nevenwerkingen: braken, pijn, maagzweren,
lekken, geen gewichtsverlies
• Maar: gewichtstoename na verwijderen
van de ballon!
• Kostprijs: 2.000 Euro
(geen tussenkomst van ziekteverzekering)

1. 2 Heliosphere® maagballon
ballon gevuld met lucht i.p.v. water.

1. 3 Reshape® Duoballon
combinatie van 2 ballonnen gevuld met 450 ml water.
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1. 4 Spatz® ballon
Ballon die kan aangepast worden en waarbij de hoeveelheid vocht kan geregeld worden naargelang de behoefte,
de ballon kan 12 maanden ter plaatse blijven.

1. 5 Ellipse® ballon
De ballon is vervat in een capsule die wordt ingeslikt en langs een buisje dat aan de
ballon is bevestigd kan worden opgevuld, na enkele maanden ledigt de ballon spontaan
en wordt geëvacueerd langs natuurlijke weg (met de stoelgang).

Transpylorische shuttle (Baronova®)
Bevat 2 peren waarvan de grootste net voor de uitgang van de maag zit zodanig dat het
geheel niet in de darm kan schuiven , bij het samentrekken van de maag wordt de uitgang van de maag afgesloten met vertraagde maagontlediging en versneld verzadigingsgevoel voor gevolg. Plaatsing gebeurt met een gastroscopie.
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Satisphere®
Bestaat uit een draad met meerdere ballonnetjes
met aan beide uiteinden een varkensstaart die belet
dat het geheel gaat verschuiven en migreren in de
darm, het “zou“ voor gewichtsverlies zorgen door de
passage doorheen de dundarm te vertragen en de
verzadigingshormonen te wijzigen zodanig dat het
verzadigingsgevoel sneller optreedt.
Deze procedure werd gestopt gezien de helft van de
geplaatste Satispheren migreerden m.a.w. spontaan
gingen verschuiven in de dundarm.

Gelesis 100 capsule
Deze capsule bevat hydrogel partikels die in de maag
vrijkomen en uitzetten door de absorptie van water
en als dusdanig een sneller volheidsgevoel zullen
veroorzaken. Studies tonen aan dat het gewicht met
ongeveer 5% (!) vermindert na een paar maanden.
Bijwerkingen zijn opgeblazen gevoel, maagpijn,
winderigheid en diarree.

Teris: Transoral Endoscopic Restrictive Implant System
Bestaat uit een soort ankers waarboven een kleine maag ontstaat
met als gevolg sneller verzadigingsgevoel met kleine porties.
Dit procedé wordt op dit ogenblik
enkel in studieverband aangeboden. Op 3 maanden zou er een
reductie van 22-28% van het overgewicht optreden.
Nevenwerkingen: verlies van de
ankers, bloeding, zuuroprispingen,
braken, pijn, perforatie…..
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Toga: TransOral GAstroplasty
Met een via de mond (gastroscopie ) ingebrachte nietmachine (stapler) wordt een dikke plooi
bovenaan de maag gemaakt die als het ware een
kleine maag gaat vormen. Kleine reeksen patiënten toonden behoorlijk gewichtsverlies. Desondanks besloot de producent dit middel niet te
commercialiseren.

Pose: Primary Obesity Surgery Endoluminal
Met een speciaal ontworpen apparaat worden
een aantal plooien (plicatuur) in de maag gelegd
zodanig dat het maagvolume vermindert met verminderde voedselinname en sneller verzadigingsgevoel voor gevolg. Een studie met 45 patiënten
toonde een verlies van 45 % van het overgewicht
op 6 maanden met behoud van dit gewichtsverlies na 1 jaar. Maar gezien niet onbelangrijke nevenwerkingen (slokdarmscheuren) blijft
deze procedure beperkt tot studies.

ESG: Endoscopische Sleeve Gastroplastie (“de sleeve operatie langs de mond“)
Met een ingenieus endoscopisch naaiapparaat worden knopen in de maag gelegd in verticale richting zodanig dat een soort sleeve maag wordt gevormd die lijkt op een operatieve sleeve met dit verschil dat het uitgesloten deel van de maag niet wordt weggenomen.
Deze procedure werd onlangs met veel bravoure “wereld” kundig gemaakt in de media
(Knack, HLN, VTM.) nadat in de metropool (*A*) een paar gunstige resultaten werden
gerapporteerd waarna een volkstoeloop ontstond gezien nu een sleeve kon worden
gedaan zonder operatie, zonder insnede, in daghospitalisatie maar aan een “zacht” prijsje van 4.000 Euro (geen tussenkomst van de ziekteverzekering noch de hospitalisatieverzekering)! Het gewichtsverlies bedraagt
ongeveer 30 % van het overgewicht.
Er bestaan slechts een paar beperkte studies
met respectievelijke 20 en 10 patiënten.
Deze behandeling wordt nog steeds als
experimenteel beschouwd en dient enkel
in studieverband te worden verricht.
Ongetwijfeld treedt na een paar jaren opnieuw gewichtstoename op.
(zie artikel Knack 6-2017)
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2. Malabsorptieprocedures (verminderen de opname van voedsel)
2.1 Endobarrier ®
De Endobarrier of duodenal liner is een 60 cm lange buisvormige plastiek zak die ontrold
wordt in de dundarm en vastgeankerd wordt aan de uitgang van de maag om verschuiving van de plastiek te voorkomen. Wordt geplaatst via een gastroscopie en blijft 1 tot 1,5
jaar ter plaatse. Het principe is dat het voedsel niet meer in contact komt met het slijmvlies
van het eerste deel van de dundarm (twaalfvingerige darm) met wijziging van de productie van hormonen die het hongergevoel, het verzadigingsgevoel en de opname van
voedsel bepalen voor gevolg. In meerdere studies bleek de Endobarrier voor een goed
gewichtsverlies te zorgen: 22% van het overgewicht na 3 maanden, 32% na 6 maanden en
47% na 1 jaar.In de Verenigde Staten werden de studies met de Endobarrier gestopt wegens 4 gevallen van leverabcessen. Naast leverstoornissen kunnen bloeding, pijn, braken,
obstructie en migratie optreden. De kostprijs bedraagt ruim 3.000 Euro! Geen tussenkomst van de ziekteverzekering voorzien.

2.2 Revita (Fractyl®): duodenal mucosal resurfacing procedure
Met een speciale probe (peilstaaf ) wordt de oppervlakkige laag van het slijmvlies van de
twaalfvingerige dundarm vernietigt met radiofrekwentie en hierdoor wordt een wijziging
van de hormonen bekomen die een rol spelen in de absorptie van voedingsstoffen waarbij vooral een gunstige invloed op diabetes type 2 wordt waargenomen.
Deze procedure is dan ook hoofdzakelijk gericht op metabole doeleinden
zijnde verbetering van diabetes type 2
maar er is ook een gunstig effect op het
gewicht waargenomen. Dit procedé
wordt ook enkel in studieverband
verricht.
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2.3 Samsen: Self-Assembling MagnetS for ENdoscopy
Dit is een procedure waarbij magneten via gastroscopie en endoscopie worden ingebracht in de maag en de dundarm, nadat de magneten bij elkaar zijn gekomen treedt er
een ischemie (afsterven) van het weefsel op dat tussen de magneten zit zodanig dat een
verbinding tussen de maag en de dundarm wordt gerealiseerd m.a.w. een soort gastric
bypass. Ook deze procedure is experimenteel en is enkel beschreven als palliatief middel
voor patiënten die een maagverstopping hebben door een kwaadaardig gezwel.

3. Gemengd Restrictief - Malabsorptief
Endoluminale bypass: ValenTx®
Bestaat uit een 120 cm lange buis waarvan één uiteinde bevestigd wordt aan de overgang
tussen slokdarm en maag en het andere uiteinde zich bevindt in de dundarm. Enerzijds
zorgt het voor een reductie of restrictie van de inname van voedsel en anderzijds door het
bypassen of overbruggen van het eerste deel van de dundarm wordt er minder voedsel
opgenomen of geabsorbeerd. De buis kan 1 jaar ter plaatse blijven en de procedure wordt
ook enkel in studieverband uitgevoerd. Deze laatste toont een goed gewichtsverlies van
40% van het overgewicht na 3 maanden met verbetering van hypertensie en cholesterolwaarden. Nevenwerkingen: loslating van de verbinding met de slokdarm (4 gevallen op
10!), vroegtijdig verwijderen wegens niet verdragen van de slang.
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4. Neuromodulatie VBloc®
Stimulatie van de maagzenuwen (nervus
vagus) zorgt voor vertraging van de maagontlediging en verzadiging en hongergevoel
en speelt vermoedelijk een rol in de stofwisseling en de functie van het maagdarmstelsel. De firma EnteroMedics® (USA)
ontwikkelde een stimulator die lijkt op een
pacemaker en via een laparoscopie (kijkoperatie) wordt ingeplant waarbij een
aantal draden aan de maag worden bevestigd die electrische impulsen naar de maagzenuwen stuurt. Studies tonen een verlies van overgewicht van 17% na 1 jaar, andere
studies komen tot 20 à 25 %. De kostprijs is niet min: 10.000 Euro of meer!

5. Het buitenbeentje (zeer populair in Absurdistan!):
AspireAssist®
Bij deze procedure wordt een gastrostomie of verbinding tussen de maag en de huid
gecreeërd waardoor je na het eten de maaginhoud naar buiten kan lozen in een soort
container zodanig dat het eten niet meer naar het darmkanaal vloeit maar gewoon terug
naar buiten in een opvangbak! Opmerkelijk is het feit dat dit apparaat werd goedgekeurd
door de FDA (Food and Drug Administration) in de Verenigde Staten!
Dat je hiermee vermagert behoeft geen studies, vraag is wat de weerslag op de maag en
het maagdarmstelsel is en bovenal wat de rationale is achter deze procedure. Blijkbaar
zou het helpen in het veranderen van het eetpatroon en hierdoor bijdragen tot gezondere
eetgewoonten?!
Nevenwerkingen: pijn, lokale irritatie, obstipatie, verstopping van de leiding, blijvende
maagfistel…
Als recyclage middel is er zeker toekomst voor!
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Besluiten en persoonlijke bedenkingen
Het is een feit dat de obesitasproblematiek alsmaar belangrijker wordt en er voortdurend
wordt gezocht naar oplossingen met een zo groot mogelijk veiligheidsprofiel, goede
kosten-baten analyse, een maximaal en blijvend resultaat en zo min mogelijk ingrijpend.
Een groot aantal patiënten staat eerder weigerachtig tegenover een operatieve ingreep nochtans de meest efficiënte behandeling - en het is opmerkelijk dat slechts 1 % van de
obesitaspatiënten die in aanmerking komen voor chirurgie (maw die voldoen aan de RIZIV criteria: BMI 40 en meer of 35 en meer met hoge bloeddruk, slaapapnee of diabetes) zich
daadwerkelijk operatief laten behandelen.
Wat met die overige 99%? Zijn de bovenvermelde behandelingen de invulling van de
kloof tussen conservatieve maatregelen (diëten, fitness..) en operatieve ingrepen?
Uit het voorgaande blijkt toch dat er nog een lange weg af te leggen is alvorens we zullen
beschikken over een efficiënte, veilige en permanente niet-operatieve behandeling van
obesitas. Op dit ogenblik zijn deze oplossingen mijns inziens geen toegevoegde waarde
en is de kosten baten analyse ver van rooskleurig en zijn er veel meer studies nodig om
deze behandelingen in het vakje “common practice“ toe te laten. Misschien hebben ze
een plaats bij complicaties of onvoldoende resultaat na een operatie?!
De heden voorhanden zijnde “ minimaal invasieve “ behandelingen zijn zeker ondergeschikt aan de huidige operatieve behandelingen en hebben enkel een anecdotische of
commerciële waarde. De meeste hebben enkel een tijdelijk effect (bewezen voor maagballon) of zijn onvoldoende geëvalueerd (endoscopische sleeve gastroplastie).
Het komt mij op dit ogenblik voor als een grote trukendoos, de ene truk al meer spectaculair
dan de andere: korte en lange buizen, plooitjes in de maag, magneten, maagstofzuiger …
of is de doos van Pandora toch geopend en wie weet wat er nog uitkomt?
Only time will tell …
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“Complicaties van bariatrische chirurgie: een grote uitdaging voor de volksgezondheid”
Onder deze titel verscheen een zeer interessant en opmerkelijk artikel in het artsenvakblad “De Specialist“ in september
laatstleden.
Enkele passages hieruit: “de vroege chirurgische complicaties zijn goed bekend (bloedingen, hechtingen die loskomen, abcessen…)
maar over de complicaties op lange termijn
weten we veel minder. We hebben een reeks
gevallen gezien waar we nooit over gehoord
hadden, ziekten die we niet kenden en de
artsen om ons heen blijkbaar ook niet “
Het is opmerkelijk dat het hierbij hoofdzakelijk blijkt te gaan om complicaties die
verband houden met in- en opname van
vitamines en mineralen!
Vooreerst beschrijven de auteurs het syndroom van Wernicke, een acuut gebrek
aan vitamine B1. Dit syndroom is beter bekend als het syndroom van Wernicke - Korsakov
dat voornamelijk voorkomt bij personen met een ernstig alcoholprobleem en te wijten is
aan een belangrijk tekort aan Vit B.
“bij patiënten die na een bariatrische ingreep ongecontroleerde bewegingen vertonen, neurologische stoornissen, gezichtsproblemen (dubbel zien, verminderde visus…), moet je aan een
encefalopathie van Wernicke denken“.
Polyneuropathie kan verschillende vormen aannemen: branderige pijn, tintelingen, gevoelloosheid, spierzwakte, spieratrofie… en moet doen denken aan een tekort van vitamine B1, vitamines B12, koper…
Verhoogd risico op fracturen kan voorkomen door ontkalking van het bot: calcium en
vitamine D tekorten.
Verslavingen: het risico bestaat dat een eetverslaving zich transformeert tot een verslaving
aan alcohol- of morfinederivaten.
Besluiten van de onderzoekers
“…mensen eten minder graag vlees na een ingreep en dat verklaart voor een deel de ijzertekorten; door het risico op een tekort aan eiwitten en calorieën is het verantwoord om de patiënt te
laten volgen door een diëtist(e)”
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“in eerste instantie moeten vrouwen die zwanger willen worden foliumzuur innemen, we kunnen het niet genoeg herhalen en zeker als ze een bariatrische ingreep (= vermageringsoperatie )
hebben ondergaan. Dan is het echt nodig dat ze dat doen“
“een levenslange follow-up is vooral cruciaal voor patiënten met een bypassoperatie“
“ik raad aan om de behandelende arts één keer per jaar een bloedonderzoek te laten doen om
er zeker van te zijn dat er geen tekorten ontstaan“
Persoonlijk commentaar: dit artikel onderstreept nogmaals het belang van de inname
van vitamines en mineralen en het belang van een goede nazorg en follow-up. Er kan op
deze nagel niet genoeg geklopt worden!!
Nog steeds zijn er een aantal patiënten die zich onttrekken aan elke nazorg, ze komen nog
éénmaal na de ingreep op consultatie en daarna niet meer en niet zelden zie je ze dan
jaren later terug met problemen te wijten aan vitamine- en mineraaltekorten of andere
problemen zoals zuurreflux, maagzweren… vaak verongelijkt en verontwaardigd dat ze
nu met deze problemen worden geconfronteerd. Terwijl we steeds de nadruk leggen op
het feit dat een goede nazorg een kapitale schakel is in de behandeling van de obesitasproblematiek. Vanzelfsprekend wordt deze houding ook gevoed door het feit dat de
patiënt zich na de ingreep met een belangrijk gewichtsverlies voor gevolg veel beter voelt
dan vroeger en niet inziet waarom opvolging en nazorg noodzakelijk is. Onlangs zag ik
een patiënte terug met een ernstige polyneuropathie na een gastric bypass meer dan
5 jaar terug. Ze bood zich slechts éénmaal voor controle aan, 3 weken na de ingreep.
Bij navraag of ze dan vitamines en mineralen had genomen was het antwoord negatief
( “niet aan gedacht, geen tijd “…). Dit zijn bedroevende situaties die vermeden hadden
kunnen worden. Je hoeft echt niet op controle te komen voor de mooie ogen of de
portemonee van de behandelende arts! Bewijs artikel hierboven!
De huidige richtlijnen opgesteld door de ASMBS (American Society for Metabolic en
Bariatric Surgery) en de BOMSS (British Obesity and Metabolic Surgery Society):
bloedonderzoek aangewezen na 3, 6, 12, 18, 24 maanden en dan jaarlijks zeker voor
patiënten na een gastric bypass operatie.
Ons advies na gastric bypass ( MGB)
1. Regelmatige follow-up met klinisch onderzoek bij arts:
3-6-9-12-18-24 maanden
2. Bloedname: 3-6-9-12-18-24 maanden
3. Inname van aangepaste en correct gedoseerde vitamines en mineralen
4. Regelmatige consultatie bij diëtiste 3-6-12 maanden
5. Medische trainingstherapie gedurende 12 maanden
6. Zo snel mogelijk afspraak maken bij problemen: plotse pijn,
hardnekkig zuur, neurologische problemen, constant braken…
Bij sleeve gastrectomie en maagband zijn tekorten minder voorkomend en dient bloedonderzoek niet systematisch te worden verricht. De andere voorgestelde maatregelen
zijn echter ook voor deze ingrepen aangewezen.
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Praatcafe op 21 september 2017
Het eerste praatcafé dat plaatsvond in de zalen van het Sint-Elisabethziekenhuis kan als een succes
worden beschouwd, er was een meer dan behoorlijke opkomst en iedereen had voldoende tijd om
zich te onderhouden met de leden van het obesitasteam. Voor sommigen was het een eerste
kennismaking en uit de positieve commentaren weerhouden we dat dit initiatief zeker voor herhaling
vatbaar is. We houden u verder op de hoogte !

Voordrachtencyclus 2017
Na de voordracht in juni over vitamines en eiwitten is het tijd om de draad weer op te nemen
en organiseert de Kliniek voor Obesitas op 14 december 2017 een avond met twee voordrachten over voeding en beweging.
Yves Devos spreekt over “Het belang van functionele bewegingstherapie na een vermageringsingreep“ en Anne Bosman heeft het over “Volop genieten na een maagverkleining“
Gevolgd door gezellig samenzijn, drankje, hapje, praatje …..
Plaats: Auditorium Sint Elisabeth Ziekenhuis derde verdieping (volg de pijlen)
Dag en uur: donderdag 14 december 2017 om 19.30 uur.
Voor wie: alle geinteresseerden zowel patiënten als nieuwkomers zijn welkom
Inkom: vanzelfsprekend gratis
Inschrijving verplicht via tel. 09 364 89 28 of e-mail: komc@sezz.be
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:
Als je niet over een QR reader
of QR scanner beschikt op je smartphone,
download je deze gewoon
( gratis ) via de App Store.
Website

Facebook

Het KOMC team:
Dr. Marc Focquet

Dr. Chris Matthys

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

Mevr. Mia Vermassen
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