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■  VOORWOORD 
 

Zwaarlijvigheid of obesitas neemt wereldwijd toe, en dreigt zich te ontwikkelen tot een ware pandemie. Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) verdrievoudigde wereldwijd het aantal mensen met obesitas tussen 
1975 en 2016, en vandaag is een op de 7 volwassenen in België zwaarlijvig. 

Obesitas is een complexe aandoening. Er zijn niet enkel medische maar ook belangrijke psychologische en 
sociale dimensies. Inderdaad, obesitas verhoogt het risico op allerlei ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, 
sommige vormen van kanker, en ook vroegtijdig overlijden. Maar het gaat ook gepaard met stigmatisering en heel 
wat psychisch lijden, en komt beduidend vaker voor in zwakkere socio-economische klassen. 

Aanpassing van levensstijl naar gezondere voedingsgewoontes en meer beweging, is en blijft de hoeksteen van 
de conservatieve behandeling. Maar helaas leidt dit niet altijd tot het gewenste duurzame resultaat. En ook 
medicatie heeft tot hiertoe geen grote rol gespeeld in de aanpak van dit probleem. Voor wie al alles uitgeprobeerd 
heeft en ten einde raad is, lijkt chirurgie dan ook een “eenvoudige oplossing”…  

Chirurgische ingrepen voor obesitas, ook wel “metabole en bariatrische chirurgie” genoemd, worden in België al 
sedert 2007 door de ziekteverzekering terugbetaald onder strikte voorwaarden. Maar de vraag rees of de ingreep 
niet toegankelijk zou moeten gemaakt worden voor twee bijkomende doelgroepen, en het KCE kreeg de opdracht 
om dit te evalueren. 

Wij namen dus deze behandelingsmethode onder de loep, en gingen na wat de effectiviteit, ris ico’s en 
complicaties, en kosteneffectiviteit zijn van deze ingreep. We bekeken ook specifiek de doelgroepen waarvoor 
gedacht wordt aan uitbreiding van terugbetaling. We bestudeerden ook de beschikbare Belgische data. Dat 
gebeurde in samenwerking met het IMA, waarvoor wij hen van harte danken. 

Zoals vaak is het antwoord op de gestelde vraag genuanceerd, zoals u zal lezen in het rapport. Maar één zaak 
komt in ieder geval duidelijk naar voren: een chirurgische ingreep voor zwaarlijvigheid heeft een impact op de rest 
van je leven... Wie de ingreep overweegt moet beseffen dat een blijvende aanpassing van de levensstijl en 
medische opvolging na de ingreep een continue uitdaging zullen vormen. 

Daarom zullen de resultaten van het huidige rapport meegenomen worden naar een volgende studie, waarin een 
zorgtraject voor bariatrische chirurgie zal uitgetekend worden. 

 

 
Marijke EYSSEN 

Adjunct Algemeen Directeur a.i. 

Christian LÉONARD 

Algemeen Directeur a.i. 
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■ KERN 
BOODSCHAPPEN 

 

 

 Obesitas is een frequente problematiek die kan leiden tot belangrijke gezondheidsproblemen. Het wordt 

steeds meer beschouwd als een chronische (vaak complexe) aandoening.  

 Een wijziging van de levensstijl (voeding en lichaamsbeweging) blijft de basisbehandeling, omwille van de 

relatief lage kost en het niet-invasieve karakter, en dus ook de beperkte risico’s.  

 Metabole en bariatrische chirurgiea (MBS) wordt vandaag in België terugbetaald voor de indicatie morbide 

obesitas (BMI ≥40), of ernstige obesitas (BMI ≥35) in combinatie met de volgende obesitas gerelateerde 

aandoeningen: ernstige, moeilijk te behandelen hypertensie, type 2 diabetes of een ‘obstructief slaap apnoe 

syndroom’ (OSAS). De terugbetaling is voorbehouden voor volwassenen (≥18 jaar), na multidisciplinair 

overleg, als een dieet gedurende minimum 1 jaar geen blijvend succes had. 

 De meest gangbare MBS interventies zijn de RYGB (Roux-en-Y Gastric Bypass) ook wel “Bypass” 

genoemd, en de SG (Sleeve gastrectomie) ook wel “maagverkleining” genoemd. Het “maagbandje” (LAGB 

– Laparoscopic Adjustable Gastric Banding) wordt nog maar weinig toegepast, omwille van minder 

gewichtsverlies en de langere termijn complicaties. 

 Op basis van gerandomiseerde studies blijkt dat MBS bij de meerderheid van de geopereerde personen 

leidt tot een belangrijk en duurzaam gewichtsverlies. Ook de fysieke componenten van de levenskwaliteit 

verbeteren. Bij patiënten met diabetes is er een hogere diabetesremissie in vergelijking met niet-

chirurgische behandeling, al treedt de aandoening bij sommige patiënten na enkele jaren opnieuw op. 

Observationele gegevens wijzen op een daling van vroegtijdig overlijden door aandoeningen veroorzaakt 

door obesitas. 

 De beslissing tot MBS mag niet lichtzinnig genomen worden, omdat het niet alle problemen oplost (bv. 

psychologische problemen), en er neveneffecten kunnen optreden, zoals vitamine- en micro-nutriënt 

tekorten. Ook wordt er een groot aantal heringrepen vastgesteld. 

 Hoewel de lijst van mogelijke neveneffecten lang is, is de globale baten-risico balans op populatieniveau 

gunstig. Toch dienen de kandidaten voor MBS voldoende geïnformeerd te worden over deze risico’s, en 

over de noodzaak van een levenslange aanpassing van de levensstijl. 

 De economische evaluaties over MBS voor de huidig terugbetaalde indicaties wijzen op een relatief lage 

ICER (incremental cost-effectiveness ratio) of zelfs op kostenbesparingen. De huidige indicaties kunnen 

dus worden behouden. 
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 Voor twee ‘nieuwe’ indicaties stellen we het volgende vast: 

o Voor personen met type 2 diabetes en obesitas met een BMI van 30 - <35, lijkt de doeltreffendheid 

voor diabetesremissie en de veiligheid vergelijkbaar met die bij personen met een hoger BMI. De 

onderliggende evidentie is van matige kwaliteit (gebaseerd op kleinere studies). Een aantal RCT’s 

hierover zijn lopende en dienen te worden opgevolgd. 

o Voor adolescenten (< 18 jaar) suggereren vooral observationele studies dat het gewichtsverlies en de 

veiligheid op de korte termijn vergelijkbaar zijn met deze van volwassenen. Toch is een uitbreiding van 

de indicatie naar adolescenten niet eenvoudig, omdat het wetenschappelijk bewijs bij adolescenten 

veel beperkter is en in hoofdzaak gebaseerd is op ingrepen uitgevoerd in gespecialiseerde centra bij 

een erg hoge BMI (gemiddeld ca. 39-59 kg/m2). Bovendien zijn de gegevens over de lange termijn 

effecten (doeltreffendheid en vnl. veiligheid) minder uitgebreid dan bij volwassenen. De beslissing om 

de ingreep uit te voeren moet vooral worden geleid door de ernst van de medische situatie, eerder dan 

enkel en alleen door de leeftijd. MBS bij adolescenten dient dan ook een zeer grote uitzondering te 

blijven.  

 De economische evaluaties over MBS bij adolescenten en diabetespatiënten met een BMI 30 - <35 hebben 

ook relatief lage ICERs als resultaat. Deze berekeningen zijn echter vooral gebaseerd op niet 

gerandomiseerde studies en op heel wat veronderstellingen. Ze wijzen daarom eerder op een potentiële 

kosteneffectiviteit en op het belang van een verdere begeleide introductie (volgens het IDEAL principe) van 

MBS in deze populaties.  

 Een restrictieve terugbetaling voor de twee hogervermelde nieuwe indicaties kan worden voorzien. Dit zal 

verder worden uitgewerkt in een lopend HSR (Health Services Research) rapport, net als het voor- en na-

traject bij MBS, met aandacht voor de lange-termijn follow-up. 

  

                                                      

a  Alhoewel de term ‘metabole chirurgie’ initieel enkel werd gebruikt voor bariatrische chirurgie bij obese personen met type 2 diabetes, wordt de term ‘metabole en 
bariatrische chirurigie’ (of MBS) meer en meer gebruikt als synoniem voor bariatrische chirurgie in het algemeen. Bariatrische chirurgie zorgt namelijk ook voor metabole 
veranderingen en verbeteringen bij obese personen zonder diabetes. 
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LIJST VAN 
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AUD Alcohol Use Disorder  

BMI Body Mass Index  

CPAP Continuous Positive Airway Pressure 

CRD Centre for Reviews and Dissemination 

EUnetHTA European Network for Health Technology Assessment 

GOR Gastro-oesofagale reflux  

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

HSR  Health Services Research 

HTA Health Technology Assessment 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio 

IDEAL Idea, Development, Exploration, Assessment and Long-term study 

IH Inwendige hernia  

IMA Intermutualistisch Agentschap 

INAHTA  International Network of Agencies for Health Technology Assessment 

LAGB Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (laparoscopisch aanpasbare 
maagband) 

MBS Metabolic and Bariatric Surgery (Metabole en bariatrische chirurgie) 

MZG Minimale Ziekenhuis Gegevens  

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

OAGB One Anastomosis Gastric Bypass 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OSAS Obstructief slaap apnoe syndroom 

PK Farmacokinetiek  
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QALY Quality-adjusted life year (gewonnen levensjaar aangepast voor levenskwaliteit) 

RCT Randomized Controlled Trial (gerandomiseerde gecontroleerde studie) 

RYGB Roux-en-Y Gastric Bypass (Roux-en-Y maag-bypass ) 

SD Standaarddeviatie 

SG Sleeve gastrectomie (maagverkleining) 

VT verhoogde tegemoetkoming  

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
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1. ACHTERGROND 

1.1. Doelstelling van de studie 

Vandaag is één op de 7 volwassenen in België zwaarlijvig of obees. In 
eerste instantie wordt er getracht om dit te verhelpen via een aanpassing 
van de levensstijl, of eventueel door het gebruik van geneesmiddelen. Als 
dit niet het gewenste effect heeft, kan een operatie tegen overgewicht, 
‘metabole en bariatrische chirurgie’ genoemd, worden overwogen. Alhoewel 
de term metabole chirurgie initieel enkel werd gebruikt voor bariatrische 
chirurgie bij obese personen met type 2 diabetes, wordt de term metabole 
en bariatrische chirurgie nu ook meer en meer gebruikt als synoniem voor 
bariatrische chirurgie in het algemeen. Bariatrische chirurgie zorgt namelijk 
ook voor metabole veranderingen en verbeteringen bij obese personen 
zonder diabetes. Beide termen kunnen omzeggens inwisselbaar gebruikt 
worden. In dit rapport zullen we voor de vlotte leesbaarheid de afkorting 
MBS (Metabolic and Bariatric Surgery) gebruiken.  

Het RIZIV voorziet voor MBS vandaag een terugbetaling voor volwassenen 
met een Body Mass Index (BMI, zie tekstkader 2) van minstens 40 of een 
BMI van minstens 35, dit laatste in combinatie met comorbiditeiten zoals 
diabetes (zie Hoofdstuk 5). De voorwaarden voor de vergoeding van deze 
chirurgie zijn ondertussen echter meer dan 10 jaar oud. Sindsdien is er 
nieuw wetenschappelijk bewijs voorhanden, waardoor er misschien 
behoefte is aan een herziening van deze regeling. 

Zoals ook aangegeven in tekstkader 1, evalueerden we in dit rapport de 
klinische effectiviteit, veiligheid en kosteneffectiviteit van de vandaag meest 
gebruikte en best gedocumenteerde technieken voor metabole en 
bariatrische chirurgie: de Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB), uit te 
spreken als ‘roo-en-wai’, en de Sleeve Gastrectomy (SG). De 
laparoscopisch aanpasbare maagband (Laparoscopic Adjustable 
Gastric Banding – LAGB) werd tot voor kort nog vaak uitgevoerd, maar het 
gebruik ervan is in sterk dalende lijn.  

We hadden ook aandacht voor twee groepen die momenteel niet onder de 
algemene terugbetaling vallen: 1) adolescenten en 2) volwassenen met type 
2 diabetes en een BMI tussen de 30 en 35.  

In de internationale richtlijnen is er namelijk geen consensus rond MBS bij 
adolescenten van <18 jaar of bij volwassenen met type 2 diabetes en een 
BMI tussen 30 en 35.  

Anderzijds stellen een aantal toonaangevende professionele 
diabetesverenigingen MBS voor als een behandelingsoptie voor 
volwassenen met type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 35 die geen 
duurzaam gewichtsverlies en een verbetering van de co-morbiditeiten 
bereiken zonder chirurgie.  

Het is dus zinvol om na te gaan of een uitbreiding van een RIZIV-
tussenkomst voor MBS bij deze twee doelgroepen aangewezen is. 

Daarnaast bekeken we ook de Belgische praktijk rond MBS. 

1.2. Wat we niet onderzochten 

Oudere technieken, zoals de voorgangers van de RYGB en anderzijds 
meer recente en nieuwere ingrepen zoals de One Anastomosis Gastric 
Bypass (OAGB, of de zogenaamde 'mini-gastric bypass'), de maagballon, 
de endobarrier en de transorale endoscopische gastroplicatie maakten 
geen deel uit van ons onderzoek. Over deze technieken bestaat nog maar 
beperkt wetenschappelijk bewijs. Daarom worden ze best eerst langer en 
grondiger onderzocht in klinische studies, voordat definitieve conclusies 
kunnen worden getrokken over hun klinische resultaten op middellange en 
lange termijn. 

De huidige studie werd uitgevoerd op vraag van het Vlaams Kenniscentrum 
voor Eet- en Gewichtsproblemen (www.eetexpert.be). Zowel dit centrum als 
het Observatorium voor de chronische ziekten benadrukten de noodzaak 
van een holistische benadering van obesitas, met een pre- en 
postoperatieve multidisciplinaire begeleiding. Deze aspecten zullen 
worden behandeld in een later KCE-rapport. 

http://www.eetexpert.be/


 

10 Bariatrische chirurgie KCE Report 316As 

 

Tekstkader 1 – Doelstelling van het huidige rapport 

 Evaluatie van de klinische effectiviteit van de meest courant 
uitgevoerde ingrepen bij volwassenen, zijnde de Roux-en-Y Gastric 
Bypass (RYGB), de Sleeve Gastrectomy (SG) en de tot voor kort 
vaak uitgevoerde LAGB (Laparoscopic Adjustable Gastric Banding) 
(Hoofdstuk 3) 

 Evaluatie van de veiligheid van enkel RYGB en SG, en niet van 
LAGB, omdat deze steeds minder wordt uitgevoerd (Hoofdstuk 4) 

 Evaluatie van de klinische effectiviteit en veiligheid van MBS bij 
adolescenten (BMI ≥40), en bij volwassenen met type 2 diabetes met 
een BMI 30-35 (secties 3.3 en 3.4)  

 Beschrijving van de Belgische praktijk (Hoofdstuk 5)  

 Evaluatie van de kosteneffectiviteit van MBS (Hoofdstuk 6) 

De aspecten van de pre- en postoperatieve follow-up worden behandeld 
in een afzonderlijk KCE-rapport. 

 

2. WAT IS OBESITAS EN HOE HET TE 
BEHANDELEN?  

2.1. Obesitas is een chronische aandoening 

Obesitas is een aandoening waarbij vet zich ophoopt in het lichaam tot op 
een punt waarop het de gezondheid kan schaden. De oorzaken zijn vaak 
een samenspel tussen een zekere genetische voorbeschiktheid en 
omgevingsfactoren (bv. levensstijl).  

In zeldzame gevallen wordt obesitas veroorzaakt door een specifieke 
aandoening, zoals hormonale afwijkingen (bv. verminderde werking van de 
schildklier) of een genetische aandoening. 

Tekstkader 2 – wat is obesitas? 

Wanneer heeft iemand obesitas? 

De Body Mass Index (BMI) is een methode die vaak wordt gebruikt om 
na te gaan of een persoon met overgewicht of met obesitas kampt. 
Daarbij wordt het gewicht in kilogram gedeeld door de lengte in vierkante 
meters (m²). BMI wordt uitgedrukt in kg per m². Voor een vlotte 
leesbaarheid laten we in dit document de eenheid ‘kg/m²’ weg. 

BMI= gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m)) 

Bij volwassenen beschouwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
een BMI van 25 tot 29,9 als overgewicht, en een BMI van ≥30 als obesitas. 
Obesitas wordt op zijn beurt ingedeeld in 3 klassen: klasse I (BMI 30 tot 
<35, of matige obesitas), klasse II (BMI 35 tot <40, of ernstige obesitas) 
en klasse III (BMI ≥40, of morbide obesitas). Daarnaast wordt in de 
literatuur ook nog de term super obesitas gehanteerd (BMI ≥50).1 

Omdat kinderen nog volop aan het groeien zijn, kan men de BMI-criteria 
voor volwassenen niet zomaar op hen toepassen. Kinderen en 
adolescenten tussen 5-19 jaar lijden volgens de WHO aan obesitas als 
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ze een BMI-waarde hebben die groter is dan 2 standaarddeviaties (SD) 
boven de WHO Growth Reference-mediaan.1 

BMI is een surrogaat-maat voor de evaluatie van obesitas, aangezien het 
geen rekening houdt met de lichaamssamenstelling en het geen inzicht 
geeft in het type obesitas en de onderliggende vetverdeling (bv. een hoge 
mate van buikvet houdt meestal een hoger gezondheidsrisico in). 

2.2. Wereldwijd probleem 

In de westerse wereld (of de OESO-lidstaten) is 54% van de bevolking te 
zwaar (BMI≥25) en 19% is obees (BMI ≥30; gemiddeld 20% van de vrouwen 
en 19% van de mannen).2  Obesitas neemt wereldwijd nog steeds toe, ook 
zelfs in landen die in het verleden een lage prevalentie hadden.1-3 

In België blijkt 45% van de bevolking (leeftijdsgroep 3-64 jaar) te zwaar te 
zijn: 29% van de bevolking kampt met overgewicht (BMI 25-<30) en 16% 
met obesitas (BMI ≥30).4 Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van de 
European Social Survey (2014) voor België: 33% heeft overgewicht en bijna 
14% is obees.5 Bij kinderen en adolescenten (3-17 jaar) is er sprake van 
overgewicht bij 11-15% en obesitas bij 3-5%.4 

2.3. Verhoogd risico op gezondheidsproblemen en vroegtijdig 
overlijden 

Iemand met obesitas loopt een groter risico op o.a. type 2 diabetes, hart- en 
vaatziekten (zoals beroerte), obstructieve slaapapneu, artrose, sommige 
soorten kankers en depressie.1, 6 Het risico wordt nog verhoogd als de 
persoon, naast een te hoge BMI, ook kampt met aandoeningen zoals (pre-
)diabetes, hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, een grote buikomtrek en, 
niet-alcoholische leververvetting. En dit is vaak het geval bij obesitas. 
Ongeveer 85% van de personen met diabetes type 2 heeft overgewicht of 
is obees.7 Hoe hoger de BMI, hoe meer het risico op deze aandoeningen 
toeneemt.  

Obesitas kort ook de levensverwachting in.8, 9 In vergelijking met iemand 
met een normaal gewicht, verliest iemand met overgewicht 1 ziektevrij jaar, 
iemand met matige obesitas 3 tot 4 jaar, en iemand met ernstige obesitas 7 
tot 8 jaar.10 

Daarnaast veroorzaakt obesitas een hoge economische last voor de 
betrokkenen zelf, hun gezin en de maatschappij. Er zijn niet alleen de hoge 
zorgkosten, maar zwaarlijvigheid veroorzaakt ook productiviteitsverlies. 
Naast een mogelijke impact op de tewerkstelling is er hoofdzakelijk een 
impact op het absenteïsme (zie Hoofdstuk 6). 

2.4. De aanpak van obesitas 

De gezondheidsrisico's van obesitas verminderen meestal naarmate de 
persoon gewicht verliest. De belangrijkste manier om dit gewichtsverlies te 
bereiken is een aanpassing van de levensstijl. Indien hiermee niet het 
gewenste effect wordt bereikt, kan het gebruik van geneesmiddelen worden 
overwogen. Voor zeer ernstige gevallen is MBS een optie.  

Alleszins is zelfs na het beoogde gewichtsverlies een langdurige, of soms 
zelfs levenslange aanpassing van de levensstijl vereist. Obesitas wordt 
daarom steeds meer beschouwd als een chronische (complexe) 
aandoening.  

2.4.1. Aanpassing van de levensstijl 

Overgewicht en obesitas kunnen in het algemeen worden voorkomen en 
behandeld door gezond en/of minder te eten en door lichaamsbeweging. 
Deze maatregelen vormen de basis van elke behandeling: ze zijn relatief 
goedkoop en het risico op ongewenste effecten is klein.  

Meestal wordt bij een behandeling onder begeleiding van een (huis)arts 
en/of een diëtist een gewichtsafname met 7 tot 10% beoogd. Om dit te 
bereiken hebben vele mensen met obesitas ook een intensieve 
(psychologische) gedragstherapie nodig, gedurende minstens 6 maanden. 
Deze individuele of groepstherapie reikt technieken aan om de dieet- en 
bewegingsaanbevelingen te kunnen volgen.  
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Een evaluatie van de effectiviteit van een aanpassing van de levensstijl en 
de impact van maatregelen in het kader van preventie en 
gezondheidspromotie (bv. verbod op het verkopen van frisdrank in scholen) 
maken geen deel uit van de huidige studie.  

2.4.2. Geneesmiddelen 

Geneesmiddelen kunnen gebruikt worden voor de behandeling van obesitas 
als een aanvulling op aanpassingen aan de levensstijl, bv. bij geen of 
onvoldoende gewichtsverlies. 

De enige twee geneesmiddelen die in België voor gewichtsverlies zijn 
goedgekeurd en op de markt werden gebracht, zijn Xenical®/Orlistat® 
(stofnaam orlistat) en Saxenda® (stofnaam liraglutide). Deze 
geneesmiddelen worden niet terugbetaald en hebben in ons land tot op 
heden slechts een beperkte rol gespeeld. Een evaluatie van deze 
geneesmiddelen valt ook buiten de huidige studie. 

2.4.3. Metabole en bariatrische chirurgie  

Indien een aanpassing van de levensstijl (eventueel aangevuld met 
geneesmiddelen) niet de gewenste resultaten oplevert, kan een operatie 
voor gewichtsverlies of metabole en bariatrische chirurgie (MBS) overwogen 
worden. Dit wordt meestal enkel aanbevolen aan personen met morbide 
(klasse III, BMI ≥40) of met ernstige obesitas (klasse II, BMI ≥35 in 
combinatie met bepaalde andere aandoeningen). In elk geval zal ook na 
deze ingreep een aanpassing van de levensstijl nodig blijven. 

MBS bestaat reeds verschillende decennia en wordt steeds meer 
uitgevoerd. De interventie kan in drie categorieën worden ingedeeld: de 
restrictieve (maag wordt verkleind, dus persoon kan minder eten), de 
malabsorptieve (de opname van calorieën, maar ook voedingsstoffen in 
het lichaam wordt beperkt door een stuk van de dunne darm te ‘omzeilen’) 
en de gemengde ingrepen.  

Daarnaast veroorzaakt MBS ook een wijziging aan bepaalde 
darmhormonen, met gunstige effecten op het metabolisme (o.a. 
suikermetabolisme), en een invloed op het honger- en verzadigingsgevoel. 

De belangrijkste bariatrische ingrepen zijn vandaag (zie Figuur 1): 

 De Roux-en-Y maag-bypass (RYGB). Het is een gemengde ingreep, 
waarbij de inname van voedsel wordt beperkt door een klein maagzakje 
te vormen en dit rechtsreeks met de dunne darm te verbinden. Door de 
verkleining van de maag kan er veel minder worden gegeten, en door 
de omzeiling van een deeltje van de dunne darm worden ook minder 
voedingsstoffen en calorieën opgenomen. Deze ingreep is in theorie 
omkeerbaar maar dit is in de praktijk veel moeilijker dan bij een LAGB 
(zie verder). 

 De sleeve gastrectomie (SG) wordt steeds vaker uitgevoerd, in 
bepaalde landen soms zelfs meer dan een RYGB. Het is een 
restrictieve interventie, waarbij de maag met ongeveer 70% wordt 
verkleind. Er blijft slechts voldoende maag over voor een buis- of 
mouwvormige verbinding (sleeve) tussen slokdarm en dunne darm, 
waardoor de persoon minder kan eten. Het leidt ook tot een afname van 
het ghreline hormoon, waardoor de eetlust vermindert. De ingreep heeft 
geen directe invloed op de opname van de calorieën en voedingsstoffen 
in het lichaam. Ze is op zich niet omkeerbaar, maar ze kan wel nog 
worden omgezet naar een ander type ingreep.  

 De laparoscopisch aanpasbare maagband (laparoscopic 
adjustable gastric band – LAGB) is een puur restrictieve ingreep. 
Daarbij wordt er een opblaasbare band aangebracht rond het bovenste 
deel van de maag. Zo ontstaat een maagzakje, waardoor de persoon 
minder grote hoeveelheden kan eten. Ook hier is er geen beperking bij 
de opname in het lichaam van calorieën en voedingsstoffen. 

De LAGB werd tot ongeveer 5-10 jaar geleden heel vaak uitgevoerd. 
Het is een relatief weinig invasieve en een omkeerbare chirurgische 
interventie, met een laag risico op complicaties tijdens of kort na de 
operatie. Ze bleek echter voor minder gewichtsverlies te zorgen dan 
een RYGB of SG. Bovendien bleek ze op de middellange en lange 
termijn veel intolerantieproblemen en/of complicaties te veroorzaken 
(zoals het verschuiven van het bandje of ‘banderosie’). Deze ingreep 
wordt niet meer frequent toegepast in België (zie hoofdstuk 5) 
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Vandaag worden de RYGB en de SG voornamelijk uitgevoerd via 
laparoscopie (kijkoperatie). Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van 
de ligduur in het ziekenhuis en het aantal complicaties tijdens en kort na de 
operatie. Daarom impliceert het gebruik van de termen RYGB en SG in dit 
rapport het gebruik van laparascopie, tenzij anders expliciet vermeld. 

De uiteindelijke keuze voor een bepaald type ingreep hangt af van 
verschillende factoren, zoals het eetgedrag en de voorkeur van de patiënt, 
de voorkeur en ervaring van het chirurgisch team, de comorbiditeiten, de 
bereidheid van de patiënt om voedingssupplementen te nemen, enz.11 Een 
MBS wordt als succesvol beschouwd wanneer de patiënt minstens 50% van 
zijn overgewicht verliest, of wanneer het uiteindelijke BMI lager is dan 35.12 

Figuur 1 – De LAGB, RYGB en SG 
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3. IS BARIATRISCHE CHIRURGIE 
DOELTREFFEND? 

3.1. Hoe gingen we te werk? 

We evalueerden de klinische effectiviteit van de meest courant uitgevoerde 
ingrepen bij volwassenen, zijnde de Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB), de 
Sleeve Gastrectomy (SG) en de tot voor kort vaak uitgevoerde LAGB 
(Laparoscopic Adjustable Gastric Banding). 

We bestudeerden hiervoor de internationale medische literatuur over MBS. 
Daarbij voerden we een systematisch literatuuroverzicht uit in de 
databanken van de Cochrane Library, Medline en Embase, waar we op zoek 
gingen naar systematische reviews en meta-analyses van gerandomiseerde 
gecontroleerde studies (RCT's). Uiteindelijk weerhielden we RCT’s die MBS 
vergeleken met een klassieke behandeling (geneesmiddelen, diëtist, …). 
Een aantal van die RCT’s bevatten ook follow-up rapporten, die we 
eveneens onderzochten.  

Omdat er weinig wetenschappelijk bewijs uit RCT’s bestaat rond de 
mortaliteit op lange termijn van MBS, en MBS bij adolescenten, 
analyseerden we ook een aantal observationele studies en meta-analyses 
die grotendeels gebaseerd zijn op observationele gegevens (zie Tekstkader 
3). Aangezien deze observationele gegevens een minder sterke 
bewijskracht hebben dan RCT’s, moeten de resultaten van deze studies wel 
met de nodige nuance worden geïnterpreteerd.  

Voor de belangrijkste uitkomsten voor de patiënt (overleving en kwaliteit van 
leven) werd de kwaliteit van het ondersteunend bewijsmateriaal beoordeeld 
met behulp van de GRADE-methodologie (Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation). Meer details over de gebruikte 
methodologie vindt u in sectie 4.1.5 van het wetenschappelijk rapport. 

Tekstkader 3 – definitie van een gerandomiseerde gecontroleerde 
studie en een observationele studie 

Wat is een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT)? 

Bij een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Randomized 
Controlled Trial, afgekort als RCT) wordt een bepaalde interventie (bv. 
chirurgie of geneesmiddelen) uitgevoerd bij een bepaalde groep patiënten 
en worden de resultaten vergeleken met die van een controlegroep. Een 
controlegroep is een vergelijkbare groep patiënten met dezelfde klacht of 
hetzelfde probleem, maar zij worden met een ander middel (bv. de 
standaardbehandeling of een placebo) behandeld.  

De toewijzing van de patiënten aan de verschillende groepen gebeurt ‘at 
random’, dus willekeurig. Een RCT gebeurt vaak ook ‘dubbelblind’: noch 
de onderzoekers, noch de patiënten weten wie welke behandeling krijgt. 
Zo kan worden uitgesloten dat het resultaat (onbewust) wordt beïnvloed 
door bepaalde verwachtingen. Bij chirurgie is een dubbelblinde studie 
uiteraard niet altijd mogelijk. 

Door de gecontroleerde opzet hebben RCT’s een hoge mate van 
bewijskracht. Ze vormen de hoeksteen van evidence-based medicine 
(EBM). Bij het beoordelen van een RCT is het wel van belang om 
vertekening of ‘bias’ te herkennen, want dit kan een invloed hebben op de 
causale relatie tussen de interventie en het gevonden effect. Deze 
vertekening kan bijvoorbeeld optreden door slechts een beperkt aantal, 
of een geselecteerde groep (bv enkel mannen) in de studie op te nemen, 
door het al of niet blinderen van onderzoekers en/of patiënten of door het 
uitvallen van patiënten tijdens het onderzoek. 

Soms kunnen bepaalde onderzoeksvragen echter niet beantwoord 
worden met RCT’s. Zo is het in sommige gevallen ethisch niet 
verantwoord om patiënten in het kader van een RCT een bepaalde 
interventie te ontzeggen. In dat geval kan observationeel onderzoek een 
optie zijn. 
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Wat is een observationele studie? 

Bij observationeel onderzoek worden er patiëntgegevens verzameld, 
maar doet de onderzoeker zelf geen interventie die de mogelijke 
uitkomsten beïnvloedt. Hij observeert enkel de huidige praktijk.  

Observationele studies hebben in principe een minder goede 
bewijskracht dan RCT’s, omdat er geen gerandomiseerde vergelijkende 
groep aanwezig is om de resultaten mee te vergelijken en omdat er 
meestal meerdere externe factoren (bv. roken, gewicht, leeftijd, sociale 
situatie - ‘confounders’) een invloed kunnen hebben op de resultaten. Via 
observationeel onderzoeken kunnen verbanden/associaties vastgesteld 
worden, maar kan er geen causaal/oorzakelijk verband worden 
aangetoond. Echter, door veel informatie te verzamelen rond externe 
factoren kan in bepaalde gevallen via statistische methoden de invloed 
van de externe factoren op een resultaat nagegaan worden. 

3.2. Klinische doeltreffendheid bij volwassenen 

3.2.1. Aanzienlijk gewichtsverlies  

Uit RCT’s blijkt dat MBS zorgt voor een aanzienlijk gewichtsverlies bij obese 
personen, veel meer dan de klassieke behandeling met aanpassing van 
levensstijl en eventueel geneesmiddelen. De eerste twee jaar na de ingreep 
valt de patiënt het meest af: gemiddeld bijna 18kg (na 1j) en 28kg (na 2j) 
meer dan na klassieke behandeling. Het gewichtsverlies was afhankelijk van 
het gewicht voor de ingreep: ca. 15kg bij personen met een BMI tussen 30 
en 35 en ca. 26kg bij de groep met een BMI ≥35.13  

Een aantal RCT’s stelt een groter gewichtsverlies vast na RYGB dan na SG, 
maar in de grootste RCT’s is het gewichtsverlies na SG vergelijkbaar met 
dat van na RYGB. De ervaring met SG is weliswaar nog steeds minder 
uitgebreid en lang dan met RYGB. Het gewichtsverlies na een LAGB is 
kleiner dan na beide andere ingrepen.  

Uit observationele studies blijkt dat het gewichtsverlies meestal duurzaam 
is, ondanks een beperkte gewichtstoename na 2 jaar (zie Figuur 2). Na 
minstens 10 jaar blijft er vaak nog steeds een belangrijke gewichtsdaling 
behouden.  

Figuur 2 – evolutie van BMI tot 5 jaar na RYGB of SG en na een 
klassieke behandeling  

 

Bron: Schauer et al., NEJM, 20177 
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3.2.2. Risico op overlijden door obesitas daalt  

Op basis van observationele studies daalt na MBS het relatieve risico op 
vroegtijdig overlijden door aandoeningen veroorzaakt door obesitas met ca. 
30% tot 45%.14-16  

3.2.3. Levenskwaliteit: fysieke verbetering na 2-5 jaar 

De gegevens uit de RCT’s over levenskwaliteit kampen met een aantal 
methodologische beperkingen, zoals een laag aantal patiënten in de studies 
en een aanzienlijk aantal patiënten zonder follow-up gegevens, zodat 
robuuste informatie over levenskwaliteit na MBS jammer genoeg slechts 
zeer beperkt beschikbaar is. In de best gedocumenteerde RCT werd de 
impact na 3 en na 5 jaar bekeken.7, 17 3 jaar na de ingreep werd er een 
significante verbetering van de levenskwaliteit vastgesteld in 5 van de 8 
gemeten domeinen (fysiek functioneren, pijn, algemene gezondheid, 
energie en emotioneel welzijn), in vergelijking met de niet-geopereerde 
groep. Na 5 jaar werd enkel nog een verbetering waargenomen op gebied 
van pijn en algemene gezondheid, en was er geen verschil op gebied van 
mentale gezondheid. Gegevens op langere termijn (meer dan 5 jaar na de 
ingreep) ontbreken. 

3.2.4. Diabetes type 2: helft heeft binnen de 2 jaar opnieuw een 
betere bloedsuikerspiegel. 

Bij type 2 diabetes wordt er nog wel insuline aangemaakt maar in 
onvoldoende hoeveelheden, en is de werking van de aanwezige insuline 
verminderd. Als mensen met diabetes type 2 gedurende langere tijd 
opnieuw normale bloedsuikers hebben, zonder medicatie te nemen, wordt 
dit remissie genoemd. Deze remissie is mogelijk bij langdurig 
gewichtsverlies. Na verloop van tijd zullen bij een deel van de patiënten de 
bloedsuikers weer stijgen en kunnen medicijnen weer nodig zijn. Remissie 
betekent dus niet een definitieve genezing van diabetes type 2. 

Bij meer dan de helft (55%) van de patiënten met diabetes type 2 vond in de 
eerste 2 jaar na MBS remissie plaats, tegenover bij 8% van de patiënten 
met de klassieke aanpak. Bij veel patiënten gaat dit resultaat echter na 
verloop van tijd verloren: de helft van de geopereerde patiënten met 
remissie, kampte binnen de 5 jaar opnieuw met abnormale bloedsuikers. 

Met andere woorden, na 5 jaar zijn ongeveer 25% van patiënten die 
diabetes hebben en MBS ondergingen nog in remissie.  

Tussen de RYGB en de SG is er op gebied van remissie geen significant 
verschil.18, 19 

Diabetes kan op termijn ook schade veroorzaken aan de grote en kleine 
bloedvaten (micro-en marcrovasculaire complicaties). Voorbeelden hiervan 
zijn hart- en vaatziekten en nier-, oog- en zenuwschade. Op basis van de 
RCT’s konden we niet beoordelen of MBS meer doeltreffend is dan een 
klassieke diabetesbehandeling om complicaties door diabetes te 
verminderen.  

3.2.5. Impact op hoge bloeddruk 

De resultaten zijn hier niet eenduidig: in één RCT werd een verlaging van 
de bloeddruk waargenomen bij de helft van de patiënten na de operatie. In 
andere onderzoeken werd geen duidelijk effect aangetoond, maar werd er 
wel minder medicatie tegen hoge bloeddruk gebruikt.  

3.2.6. Impact op cholesterolgehalte 

Uit RCT’s bleek dat na MBS de cholesterol meer verbeterde dan bij de 
klassieke aanpak van cholesterol (medicatie). Het verschil was na 3 jaar 
echter niet meer statistisch significant. Vijf jaar na MBS blijkt wel dat er 
aanzienlijk minder medicatie werd voorgeschreven om de cholesterol in het 
bloed te verlagen. 
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3.2.7. Effect op obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) 

Observationele studies en de klinische praktijk deden de overtuiging 
ontstaan dat MBS OSAS aanzienlijk doet verminderen of verdwijnen. Dit 
wordt echter niet ondersteund door RCT’s. De twee RCT’s die we 
weerhielden, waren echter ook vatbaar voor kritiek: ze bevatten slechts een 
beperkt aantal patiënten en ze hebben enkel betrekking op de LAGB (die 
voor minder gewichtsverlies zorgt dan de RYGB en SG). Er werden geen 
goede RCT’s gevonden die de impact van RYGB of SG op OSAS 
vergelijken met een niet-chirurgische ingreep. Voor de Belgische 
observationele data, verwijzen we naar sectie 5.8.3. 

3.3. Klinische doeltreffendheid bij adolescenten 

Doordat een aanpassing van de levensstijl vaak niet het gewenste 
gewichtsverlies oplevert, wordt ook bij jonge mensen met zeer ernstige 
obesitas MBS als behandelingsoptie overwogen. In deze studie richten we 
ons vooral op de leeftijdsgroep tussen 14/15 en 18 jaar, maar veel van de 
bevindingen kunnen ook zeer relevant zijn voor mensen tussen 18 en 24 
jaar. Het gaat meestal om jongeren met zeer ernstige obesitas (vaak met 
super-obesitas) die vaak al obesitas gerelateerde aandoeningen hebben 
zoals hypertensie, diabetes, of met een zeer sterk verhoogd risico erop. 

Vandaag wordt MBS niet vergoed voor kinderen en adolescenten jonger dan 
18 jaar oud. Uit de enige RCT20 voor deze leeftijdsgroep die geïdentificeerd 
werd, blijkt dat de werkzaamheid (na 2 jaar follow-up) van MBS bij 
adolescenten vergelijkbaar is met die bij volwassenen. In deze RCT werden 
50 jongeren tussen 14 en 18 jaar, met een gemiddeld BMI van 42, begeleid 
bij het aanpassen van hun levensstijl, en een aantal kregen daarbij ook 
bariatrische chirurgie (LAGB). In de LAGB groep werd er een 
gewichtsverlies van 35kg of een daling van het BMI van 12,7 vastgesteld, 
alsook een hogere toename in twee van de 11 scores voor levenskwaliteit.20 
In de groep met enkel een aanpassing van de levensstijl, was er slechts een 
gewichtsdaling van 3kg, of een BMI-daling met 1,3.  

Daarbij moet wel met de volgende aspecten rekening worden gehouden:  

 De meeste studies werden uitgevoerd bij bijna volgroeide 
adolescenten. Het is daarom niet uitgesloten dat MBS bij jongere 
mensen die nog niet volgroeid zijn vitamine- en micronutriëntentekort 
en een groeiachterstand kan veroorzaken.11 21  

 De gegevens komen van gespecialiseerde centra en de resultaten zijn 
mogelijk niet van toepassing op minder ervaren teams.10 22 Bovendien 
zijn ze vooral afkomstig uit observationele studies bij jongeren met zeer 
ernstige obesitas (gemiddelde BMI van 39 tot 58,5).  

 Daarnaast kennen we de effecten niet op zeer lange termijn: er zijn bijna 
geen gegevens beschikbaar van volwassenen die als tiener MBS 
ondergingen.23 

 Veel extreem zwaarlijvige kinderen en adolescenten lijden bovendien 
ook aan psychische problemen, zoals angst, depressie, hyperactiviteit 
en emotionele en eetstoornissen.24 Dit, samen met hun jonge leeftijd, is 
een extra belangrijk aandachtspunt in de evaluatie dat goed in 
overweging moet worden genomen door de adolescent, zijn/haar 
ouders, en het multidisciplinaire team dat de pre-operatieve evaluatie 
uitvoert. Op die manier wordt er een goed geïnformeerde en bewuste 
beslissing genomen, die toch een belangrijke impact heeft op de rest 
van het leven. Dit geldt voor alle obese personen die kandidaat zijn, en 
die in aanmerking genomen worden voor MBS, maar is extra belangrijk 
bij adolescenten. 

Bij adolescenten werden geen RCT’s gevonden voor de impact op diabetes 
remissie. Observationele studies (van adolescenten met een gemiddelde 
BMI tussen 39 en 59) tonen veelbelovende resultaten m.b.t. type 2 diabetes 
en cardiovasculaire risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk. Deze 
resultaten moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd.  
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3.4. Klinische doeltreffendheid bij personen met een BMI 
tussen 30 en <35 met diabetes type 2 

MBS wordt vandaag door het RIZIV vergoed bij een BMI van 35 of meer, 
onder een aantal voorwaarden, waaronder bepaalde comorbiditeiten zoals 
diabetes. We gingen na of MBS ook doeltreffend is bij diabetici (type 2 
diabetes) met een BMI tussen 30 en <35. We vonden echter weinig RCT’s 
die de diabetesremissie bij deze personen bestudeerden. Uit het beperkte 
aantal RCT’s blijkt dat na 6 maanden tot 2 jaar, bij 50 tot 65% van deze 
personen, de bloedwaarden opnieuw normaal zijn (remissie), net als bij de 
mensen met een hogere BMI (zie hierboven). Dit aandeel vermindert na 3 
tot 5 jaar, tot ongeveer 30% voor alle geopereerde patiënten.25, 26  

Bijkomende studies naar de impact van MBS op deze patiënten zijn 
momenteel lopende. Een multicenter-onderzoek (DiaSurg2-trial) werd 
opgestart in 2013 om de impact van RYGB gedurende 8 jaar te vergelijken 
met een klassieke medische behandeling bij 400 niet-ernstig obese 
patiënten.27 Een andere RCT werd gestart in 2015 en vergelijkt SG met een 
klassieke medische behandeling bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd 
type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 42. Daarbij zal er apart gekeken 
worden naar de resultaten voor patiënten met een BMI tussen 30 en <35.28 
Het is niet duidelijk wanneer de resultaten beschikbaar zullen zijn. 

4. IS BARIATRISCHE CHIRURGIE VEILIG? 

Vandaag biedt MBS de meest effectieve en duurzame behandeling voor 
ernstige obesitas. Toch moet een beslissing tot MBS weloverwogen worden 
genomen, en de patiënten moeten voor de ingreep goed geëvalueerd en 
geïnformeerd worden. De ingreep is immers invasief (en vaak 
onomkeerbaar) en vraagt een levenslange aanpassing en opvolging. 
Bovendien zijn er een aantal risico’s aan verbonden, zoals we hieronder 
zullen zien. 

4.1. Risico op overlijden tijdens of kort na de ingreep 

Zoals bij alle laparoscopische chirurgische ingrepen (kijkoperatie in de buik), 
is er een klein risico op peri-operatieve mortaliteit en complicaties, zijnde op 
overlijden tijdens en in de eerste 30 dagen na de ingreep. Met de 
opmerkelijke vooruitgang in de afgelopen (twee) decennia daalde de vroege 
postoperatieve mortaliteit bij MBS tot ongeveer 0,1-0,3%, of 1-3/1000 voor 
de RYGB en de SG.  

Deze niet verwaarloosbare cijfers zijn vergelijkbaar met de sterftecijfers voor 
andere vaak uitgevoerde geplande operaties zoals galblaas- en 
baarmoederverwijdering, en ze liggen lager dan bij knie- of heupprothese 
chirurgie, of dikke darm chirurgie.  

Deze bevindingen komen voort uit RCT’s en observationeel onderzoek. 

4.2. Mogelijke complicaties tijdens of kort na de ingreep 

Korte termijn complicaties gebeuren binnen 30 dagen na ingreep en houden 
direct of indirect verband met de recente operatie. De meest voorkomende 
belangrijke vroege complicaties zijn infectie, bloeding, lekken/perforatie, 
obstructie, veneuze trombo-embolie en hartinfarct. 

Het risico op dergelijke complicaties wordt beïnvloed door de algemene 
toestand van de patiënt, bv het aantal en de ernst van andere 
aandoeningen.  

Momenteel is bij ongeveer 5% van de patiënten een heropname binnen de 
30 dagen nodig om deze complicaties aan te pakken. De helft hiervan wordt 
binnen de week heropgenomen.  
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4.2.1. Risico op complicaties na SG en RYGB 

Op basis van observationele data lijkt er bij SG een lager risico op ernstige 
complicaties op korte termijn te zijn (ca. 4% voor SG versus ca. 6% voor 
RYGB) en een lagere kans op heringreep binnen de 30 dagen (ca. 1,6%) 
dan bij RYGB (ca. 2,5%).  

Misselijkheid, braken, uitdroging en elektrolyten-stoornissen na SG waren 
in het algemeen vaker een reden voor heropname, net als veneuze trombo-
embolie en post-operatieve lekken. Het uitvoeren van een SG duurt 
gemiddeld wel korter dan die van een RYGB, en gaat mogelijks gepaard 
met minder bloedverlies. Post-operatieve pijn, bloedingen, darmobstructies, 
wondproblemen, infectie en hartinfarct werden gemiddeld vaker gemeld als 
reden voor heropname na RYGB. 

4.3. Risico’s op de langere termijn  

Onze bevindingen inzake veiligheid op lange termijn zijn overwegend 
gebaseerd op observationele studies, omdat er hierover bijna geen solide 
gegevens uit RCT’s beschikbaar zijn. 

Wanneer patiënten vóór de operatie reeds kampen met bepaalde 
aandoeningen of voedingstekorten, kan dit het risico op problemen na de 
ingreep beïnvloeden. Na de operatie wordt ook veel discipline van de 
patiënten gevergd: ze moeten zich houden aan een bepaald dieet en 
levensstijl, moeten voedingssupplementen nemen en zich medisch laten 
opvolgen. De mate waarin patiënten dit naleven wordt door vele factoren 
beïnvloed, waarover zij niet altijd controle hebben, maar de kans op 
ongewenste effecten vergroot bij een gebrekkige therapietrouw.  

Sommige nadelige effecten op lange termijn of complicaties zijn specifieker 
en komen vaker voor bij een bepaald type MBS. Het spreekt voor zich dat 
ernstige problemen op medisch vlak ook een psychologische weerslag 
kunnen hebben en omgekeerd.  

4.3.1. Ongewenste lichamelijke effecten 

4.3.1.1. Ongewenste effecten aan het maagdarm stelsel 

 Gastro-oesofagale reflux 

Gastro-oesofagale reflux (GOR of zuurbranden) komt zeer vaak voor bij 
personen met obesitas. Gewichtsverlies na MBS kan hierop een gunstig 
effect hebben. Na SG is er echter een kans dat een reeds bestaande GOR 
verergert, of dat GOR ontstaat. Een RYGB vermindert daarentegen 
doorgaans (symptomen van) reflux. Daarom wordt de aanwezigheid van 
ernstige GOR symptomen pre-operatief vaak mee in overweging genomen 
bij de keuze tussen SG en RYGB. 

 Galstenen 

Galstenen (vaak asymptomatisch) komen vaker voor bij obesitas. In de 
eerste periode na MBS, waarin er een snelle, belangrijke gewichtsdaling 
plaatsvindt, neemt het risico op galsteenvorming bovendien toe. 

 Vroege dumping 

Dumping wordt gekenmerkt door gastro-intestinale klachten (buikpijn, 
diarree, opgeblazen gevoel en misselijkheid) en vasomotorische 
symptomen (warmte opwellingen, hartkloppingen, zweten, duizeligheid, en 
soms flauwvallen). Het wordt veroorzaakt door een snelle maaglediging en 
blootstelling van de dunne darm aan voedingsstoffen, vooral dan van 'snelle 
suikers'. Vroege dumping treedt op binnen het eerste uur na de maaltijd, en 
vaak binnen het kwartier. Gemiddeld meldt 10-15% van de patiënten 
symptomen van vroege dumping, meestal na RYGB, maar geregeld ook na 
SG. 

 Chronische (terugkerende) buikpijn zonder duidelijke verklaring 

Na MBS kampt vermoedelijk ongeveer 10% van de patiënten met 
onverklaarde chronische of terugkerende buikpijn, die moeilijk te 
behandelen kan zijn.29 Het probleem komt meer voor na RYGB dan na SG. 
De ernst van de symptomen varieert van ongemak tot ernstige krampen, 
misselijkheid en braken.29 Lichte buikpijn wordt door tot 95% van de RYGB-
patiënten op een bepaald moment na de ingreep gemeld.  
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 Acute inwendige hernia (IH) 

Doordat de anatomie van de buikholte verandert, kan de dunne darm klem 
komen te zitten in een interne opening ontstaan door de ingreep. Dit kan 
een acute darmobstructie veroorzaken, wat een dringende medische 
behandeling vereist (meestal operatief). 

IH is de meest voorkomende acute ernstige complicatie op langere termijn 
na een RYGB, en het risico op IH blijft levenslang bestaan. Men schat dat 
ongeveer tussen 9 en 14% van de patiënten hiermee te maken krijgt.18, 19 
Een IH kan ook de oorzaak zijn van chronische of terugkerende buikpijn. 

4.3.1.2. Metabole en nutritionele problemen 

 Postprandiaal hypoglycemisch reactief syndroom of ‘late dumping’ 

Het doet zich voor tussen één en drie uur na de maaltijd, wanneer voeding 
met een hoog gehalte aan snelle koolhydraten wordt gegeten. Symptomen 
zijn die van hypoglycemie (of suikertekort): zweten, hartkloppingen, honger, 
zwakte, verwardheid, beven en eventueel flauwvallen. De complicatie kan 
ook de oorzaak zijn van vallen en ongevallen. Het wordt vaker gemeld na 
een RYGB dan na een SG, maar het komt minder voor dan vroege 
dumping.30 

 Vitamine- en micronutritionele tekorten 

Eén van de meest voorkomende problemen na MBS is het tekort aan 
micronutritiënten (vooral van ijzer (Fe), vitamine B12 en foliumzuur, en 
zeldzamer van koper, selenium en/of vitamine K). Dit probleem doet zich 
gemiddeld vaker voor na RYGB dan na SG, omdat bij RYGB een deel van 
de dunne darm wordt gebypassed (‘omzeild’). 

Deze tekorten kunnen verraderlijk zijn, kunnen al dan niet symptomen 
veroorzaken en kunnen andere (soms ernstige) complicaties tot gevolg 
hebben. Voorbeelden hiervan zijn bloedarmoede (door Fe-tekort). Eenmaal 
correct behandeld zijn de ongewenste effecten hiervan in essentie wel 
omkeerbaar. Een tekort aan vitamine D kan een impact hebben op het bot-
metabolisme en op het risico op osteoporose.  

Laattijdige (en zelden vroegtijdige) neurologische complicaties worden 
meestal ook veroorzaakt door dergelijke tekorten. Afhankelijk van het type 
tekort zijn mogelijke symptomen bv. verwardheid, geheugenstoornissen, 

tintelingen en gevoelloosheid, onvaste gang, vermoeidheid, 
stemmingswisselingen, zenuwontstekingen of letsels bij de foetus (open-rug 
defecten). Als de tekorten niet correct herkend en behandeld worden, kan 
dit in zeldzame situaties leiden tot onomkeerbare gevolgen.  

 Vermoeidheid 

Na MBS zullen de meeste patiënten zich uiteindelijk energieker voelen, 
maar anderen hebben wel klachten van vermoeidheid, vooral dan tijdens de 
eerste periode van snel en substantieel gewichtsverlies na de ingreep, een 
periode die gekenmerkt wordt door een 'katabole' toestand.  

Daarom moeten patiënten de dieetinstructies respecteren en voldoende 
bewegen om overmatig verlies van spiermassa en spierkracht te beperken. 
Het innemen van de aanbevolen vitamine-/micronutriëntensupplementen is 
ook belangrijk, net als het vermijden van snelle suikers (kans op 
hypoglycemie), want dit kan uiteraard ook vermoeidheid veroorzaken. 

 Ondervoeding 

Ook macro-nutriënt (koolhydraten, vetten en eiwitten) tekorten kunnen zich 
voordoen, wat kan leiden tot ondervoeding en afname van spiermassa en 
spierkracht. Sommige publicaties melden dat vooral eiwitondervoeding bij 
ca. 5% van de patiënten na een klassieke RYGB kan voorkomen.31 

 Effecten op het beendergestel 

Een van de mogelijke en bekendste langetermijngevolgen van ernstig 
vitamine D tekort zijn effecten op het bot (risico op osteopenie, 
osteoporose). Het risico op vitamine D hypovitaminose en onvoldoende Ca 
absorptie is hoger na RYGB, maar beide problemen komen ook vaak voor 
na SG (vooral hypovitaminose D). De resultaten in de literatuur over de 
effecten op botverlies en het optreden van eventuele botbreuken zijn 
variabel, van geen significant effect tot een verhoogd botverlies (gebaseerd 
op botdensiteitsmetingen) en een mogelijks verhoogd risico op fracturen. 
Daarom is speciale klinische aandacht aangewezen bij patiënten met een 
verhoogd risico op osteoporose. 

 Andere mogelijke risico’s 

Naast de hierboven opgesomde risico’s, kan MBS ook het risico op o.a. 
nierstenen of een aantal zeldzamere complicaties verhogen (zie 
wetenschappelijk rapport). 
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4.3.1.3. Overmatig alcohol en middelengebruik 

Uit onderzoek blijkt dat er vooral vanaf het tweede jaar na RYGB een groter 
risico op alcoholmisbruik (Alcohol Use Disorder of AUD) bestaat en niet (of 
veel minder) na SG of LAGB.  

Het risico lijkt groter te zijn bij patiënten met een verleden van verslaving 
vóór de ingreep, bij mannen, jongere patiënten, rokers, regelmatig 
alcoholgebruik, middelengebruik, een beperkt sociaal netwerk, enz. Aan 
mensen met een actieve AUD wordt MBS trouwens afgeraden. Daarom 
raadt men aan om kandidaten voor MBS voorafgaand te screenen op AUD 
of op een AUD-verleden, en te informeren over het eventueel verhoogd 
risico.32 

Daarnaast neemt ook de gevoeligheid voor alcohol toe, en meer nog bij 
vrouwen dan bij mannen. Alcohol wordt sneller opgenomen en trager door 
het lichaam afgebroken. Ook de symptomen van alcoholintoxicatie kunnen 
veranderen na RYGB. Dit heeft implicaties op autorijden, alcoholtesten, het 
bedienen van machines of het uitvoeren van meer complexe taken. 

Ook het risico op overmatig middelengebruik kan verhogen. 

4.3.1.4. Risico op een gewijzigde farmacokinetiek (PK) van 
geneesmiddelen 

De farmacokinetiek (PK) omvat de manier waarop een stof (in casu 
geneesmiddelen) door het lichaam van een mens wordt verwerkt (absorptie, 
distributie, metabolisme, eventueel tijdelijke opslag, en excretie). MBS kan 
de PK van geneesmiddelen veranderen, en vooral dan de mate en de 
snelheid waarop ze in het bloed worden opgenomen. De impact van MBS 
op de farmacokinetiek is echter een complex domein en de effecten van de 
ingreep op de absorptie van geneesmiddelen zijn niet altijd gemakkelijk te 
voorspellen.  

De wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp is relatief schaars. Het 
risico lijkt na RYGB gemiddeld hoger te zijn dan na SG. Een mogelijk 
voorbeeld is een verminderde absorptie van orale anticonceptie na RYGB 
of na andere malabsorptieve ingrepen. 

4.3.1.5. Esthetische en dermatologische ongewenste effecten 

Dermatologische ongewenste effecten kunnen na de operatie medische en 
psychische problemen veroorzaken. Een frequent gerapporteerd probleem 
is de ontwikkeling van overmatige huidplooien met mogelijke esthetische 
gevolgen en een impact op het lichaamsbeeld en het gevoel van 
eigenwaarde.  

Overmatige huidplooien kunnen ook leiden tot verweking, irritatie en 
huidinfectie. Plastische chirurgie kan dan noodzakelijk of wenselijk zijn. 

4.3.2. Aspecten van psychologische aard en welbevinden 

Vaak werkt het verband tussen obesitas en mentale problemen in twee 
richtingen. Belangrijke mentale problemen kunnen het risico op 
eetstoornissen of problematisch eten verhogen. Anderzijds verhogen 
sommige psychotrope geneesmiddelen zoals antidepressiva en 
angstremmers het lichaamsgewicht.  

Psychiatrische aandoeningen en problemen komen vaker voor bij mensen 
met obesitas dan bij de algemene bevolking. Zwaarlijvige mensen lijden 
vaak aan een laag zelfbeeld of hebben een laag zelfvertrouwen. Meer nog 
dan voor volwassenen, geldt dit voor kinderen en adolescenten met ernstige 
obesitas, waar heel vaak ook de psychosociale en psycho-familiale context 
erg belangrijk zijn. 

Dit alles maakt dat de blijvende aanpassing van de levensstijl en het zich 
medisch laten opvolgen na MBS een continue uitdaging vormen voor de 
patiënt. 

 Verhoogde kans op zelfmoord en mentale aandoeningen 

Uit observationele studies blijkt dat vele patiënten tijdens het eerste tot 
tweede jaar na een ‘geslaagde’ ingreep een verbetering van de 
levenskwaliteit ervaren (‘honeymoon period’). Hun gewichtsverlies verbetert 
vaak hun welbevinden en doet hun eventuele depressieve gevoelens 
afnemen. Dit gunstige mentale effect kan nadien echter afnemen, vooral bij 
patiënten die vooraf reeds kampten met mentale problemen. Er kan dan een 
(licht) verhoogd risico op zelfmoord en zelfverminking te zijn. 

De redenen hiervoor zijn momenteel nog niet volledig opgehelderd en 
mogelijk multifactorieel.  
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Een eerdere of reeds aanwezige mentale aandoening voor de operatie kan 
een negatieve invloed hebben. Een teleurstellend gewichtsverlies (en/of 
onrealistische verwachtingen) kan de mentale problemen op hun beurt 
verergeren of terug doen ontstaan.  

Hoewel het risico groter lijkt te zijn bij mensen die voordien reeds met 
mentale problemen kampten, moet men waakzaam blijven, aangezien er 
zich toch ook problemen kunnen voordoen bij mensen zonder een bekend 
verleden van mentale problemen. Belangrijk is dat de arts vooraf de mentale 
voorgeschiedenis van de patiënt nagaat, en informatie verschaft over de 
resultaten en mogelijke risico's van MBS waaronder een mogelijk verhoogd 
risico op zelfmoord en zelfverminking. Vervolgens moet er na de operatie 
bijzondere aandacht gaan naar de geestelijke gezondheid van de patiënt.  

 Ontstaan of heroptreden van problematisch eetgedrag of 
eetstoornissen na MBS 

Na MBS is het mogelijk dat de betrokkene (opnieuw) problematisch 
eetgedrag of zelfs eetstoornissen ontwikkelt. Voorbeelden hiervan zijn 
‘grazing’ (het continue tussendoor eten), het eten van calorierijke voeding of 
eetbuien. Anderzijds wordt er eveneens melding gemaakt van het vermijden 
van voeding. Dit laatste kan zich ontwikkelen als de patiënt ongemakken 
ondervindt na een maaltijd of teveel bezig is met de dieetaanbevelingen. 

4.3.3. Effecten op zwangerschap 

Obese vrouwen zijn gemiddeld minder vruchtbaar dan vrouwen in het 
algemeen. Gewichtsverlies (na MBS) verbetert hun metabool en hormonaal 
profiel, en neemt dus ook vaak hun vruchtbaarheid toe.  

Een lager gewicht verlaagt ook de kans op zwangerschapsdiabetes, een 
zware baby, een hoge bloeddruk, en andere problemen tijdens 
zwangerschap of bevalling.  

Anderzijds lopen vrouwen die zwanger worden na MBS een iets hoger risico 
op vroeggeboorte en een hoger risico op een te laag geboortegewicht van 
de baby, vooral bij malabsorptieve of gemengde ingrepen (zoals de RYGB). 
Voor een normale ontwikkeling van de foetus, is het daarom belangrijk dat 
deze vrouwen op een correcte manier voedingssupplementen innemen, en 
dat ze regelmatig worden gescreend op voedingstekorten. Experten raden 
dan ook aan om best niet zwanger te worden in de eerste 12-18-(24) 
maanden na MBS, totdat het gewichtsverlies gestabiliseerd is. 

4.3.4. Complicaties bij adolescenten 

In deze studie richten we ons vooral op de leeftijdsgroep tussen 14/15 en 
18 jaar, maar veel van de bevindingen kunnen ook zeer relevant zijn voor 
mensen tussen 18 en 24 jaar. 

Gegevens over de effecten op lange termijn, zoals complicaties op gebied 
van voeding en ontwikkeling zijn zeer schaars en afkomstig van 
gespecialiseerde centra. Uit deze beperkte data blijkt dat het risico op 
complicaties kort na MBS bij adolescenten wellicht vergelijkbaar is met dat 
van de volwassenen.  

Nochtans moet men bijzonder waakzaam zijn voor mogelijke effecten van 
een dergelijke ingreep op groei en maturatie, tekort aan voedingsstoffen en 
mentale gezondheid. Mentale en sociale problemen komen veel voor bij 
ernstig obese kinderen en jonge adolescenten.33 MBS heeft immers niet 
alleen een levenslange impact op de fysieke, maar ook op de mentale 
gezondheid van de betrokkene, zoals we hebben gezien. Ze vereist 
bovendien een levenslange aanpassing van de levensstijl, en een nauwe 
(multidisciplinaire) medische follow-up.  

De geconsulteerde experten waren daarom van mening dat MBS in deze 
leeftijdsgroep een uitzonderlijke interventie moet blijven, en dat de 
beslissing alleen kan worden genomen na een grondige, volledige evaluatie. 
Deze adolescenten moeten volledig of quasi volledig volgroeid zijn.33 De 
potentiële kandidaten (en hun ouders) moeten realistische verwachtingen 
hebben van de te verwachten voordelen en van de mogelijke risico's op 
korte en middellange termijn. Daarnaast moeten zij zich ervan bewust zijn 
dat er vandaag bijna geen solide gegevens bestaan over de effecten op 
lange termijn. 
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4.4. De noodzaak voor een nieuwe bariatrische ingreep 

Een steeds toenemend aantal patiënten heeft na zijn eerste MBS revisionele 
chirurgie (bv. het ongedaan maken van de MBS en/of een nieuwe ‘re-do’ 
ingreep) nodig.  

Zoals reeds gezegd is morbide obesitas een chronische ziekte die een 
continue aanpak en opvolging vereist. Sommige patiënten met onvoldoende 
initieel gewichtsverlies (zelden) of met een belangrijke gewichtstoename na 
een initieel goed gewichtsverlies kunnen daarom baat hebben bij een 
heringreep.  

Deze heringreep bestaat meestal uit het omzetten van één type interventie 
naar een ander type (in één of twee stappen). Op basis van de literatuur en 
de feedback van klinische experten, kan men voorzichtig stellen dat 
vandaag het omzetten van een restrictieve operatie naar een RYGB een 
van de frequentste scenario’s is. 

Het andere type van revisionele chirurgie is het ongedaan maken van een 
bariatrische operatie. Dit gebeurt vandaag meestal omwille van complicaties 
of ernstige intolerantie, vooral dan bij de maagband (LAGB). Dit is ook de 
reden waarom een LAGB vandaag de dag omzeggens niet meer wordt 
uitgevoerd. 

Er bestaan geen nauwkeurige gegevens over het percentage patiënten dat 
na de meest uitgevoerde procedures (RYGB en SG) revisionele chirurgie 
nodig heeft. Een voorzichtige, ruwe schatting o.b.v. observationele 
gegevens is dat ongeveer tussen 5 tot 20% van de patiënten na een SG of 
RYGB een revisionele chirurgie zal nodig hebben.  

Het niet succesvol zijn van de eerste ingreep kan te maken hebben met een 
aantal factoren die anatomisch of technisch van aard zijn, of die te maken 
hebben met de patiënt (onvoldoende aanpassen van levensstijl, gebrekkige 
therapietrouw). Deze oorzaken moeten nauwkeurig en multidisciplinair 
worden opgespoord, en de risico’s en voordelen van een revisionele 
operatie moeten worden ingeschat en besproken met de patiënt.  

4.5. Welke chirurgie voor welke patiënt? 

Momenteel bestaat er geen algemeen aanvaarde richtlijn of algoritme om te 
bepalen welke type MBS het meest geschikt is voor een bepaalde patiënt. 
Zoals reeds gemeld, hebben zwaarlijvige patiënten die MBS willen laten 
uitvoeren, vaak een complex profiel dat een holistische evaluatie en aanpak 
vergt. Daarnaast heeft elk type operatie zijn eigen kenmerken inzake 
effectiviteit voor gewichtsverlies, verbetering van de comorbiditeiten en de 
mogelijke risico's en complicaties. Voor de keuze van het type operatie is 
daarom een grondige voorafgaande evaluatie nodig, waarbij rekening wordt 
gehouden met o.a. de effectiviteit en de risico’s van elk type interventie, de 
fysieke status, de mate van zwaarlijvigheid, metabole en andere 
comorbiditeiten, medische en chirurgische voorgeschiedenis, een 
voorgeschiedenis van alcohol en middelen gebruik, de mentale en 
psychologische status en verleden, en een mogelijke zwangerschapswens.  

Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met de bezorgdheid, 
behoeften en voorkeuren van de patiënt. Om samen met de behandelende 
arts een goede keuze te kunnen maken moet de patiënt voldoende worden 
geïnformeerd over de interventie en over de potentiële nadelen ervan, over 
de noodzaak van de veranderingen in de levensstijl en van een levenslange 
medische follow-up. Zo kan hij een geïnformeerde toestemming geven en 
een belangrijke actor worden bij het verloop van de interventie en erna.  

Het traject voor en na de bariatrische ingreep zal meer in detail worden 
uitgewerkt in een volgend HSR rapport.  
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5. BARIATRISCHE CHIRURGIE IN BELGIË 

5.1. Hoe zijn we te werk gegaan? 

Voor dit deel van ons onderzoek raadpleegden we voor de periode 2009 tot 
2016 de administratieve facturatiegegevens van het Intermutualistisch 
Agentschap (IMA) en de Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) m.b.t. alle 
opnames en verblijven voor MBS. 

5.2. Wanneer wordt MBS terugbetaald? 

Sinds 2007 wordt MBS in ons land (gedeeltelijk) terugbetaald. Hiervoor moet 
wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 Volwassenen (≥18 jaar) met een BMI ≥40 OF 

 Volwassenen (≥18 jaar) met een BMI ≥35 met één van de volgende 
aandoeningen: 

o Diabetes behandeld met medicatie 

o Therapieresistente hypertensie (d.w.z. >140/90 mmHg, ondanks 
behandeling van minstens 1 jaar, met gelijktijdig gebruik van 
minstens 3 antihypertensiva) 

o Obstructieve slaapapneu (OSAS) 

o Revisionele operatie na een complicatie of onvoldoende effect van 
de vorige MBS. 

Bovendien moet:  

 de patiënt gedurende minstens 1 jaar een gedocumenteerd dieet 
hebben gevolgd zonder blijvend succes; 

 er een multidisciplinaire raadpleging zijn gehouden met, naast de 
chirurg, minstens één arts-specialist in interne geneeskunde en een 
klinisch psycholoog of een psychiater. Het rapport van deze 
raadpleging, met een gezamenlijke verklaring over de indicatie voor een 
operatie, moet worden ondertekend door minstens drie van deze 
specialisten. Dit rapport zit samen met het gedocumenteerde dieet in 
het medisch dossier van de patiënt. 

5.3. Toenemend aantal ingrepen 

De frequentie van MBS is het afgelopen decennium in ons land 
systematisch toegenomen (zie Tabel 1 en Figuur 3). In 2016 waren er in 
totaal meer dan 13 000 ingrepen: een stijging van bijna 80% tegenover 7 
jaar voordien. 

Vanaf 2009 werd Gastric bypass chirurgie (de RYGB en zijn 
voorgangers) geleidelijk aan meer toegepast, tot het aantal enkele jaren 
later stabiel bleef op een 8000-tal operaties per jaar.  

Gastric banding (LAGB) verloor tussen 2009 en 2016 systematisch meer 
terrein. In 2016 werden nog slechts 332 interventies uitgevoerd, terwijl hun 
aantal in 2009 nog meer dan 1600 bedroeg. 

De Gastric sleeve-operaties (SG) werden in 2009 minder uitgevoerd dan 
de LAGB. Dit patroon is later volledig omgedraaid: terwijl LAGB bijna 
verdwenen is, nam het aantal SG operaties enorm toe. In 2016 werden ze 
4648 maal uitgevoerd. 

Tabel 1 – Evolutie van MBS in België (2009 - 2016): aantallen per type 
ingreep 

Eerste bariatrische ingreep     

Jaar SG LAGB RYGB Totaal 

2009 821 1649 5036 7506 

2010 1183 1346 5901 8430 

2011 1583 1072 7499 10154 

2012 2046 873 8012 10931 

2013 2616 563 8092 11271 

2014 3327 469 8158 11954 

2015 3751 366 8027 12144 

2016 4648 332 8402 13382 
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Figuur 3 – Evolutie van MBS in België (2009 - 2016) per type ingreep 

 

Figuur 4 – Aandeel van SG (sleeve), LAGB (banding) & Gastric bypass 
(RYGB) chirurgie per jaar 

 

De RYGB was in 2016 de meest uitgevoerde bariatrische ingreep in België 
(in bijna 63% van de gevallen - zie Figuur 4). SG-operaties komen ook 
steeds frequenter voor: van bijna 11% (2009) naar meer dan 34% (2016). 
LAGB maakte in 2009 nog 22% van de MBS ingrepen uit, terwijl dit in 2016 
nog maar 2,5% was. 

5.4. Ziekenhuis ligduur 

Het gemiddelde ziekenhuisverblijf voor een MBS tussen 2008 en 2014 
vertoont een dalende trend voor de RYGB (van ongeveer 6 naar ongeveer 
3-4 ligdagen), en voor de SG (van ongeveer 6 naar ongeveer 4 ligdagen). 
Het gemiddelde ziekenhuisverblijf voor LAGB bleef relatief stabiel op 
ongeveer 2 ligdagen. 

5.5. MBS kosten  

De kostprijs van een bariatrische operatie bestaat uit: 

 De door RIZIV terugbetaalde kosten (voor LAGB ca. €3500, voor SG 
ca. €4400, en voor RYGB ca. €5000) 

 + ongeveer €1000 à €1200 remgeld voor de patiënt34, 35 

 bij een eenpersoonskamer + ongeveer €1900 tot €3700 extra aan 
supplementen (= vooral honorariasupplementen)35 

De terugbetaalde kosten dekken in hoofdzaak het ziekenhuisverblijf’, de 
honoraria en de materiaalkosten voor chirurgie. De kosten voor klinische 
biologie, geneesmiddelen, en bloed of plasma zijn beperkt. 
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5.6. Uitgaven van het RIZIV voor MBS 

De kosten van MBS worden voor de patiënten die voldoen aan de 
voorwaarden, gedeeltelijk vergoed door het RIZIV (zie hierboven). Door de 
inkorting van het ziekenhuisverblijf zijn doorheen de tijd de kosten voor SG, 
en vooral voor RYGB ietwat gedaald. Toch blijft de RYGB met een 
terugbetaalde kost rond de €5000 de duurste ingreep.  

Door de toename van MBS stijgen de totale overheidsuitgaven voor de 
kosten die direct verband houden met de ziekenhuisopname, van ongeveer 
€40 miljoen in 2009 naar ongeveer €60 miljoen in 2014 voor SG, LAGB en 
RYGB samen. In 2014 ging bijna driekwart (72%) van deze uitgaven naar 
RYGB. 

Door het toenemende aantal bariatrische operaties en het stijgende aandeel 
patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (recht op VT – zie sectie 
5.7.3), kan worden verwacht dat de overheidsuitgaven voor MBS nog zullen 
toenemen. 

5.7. Kenmerken van de patiënten 

5.7.1. Verschil op gebied van leeftijd, geslacht en medicatiegebruik 

We stelden vast dat de patiënten die een SG, Gastric bypass (bv. RYGB) of 
LAGB ondergingen, van elkaar verschilden op gebied van leeftijd, geslacht 
en gebruik van medicatie vóór de ingreep. 

Patiënten waarbij de omkeerbare LAGB werd uitgevoerd, hadden het 
laagste pre-operatieve medicatiegebruik (incl. diabetes- en cardiovasculaire 
medicatie, antidepressiva en cholesterolverlagers) en waren doorgaans iets 
jonger dan de patiënten die een niet of minder gemakkelijk omkeerbare MBS 
lieten uitvoeren. De patiënten met een SG of RYGB verschilden minder op 
gebied van medicatiegebruik, maar wel op vlak van leeftijd en geslacht. 
Meer details hierover vindt u in het wetenschappelijk rapport. 

5.7.2. Meestal BMI van 40 of meer 

De grootste groep patiënten (ongeveer 3 op 4) had klasse III obesitas (BMI 
van 40 of meer). Een veel kleinere groep had klasse II (BMI tussen 35-39), 
maar kampte daarbij met andere aandoeningen, waardoor de ingreep in 
aanmerking kwam voor vergoeding door het RIZIV. Van deze 

comorbiditeiten blijken hypertensie (bij 1 op 3 in beide klassen) en diabetes 
(3 op de 10 bij klasse II) het vaakst voor te komen.  

5.7.3. Groeiend aandeel van patiënten met recht op verhoogde 
tegemoetkoming 

We stellen ook vast dat het aandeel bariatrische patiënten met recht op 
verhoogde tegemoetkoming (VT) toeneemt, vooral voor SG. 27% van de 
patiënten met een SG in 2016 had recht op een VT (in 2009 was dit 21%). 
Bij RYGB was dit in 2016 21% (in 2009 17%). Het zijn patiënten met een 
lager inkomen en/of een speciaal statuut (andersvaliden, langdurig 
werklozen, mensen met een leefloon, enz.).  

Een VT geeft recht op een verhoogde financiële tussenkomst van het 
ziekenfonds bij o.a. artsenconsultaties, hospitalisatie of medicatie. De 
betrokkenen moeten jaarlijks maximaal €450 aan remgeld betalen en 
hebben recht op bijkomende voordelen zoals de derdebetalersregeling voor 
eerstelijnszorg. 

5.8. Complicaties en impact van MBS 

Een directe vergelijking van de effectiviteit tussen de verschillende soorten 
MBS is niet mogelijk, omdat de uitkomsten gebaseerd zijn op niet-
equivalente patiëntengroepen vóór de operatie (observationele studies). 
Bovendien bevatten de Belgische databanken geen gegevens over het 
jaarlijks gewichtsverlies na de ingreep. 

5.8.1. Mortaliteit na de operatie  

Uit de Belgische data bleek dat de mortaliteit voor alle types chirurgie kort 
na de operatie laag is (30-dagen mortaliteit: 1/1000). 

Na 2 tot 5 jaar lijken de sterftecijfers iets hoger te zijn dan bij de algemene 
bevolking, maar het is moeilijk om te achterhalen of deze overlijdens werden 
veroorzaakt door overgewicht of door MBS. 
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5.8.2. Medicatiegebruik  

Bij bariatrische patiënten die vóór de operatie systematisch diabetes-, of 
cardiovasculaire medicatie (o.a. bloeddrukverlagers, bèta blokkers en 
vochtafdrijvers), cholesterolverlagers of antidepressiva namen, werd het 
medicatiegebruik tot 5 jaar na de ingreep opgevolgd. 

Bij de patiënten die systematisch antidepressiva namen vóór de ingreep 
(17-21% van de geopereerde patiënten), was er een beperkte daling in het 
eerste jaar na de ingreep. De overgrote meerderheid (ca. 70%) van de 
patiënten die voor de ingreep antidepressiva nemen, nam deze echter 2-5 
jaar na de operatie nog steeds. Dit resultaat is vergelijkbaar met dat van een 
ad random gekozen controlegroep (zonder operatie) die antidepressiva 
gebruikt.  

Bij de patiënten die vóór de ingreep systematisch diabetesmedicatie 
namen (3-9% van de geopereerde patiënten) daalde het gebruik in de eerste 
twee jaar na de ingreep. Ongeveer 70% stopte met de systematische 
consumptie van antidiabetica. Nadien (tot 5 jaar na de ingreep) stabiliseerde 
het medicatiegebruik, en was er geen duidelijke aanwijzing dat het 
medicatiegebruik opnieuw toenam. Ter vergelijking, bij een at random 
gekozen controlegroep van gebruikers van diabetesmedicatie (zonder 
operatie) was er ook een daling, maar deze was met ongeveer 30% een 
stuk minder uitgesproken dan bij de geopereerde patiënten. 

Cardiovasculaire medicatie is de meest genomen medicatie bij 
bariatrische patiënten (ca. 25-35% prevalentie, afhankelijk van het type 
operatie). Net zoals bij diabetesmedicatie, werd ook bij cardiovasculaire en 
hypertensiemedicatie in de eerste 2 jaar na de ingreep een daling 
waargenomen, gevolgd door een stabilisatiefase na 3 tot 5 jaar. Ook hier is 
de daling in medicatiegebruik iets groter bij de bariatrische patiënten dan bij 
de controlegroep (na 5 jaar gebruikt 57% van de RYGB-patiënten, en 62% 
van de SG-patiënten nog cardiovasculaire medicatie, tegenover 85% van 
de controlegroep).  

5.8.3. OSAS & CPAP gebruik 

Voor de aanpak van OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) wordt 
tijdens de nacht een CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 
beademingsapparaat gebruikt. Slechts een zeer beperkt aandeel (ca. 2-5%) 
van de Belgische bariatrische patiënten blijkt echter in de 2 jaar voor de 
operatie dergelijk apparaat te gebruiken. Tot 2 jaar na de ingreep werd er 
bij deze mensen een daling met 36% van het CPAP gebruik vastgesteld. In 
een controlegroep zonder MBS (gecontroleerd voor geslacht, leeftijd en 
recht op VT) bedroeg deze vermindering echter ook 18%. Deze 
observationele data, die werden verkregen zonder optimale controlegroep 
moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De 
leeftijd blijkt wel een verschil te maken: bij de bariatrische patiënten onder 
de 40 jaar die 2 jaar voor de operatie wel een CPAP apparaat gebruikten, 
blijkt er 2 jaar na de operatie geen significant verschil in CPAP gebruik te 
zijn, in vergelijking met een algemene (minder zwaarlijvige) controlegroep 
(zonder operatie). Bij bariatrische patiënten boven de 40 jaar lag het post-
operatieve CPAP gebruik iets lager dan in een controlegroep van (minder 
zwaarlijvige) patiënten (zonder operatie). 

5.8.4. Heroperatie & chirurgische interventies neveneffecten  

In het algemeen is er 5 jaar na de initiële MBS een risico van 14 tot 30% op 
herhospitalisatie door oorzaken die verband houden met MBS. Het gaat om 
de “undo” operaties (het ongedaan maken van de operatie), de “redo” 
operaties (het opnieuw uitvoeren van een MBS – al dan niet van het zelfde 
type als de eerste ingreep), laparoscopische kijkoperaties en operaties 
omwille van negatieve effecten na MBS (zoals obstructies of hernia). 

Binnen een periode van 5 jaar na de eerste ingreep werden er minder 
operaties geregistreerd voor SG dan voor RYGB en LAGB. Voor LAGB 
waren er net iets meer heroperaties omwille van obstructies, 
laparoscopische kijkoperaties en omzettingen naar RYGB. Let wel dat het 
moeilijk is om deze verschillen enkel toe te schrijven aan het type van 
operatie, omdat elk type van operatie een verschillend type patiënt 
aanspreekt. 
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6. IS BARIATRISCHE CHIRURGIE 
KOSTENEFFECTIEF? 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat MBS doeltreffend is. Maar is de ingreep ook 
kosteneffectief, m.a.w. is ze haar meerkost waard? Levert ze voldoende 
voordelen op, vergeleken met de standaardbehandeling van aanpassing 
van levensstijl onder (para)medische begeleiding?  

6.1. Hoe gingen we te werk? 

We voerden een systematische zoektocht uit naar economische literatuur 
over de kosteneffectiviteit van MBS. Hiervoor raadpleegden we de HTA-
database van het CRD (Centre for Reviews and Dissemination) en de 
websites van HTA-agentschappen (aangesloten bij INAHTA - International 
Network of Agencies for Health Technology Assessment) en van NICE 
(National Institute for Health and Care Excellence). We raadpleegden ook 
de niet-publieke POP-database (geplande en lopende projecten - mei 2018) 
die toegankelijk is voor de EUnetHTA-partners (European Network for 
Health Technology Assessment, waarvan het KCE partner is). 

6.2. Eenduidige resultaten op basis van bestaande 
economische evaluaties 

Er werden 40 relevante economische evaluaties geïdentificeerd. Gezien het 
grote aantal studies en de eenduidige resultaten werd er beslist om geen 
nieuw economisch model uit te werken. 

6.2.1. Wat is de kosteffectiviteit van MBS onder de huidige 
terugbetalingsvoorwaarden? 

Uit de bestudeerde economische analyses blijkt dat het vergoeden van MBS 
leidt tot een relatief lage ICER (incrementele kosten-effectiviteitsratio) 
en volgens een aantal studies zelfs beter en kostenbesparend is voor 
de behandeling van ernstige obesitas met comorbiditeiten en morbide 
obesitas.  

Zowat alle Europese studies berekenen een ICER van minder dan €10 000 
per QALY (gewonnen levensjaar aangepast voor levenskwaliteit) bij een 
tijdshorizon van langer dan 10 jaar. De interventie heeft weliswaar zijn 

initiële kostprijs (zie Hoofdstuk 5), maar hoofdzakelijk dankzij de daling in 
diabetes, een mogelijke verbetering van overleving en van levenskwaliteit 
van de patiënten (dit laatste meestal gebaseerd op veronderstellingen) 
verkrijgt men een relatief lage ICER, of kan zelfs worden geconcludeerd dat 
de interventie kostenbesparend kan zijn als een voldoende lange 
tijdshorizon wordt gemodelleerd. In deze economische modellen is het wel 
niet altijd duidelijk of en hoe complicaties en herzieningen op de lange 
termijn werden opgenomen. 

In België bestaat er geen expliciete ICER drempelwaarde. In het VK 
bedraagt deze over het algemeen £20 000-30 000 per QALY. Als er in 
België een gelijkaardige bereidheid tot betalen zou bestaan, zou de 
interventie als kosteneffectief kunnen beschouwd worden. Deze 
bevindingen ondersteunen de huidige terugbetalingsvoorwaarden van het 
RIZIV. 

6.2.2. De potentiële kosteneffectiviteit van MBS bij uitbreiding van 
de terugbetaling 

Op dit moment wordt MBS niet door het RIZIV vergoed bij patiënten jonger 
dan 18 jaar en bij patiënten met diabetes type 2 en een BMI lager dan 35. 

De economische evaluaties voor adolescenten zijn grotendeels gebaseerd 
op zeer kleine niet-gerandomiseerde onderzoeken (drie studies met 11, 18 
en 28 adolescenten en één grotere prospectieve cohortstudie met 228 
patiënten). Geen van de economische evaluaties voor adolescenten is 
gebaseerd op de resultaten van een RCT. De adolescenten in deze 
economische modellen hebben een zeer hoog initieel BMI (bv. >40 of >50). 

Uit deze studies blijkt dat MBS bij adolescenten met morbide obesitas op 
langere termijn ook tot relatief lage ICERs kan leiden. De auteurs 
benadrukken echter ook de behoefte aan verder bewijs op grotere schaal 
voor de impact op levenskwaliteit en lange-termijn complicaties. 

Ook de ingreep bij diabetespatiënten met een BMI <35 en bij personen 
zonder diabetes met een BMI <40 resulteert volgens de economische 
evaluaties in relatief lage ICERs of is mogelijks zelfs kostenbesparend. De 
resultaten moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd, want ze zijn 
niet voldoende gebaseerd op RCT’s.  
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Bovendien wordt in de meeste studies verondersteld dat MBS bij deze groep 
patiënten dezelfde impact zal hebben op de levenskwaliteit als bij de 
patiënten met een hoger BMI. De resultaten van deze studies moeten dus 
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Er is duidelijk 
behoefte aan meer betrouwbare data omtrent de impact op levenskwaliteit 
en complicaties voor deze groep patiënten. 

6.3. Impact van MBS op de productiviteit 

De meeste economische evaluaties worden uitgevoerd vanuit het 
perspectief van de gezondheidszorgbetaler. Er zijn zeer weinig studies die 
de impact van MBS op de productiviteit nagaan. 

We vonden twee recente systematische literatuuronderzoeken36, 37 naar de 
impact van MBS op de productiviteit. Slechts een paar publicaties wijzen op 
een verbetering van de arbeidsparticipatie. In de meeste studies en een 
meta-analyse van vijf onderzoeken werden geen belangrijke veranderingen 
gevonden in de tewerkstelling na de ingreep. Verdere studies zijn dan ook 
vereist om hierover definitieve conclusies te kunnen trekken. Op basis van 
niet-gerandomiseerde studies werd er wel een belangrijke afname van 
ziekteverzuim opgemerkt. Het meenemen van dit effect kan de 
kosteneffectiviteit van MBS alleen maar verbeteren. 

7. CONCLUSIE  

Bariatrische en metabole chirurgie (MBS) biedt duidelijk verschillende 
voordelen. RCT’s wijzen op een duidelijk gewichtsverlies na de operatie, 
waarbij de BMI met 7,2 tot 12,7 kg/m2  afneemt. Het grootste gewichtsverlies 
treedt op in jaar 1 en 2 na de ingreep, en wordt nadien meestal gevolgd door 
een relatief beperkte gewichtstoename. In diezelfde periode werd eveneens 
type 2 diabetes-remissie waargenomen bij 55% van de patiënten, versus bij 
8% van de patiënten zonder operatie. De helft van deze 55% hervalt 
weliswaar binnen de 5 jaar na MBS. Uit RCT’s blijkt ook dat de lichamelijke 
aspecten van levenskwaliteit in de 2-5 jaar na de ingreep verbeteren.  

De meest toegepaste technieken in België zijn RYGB (63%) en SG (35%), 
terwijl LAGB (2,5%) nog slechts beperkt wordt toegepast. Op het vlak van 
initieel gewichtsverlies lijken de RYGB en de SG een vrij vergelijkbare 
doeltreffendheid te hebben, volgens de huidige stand van zaken. De SG is 
een relatief recentere ingreep die ondertussen wereldwijd sterk opgekomen 
is, maar waarvan de langere termijn ervaring nog enigszins beperkter is dan 
bij de RYGB. De globale doeltreffendheid van de LAGB is minder 
uitgesproken dan die van SG of RYGB.  

Op basis van observationele data met een opvolging van variabele duur, 
doet MBS het relatieve risico op vroegtijdig overlijden door met obesitas 
gerelateerde aandoeningen dalen met ca. 30% tot 45%. Deze cijfers moeten 
wel met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden, gezien de aard van 
de onderliggende observationele onderzoeksgegevens. 

Aan de andere kant lost MBS niet alle problemen op. Zo hebben zwaarlijvige 
personen vaak psychische problemen. Uit observationele studies blijkt dat 
tot twee jaar na de ingreep MBS vaak een gunstig psychologisch effect 
heeft, maar dat dit na verloop van tijd kan afnemen. Bovendien kunnen, 
ondanks gewichtsverlies na chirurgie, depressieve stoornissen aanhouden.  

Daarnaast kan MBS ook lichamelijke problemen veroorzaken. De ingreep 
gaat gepaard met een (relatief laag maar niet onbestaand) peri-operatief 
sterfterisico van 0,04% tot 0,38%. Vroege complicaties kunnen bij ongeveer 
5% van de patiënten binnen de 30 dagen na de operatie leiden tot 
heropnames. Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijke neveneffecten op 
langere termijn. Omdat de vaststellingen in hoofdzaak gebaseerd zijn op 
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observationele onderzoeksgegevens, was onze analyse vooral kwalitatief, 
of hoogstens semi-kwantitatief van aard.  

Binnen de 5 jaar werd er op basis van Belgische gegevens een groot aantal 
re-interventies vastgesteld (14-30%) die verband houden met MBS. Na SG 
is er gemiddeld een hoger risico op verslechterende of nieuw optredende 
gastro-oesofagale reflux (maagzuur terugvloei, oprispingen). Na RYGB is 
één van de belangrijkste lange-termijn complicaties het optreden van een 
interne hernia (interne breuk) die een oorzaak kan zijn van acute 
darmobstructie, wat een dringende medische behandeling vereist. Dit 
probleem kan in principe levenslang optreden. MBS kan ook metabole 
stoornissen en voedingstekorten veroorzaken, die gemiddeld vaker (maar 
niet uitsluitend) voorkomen na RYGB dan na SG of een LAGB. Dit is een 
frequent probleem met potentieel belangrijke gevolgen. Daarom is een 
correcte inname van de voorgeschreven supplementen, en van een 
levenslange medische opvolging na MBS noodzakelijk. Verder vermelden 
heel wat patiënten ook op langere termijn algemene ongemakken, zoals 
buikpijn, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Observationele gegevens 
lijken ook te wijzen op een verhoogd risico op problemen met 
alcoholgebruik, vermoedelijk in hoofdzaak na RYGB. Om een aantal van 
deze neveneffecten te verminderen, vereist MBS een levenslange 
aanpassing van de levensstijl.  

Hoewel bovenstaande lijst lang is, wil dit geenszins zeggen dat de globale 
baten-risico balans ongunstig is, integendeel. MBS wordt vandaag erkend 
als de meest doeltreffende duurzame behandeling op lange termijn voor 
morbide obesitas (BMI ≥40), en ernstige obesitas (BMI ≥35) in combinatie 
met bepaalde belangrijke obesitas gerelateerde aandoeningen. Toch blijft 
een wijziging van de levensstijl (voeding en beweging) de initiële 
basisbehandeling voor obesitas, omwille van de lage kost en het niet-
invasieve karakter, en dus ook de beperkte risico’s. De rol van preventie lag 
buiten de scope van dit onderzoek, maar het belang hiervan mag evenmin 
uit het oog worden verloren.  

Ons overzicht van potentiële neveneffecten toont aan dat de patiënt 
niet alleen dient te worden geïnformeerd over de te verwachten 
voordelen, maar ook over de meest belangrijke potentiele nadelen of 
ongewenste effecten.  

Voor adolescenten suggereren de beschikbare gegevens, uit vooral 
observationele studies, dat de effecten van MBS op het gewichtsverlies en 
de veiligheid op de korte termijn vrij vergelijkbaar lijken te zijn aan deze van 
de volwassenen. Toch is een eenvoudige uitbreiding van de indicatie van 
MBS naar jonge adolescenten niet gemakkelijk en niet altijd geldig, door een 
aantal verschillen tussen deze twee populaties. Het wetenschappelijk bewijs 
is bij adolescenten veel beperkter en is in hoofdzaak gebaseerd op ingrepen 
bij adolescenten met een erg hoge BMI (gemiddeld 39-59), die werden 
uitgevoerd in gespecialiseerde centra. Verder is het niet duidelijk vanaf 
welke leeftijd een jonge adolescent als mentaal klaar kan worden 
beschouwd om een therapeutische beslissing te nemen met een 
levenslange impact. Veel van deze jongeren kampen bovendien met 
psychologische problemen, wat de besluitvorming vaak nog moeilijker 
maakt. De lange-termijn effecten op de doeltreffendheid en vnl. op de 
veiligheid van MBS bij jonge adolescenten zijn ook niet voldoende 
gedocumenteerd om sterke conclusies te trekken.  

De drempel om bij jonge adolescenten over te gaan naar MBS moet dan 
ook hoger liggen dan bij volwassenen. De beslissing om de ingreep uit te 
voeren moet vooral worden geleid door de ernst en de noodzaak van de 
medische situatie, eerder dan enkel en alleen door de leeftijd. Punten voor 
bijzondere klinische aandacht zijn o.a. groei en ontwikkeling, tekorten aan 
voedingsstoffen, therapie en opvolgingstrouw (compliantie) en 
psychologische gezondheidseffecten.  

Voor personen met een lagere BMI van 30 - <35, en met type 2 diabetes, 
tonen RCT’s aan dat de diabetes remissie percentages grotendeels 
vergelijkbaar zijn met die bij patiënten met een BMI ≥35. Deze evidentie is 
echter gebaseerd op een beperkt aantal RCT’s met eerder kleine 
patiëntengroepen. Volgens de meeste internationale richtlijnen kan MBS 
worden overwogen als een mogelijke optie voor volwassenen met type 2 
diabetes en een BMI tussen 30 - <35 kg/m2 die geen duurzaam 
gewichtsverlies en verbetering van de co-morbiditeiten (inclusief 
glycemische controle) hebben bereikt met redelijke niet-chirurgische 
methoden.38, 39 Dit ligt in de lijn van wat aanbevolen wordt voor volwassenen 
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met type 2 diabetes en een BMI tussen 35 - <40 kg/m2. Momenteel lopen er 
twee RCT’s die de impact van MBS op type 2 diabetes patiënten met een 
BMI van <35 onderzoeken. Zodra deze klaar zijn, kunnen hun resultaten 
worden gebruikt om de huidige conclusies en het beleid zo nodig bij te 
sturen. 

Vanuit een gezondheidseconomisch standpunt is de literatuur eenduidig. 
Op korte termijn vergt MBS een investering van de maatschappij, maar de 
voordelen die het biedt, zorgen voor een relatief lage ICER of zelfs een 
kostenbesparing. De huidige terugbetalingsvoorwaarden worden dan ook 
niet in vraag gesteld. Voor een uitbreiding van de indicaties naar 
adolescenten en mensen met een BMI van 30 - <35 en met type 2 diabetes, 
wijzen de bestaande economische evaluaties op een mogelijke relatief lage 
ICER. De tekortkomingen van de onderliggende evidentie (niet-vergelijkend 
onderzoek, kleine reeksen, weinig informatie over de impact op de 
levenskwaliteit) zijn immers ook van toepassing op de economische 
berekeningen die zich hierop baseren. Bovendien zijn de resultaten voor 
deze specifieke groepen gebaseerd op resultaten van gespecialiseerde 
centra, en dus niet zomaar te veralgemenen. Een begeleide verdere 
introductie, waarbij er verder informatie wordt verzameld over de impact op 
de levenskwaliteit, op korte- en lange-termijn complicaties, enz., en waarbij 
de resultaten van lopende studies ook verder worden opgevolgd, is dus 
aangewezen. Het IDEAL principe voor medische hulpmiddelen (zie KCE 
rapporten 249 en 297 en Tekstkader 4) kan hierbij model staan. 

De huidige HTA (Health Technology Assessment) studie over MBS wijst op 
klinische, veiligheids- en andere aandachtspunten. Deze kunnen relevant 
zijn voor het tweede KCE-rapport over MBS. In dit HSR (Health Services 
Research) rapport zullen de organisatorische aspecten van de zorg voor 
bariatrische patiënten aan bod komen. In dit kader is het aangewezen om 
de inhoud van het voor- en na-traject bij MBS verder uit te werken met 
aandacht voor de lange-termijn follow-up. Daarnaast moet er voldoende 
aandacht worden besteed aan de manier waarop vooral de adolescenten 
(met voldoende aandacht voor o.a. de psychologische aspecten) en de 
diabetes type 2 patiënten met een BMI tussen 30 en 35 worden 
geselecteerd en waar ze worden behandeld. De voorwaarden waaraan 
ziekenhuizen hiervoor moeten voldoen, dienen in dit HSR-rapport verder te 
worden uitgewerkt.  

Tekstkader 4 – Het IDEAL kader: geen chirurgische innovatie zonder 
evaluatie 

het IDEAL model40 (http://www.ideal-collaboration.net/) werd ontworpen 
door een groep van o.a. chirurgen en experten voor de introductie van 
chirurgische ingrepen. IDEAL staat voor Idea, Development, Exploration, 
Assessment and Long-term study. Het beschrijft de te volgen stappen bij de 
ontwikkeling en de beoordeling van nieuwe invasieve technieken en 
procedures. 

Idee: wanneer een chirurg voor de eerste maal een ingreep uitprobeert 
(Idea/proof of concept) 

Alle nieuwe ingrepen moeten automatisch worden gemeld aan het 
ziekenhuis en in een online register dat toegankelijk is voor alle chirurgen. 
Vooral de ongewenste effecten en mislukkingen moeten worden 
gepubliceerd, om herhalingen in de toekomst te voorkomen. 

Ontwikkeling (Development): als de eerste rapporten de indruk geven 
dat de ingreep voordelen oplevert, kunnen anderen deze ingreep ook 
uitproberen 

De ingreep wordt toegepast bij een beperkte groep van patiënten. In deze 
fase wordt ervaring opgedaan en wordt de techniek verfijnd of gewijzigd. 
Voorzorgsmaatregelen worden genomen om negatieve gevolgen voor 
patiënten te voorkomen door bijvoorbeeld tijdens de leercurve te werken met 
mentoring. Alle ingrepen moeten in een register worden verzameld met een 
duidelijke rapportering van de uitkomsten voor alle gevallen, zonder 
weglatingen. 

Verkennen/leren (Exploration): het begrijpen van de potentiële voor- 
en nadelen 

Eenmaal de procedure is beschreven en de belangrijkste technische 
aspecten zijn uitgewerkt kunnen verkennende prospectieve klinische 
studies zonder controlegroep worden opgezet. Dit kan in parallel gebeuren 
met de opstart van een RCT. 

 

http://www.ideal-collaboration.net/
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Evaluatie/beoordeling (Assessment): Is deze techniek beter dan 
bestaande alternatieven op het gebied van de klinische werkzaamheid 
en kosteneffectiviteit? 

Deze fase is bedoeld om de werkzaamheid/doeltreffendheid te beoordelen 
tegenover de huidige alternatieven. RCT’s zijn hiervoor het meest geschikt 
en de keuze van de comparator is heel belangrijk. 

Lange-termijn studie 

In dit stadium worden gevestigde procedures beoordeeld op zeldzame en 
lange-termijn uitkomsten. Dit gebeurt typisch door gebruik te maken van een 
register. De waarde van de resultaten is o.a. afhankelijk van de 
representativiteit van de gegevens. Om volledige gegevensinvoer aan te 
moedigen wordt aangeraden om alleen de belangrijkste uitkomsten en 
relevante informatie te verzamelen. 
 

Er is geen exact tijdstip dat aangeeft wanneer een "innovatie" van de ene 
fase naar de andere fase evolueert. Een formele wetenschappelijke 
evaluatie van een nieuwe interventie, waarbij deze wordt vergeleken met 
bestaande alternatieven, daarbij gebruik makend van een passend 
onderzoeksopzet, wordt wel aanbevolen vooraleer deze interventie op grote 
schaal wordt gebruikt. Een transparante rapportering van 
onderzoeksprotocollen en resultaten is ook in elke fase noodzakelijk. 
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■ AANBEVELINGENb 
 

Dit HTA (Health Technology Assessment) rapport over obesitas chirurgie vormt een geheel 
met een volgende HSR (Health Services Research) studie, waarin de rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende partners in het zorgtraject verder uitgediept 
zullen worden. Op basis van het huidige HTA rapport formuleren we de volgende 
aanbevelingen: 

Aan de zorgverleners 

 Geef de patiënt voldoende en duidelijke informatie over de belangrijkste voor- en nadelen 
van MBS, creëer realistische verwachtingen, en wijs op het belang van een volgehouden 
gewijzigde levensstijl en follow-up na de ingreep. 

 Een wijziging van de levensstijl (voeding en beweging) dient aangeraden te worden als 
eerstelijnsbehandeling voor obesitas, gezien de lage kost, het niet-invasieve karakter, en 
de beperkte risico’s. 

Aan de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het RIZIV, de Federale 
overheidsdienst Volksgezondheid en de zorgverleners 

 Op basis van medische en gezondheideconomische argumenten beveelt het KCE aan om 
de huidige terugbetaalde indicaties voor volwassenen met een BMI ≥40, of BMI ≥35 in 
combinatie met bepaalde comorbiditeiten (diabetes behandeld met medicatie, 
therapieresistente hypertensie of obstructieve slaapapneu (OSAS)), te behouden.  

Uitbreiding van indicaties: adolescenten  

 Bij adolescenten (jongeren tot 18 jaar) met een BMI ≥40, of een BMI ≥35 in combinatie met 
bepaalde comorbiditeiten, die geen duurzaam gewichtsverlies en verbetering van de co-
morbiditeiten bereiken met de aanvaarde niet-chirurgische methoden, dient MBS een zeer 
grote uitzondering te blijven die enkel uitgevoerd wordt bij hoge medische nood. Daarom 
dient terugbetaling van MBS gekoppeld te worden aan evaluatie, indicatiebepaling en 
behandeling door een multidisciplinair team in een gespecialiseerd centrum, in afwachting 
van verdere wetenschappelijke evidentie over de ingreep bij deze groep. 

                                                      

b  Het KCE draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aanbevelingen. 
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 Gezien dit een uitbreiding betreft van bestaande chirurgische technieken naar een nieuwe 
indicatie dient dit op een begeleide manier te gebeuren, naar analogie met het IDEAL 
principe (zie KCE rapporten 249 en 297). Dit houdt o.a. in dat het aantal centra in 
afwachting van kwalitatieve data beperkt wordt, en dat er in deze centra een goede 
registratie gebeurt van de gestelde indicaties, ingrepen en relevante follow-up gegevens. 
De geregistreerde gegevens moeten toelaten wetenschappelijke informatie te verzamelen 
om het toekomstige beleid verder te ondersteunen en/of bij te sturen, en eventuele 
preciezere terugbetalingscriteria te definiëren. 

Uitbreiding van indicaties: volwassen patiënten met diabetes type 2 en een BMI van 30 - 
<35 

 MBS kan worden overwogen als een behandelingsoptie bij volwassenen met type 2 
diabetes en met een BMI van 30 - <35, die geen duurzaam gewichtsverlies en verbetering 
van de co-morbiditeiten (inclusief glycemische controle) bereiken met aanvaarde niet-
chirurgische methoden. Het KCE beveelt aan om een terugbetaling te voorzien onder 
strikte voorwaarden. Een terugbetaling voor het uitvoeren van deze ingreep dient te 
worden gekoppeld aan een nauwgezette indicatiebepaling en opvolging in een 
gespecialiseerd centrum door een multidisciplinair team. In afwachting van de resultaten 
van de lopende RCT’s dient het aantal centra beperkt te worden en dient er een goede 
registratie te gebeuren van de gestelde indicaties, ingrepen en relevante follow-up 
gegevens. Op basis hiervan dient het toekomstig beleid verder te worden ondersteund en 
bijgestuurd. 

Aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het RIZIV, de Federale 
overheidsdienst Volksgezondheid, Healthdata.be, de zorgverleners en hun wetenschappelijke 
verenigingen en andere wetenschappelijk relevante partners en instellingen: 

 Een onderzoeksagenda dient opgesteld te worden zodat alle relevante informatie met het 
oog op kwaliteitsbewaking en toekomstige beleidsbeslissingen op een consistente manier 
worden verzameld. 

 Meer wetenschappelijke gegevens dienen o.a. te worden verzameld over: 

o Het aantal re-interventies, met voldoende aandacht voor de langere termijn (ook >5 
jaar) en de onderliggende redenen voor deze re-interventies.  
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o De impact op de levenskwaliteit van de patiënt, zowel op korte als op de langere 
termijn. De impact op de psychologische dimensie mag hierbij ook niet uit het oog 
worden verloren. 

o De belangrijkste neveneffecten (tekort aan vitaminen en mineralen, metabole 
stoornissen, enz.), met voldoende aandacht voor de langere termijn.   

 Nieuwe chirurgische technieken in dit domein dienen ook ingevoerd te worden volgens 
het IDEAL principe. 
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