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Het ontstaan van voedingsdeficiënties na een ‘gastric by-
pass’ is een bekende en veelvoorkomende complicatie. [18] 
Deze deficiënties ontstaan soms al kort postoperatief, maar 
kunnen ook tot jaren na een ‘gastric bypass’ nog ontstaan. 
[19-24] Standaard vitaminesuppletie kan dit niet voorkomen.
 
Het doel van deze studie is het in kaart brengen van post-
operatieve wondgerelateerde complicaties na contourher-
stellende chirurgie bij patiënten die eerder een ‘gastric by-
pass’ hebben ondergaan. Wij zullen tevens het voorkomen 
van voedingsdeficiënties in deze populatie inventariseren.

Patiënten en methode
studiepopulatie

Alle patiënten die een ‘gastric bypass’ ondergingen in de 
periode van 2009 tot en met 2011 en onder controle staan 
bij de afdeling Bariatrische Chirurgie van het Sint Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein werden geselecteerd uit een pros-
pectieve database. Elektronische patiëntendossiers werden 
retrospectief geanalyseerd, data werden verzameld tot en 
met juni 2013. Patiënten werden geïncludeerd wanneer er 
een contourherstellende ingreep werd verricht na een ‘gas-
tric bypass’ in onze kliniek.

behandeling

Volgens het protocol van de afdeling Bariatrische Chirurgie 
kregen alle patiënten standaard vitaminesuppletie voorge-
schreven in de vorm van Calci Chew D3 (calciumcarbonaat/
colecalciferol) 1000 mg/800 EI éénmaal daags en multivi-
tamine met 100% ijzer tweemaal daags. Het verrichten van 
bloedonderzoek ten aanzien van de voedingsdeficiënties in 
de follow-up was tevens onderdeel van het protocol van de 
afdeling Bariatrische Chirurgie. De volgende bloedwaarden 
behoorden tot het standaardprotocol: hemoglobine, calcium, 
fosfaat, albumine, ijzer, ferritine, transferrine, vitamine B1, 
vitamine B6, vitamine B12, vitamine D3, foliumzuur en 
parat hormoon. 
Patiënten werden verwezen naar de afdeling Plastische, Re-
constructieve en Handchirurgie indien er klachten waren 
van overtollige huid en het gewicht gestabiliseerd was. De 
behandelend plastisch chirurg bepaalde het type contourher-
stellende chirurgie en de timing van de operatie ten opzichte 
van de bariatrische ingreep. 

outcome

De volgende data werden verzameld: leeftijd, geslacht, BMI 
en gewicht voor de ‘gastric bypass’, BMI en gewicht voor 
contourherstellende chirurgie, stabiliteit gewicht, uitslagen 
van het bloedonderzoek, gewicht van het gereseceerde weef-
sel, wel/niet roken, diabetes mellitus, type contourherstel-
lende chirurgie en het voorkomen van postoperatieve com-
plicaties. Het percentage ‘excess weight loss’ (%EWL) van 
alle patiënten werd berekend. 
Een postoperatieve complicatie werd gedefinieerd als elke 
afwijking van een normaal postoperatief beloop. Wondge-
relateerde complicaties werden ingedeeld in de volgende 
groepen: wonddehiscentie, wondinfectie, (geïnfecteerd) he-
matoom, abces, seroom en nabloeding. Vervolgens werden 
deze complicaties geclassificeerd volgens het clavien-classi-
ficatiesysteem; een gradering op basis van de ernst van de 
complicatie. [25] 
De uitslagen van het meest recente bloedonderzoek werden 
gebruikt voor analyse. De bloedwaarden van nutriënten die 
van belang zijn voor de wondgenezing werden geselecteerd, 
namelijk hemoglobine, albumine, ferritine, vitamine B1, 
 vitamine B6, vitamine B12, vitamine D3 en foliumzuur. Een 
laag ferritine werd gedefinieerd als een ijzerdeficiëntie.

De komende jaren zal er een forse toename zijn van postbariatrische pati-
enten die contourherstellende chirurgie wensen te ondergaan. Contour-
herstellende chirurgie kent een hoog complicatierisico van 25%-67%. 
[1-9] Postbariatrische patiënten hebben daarnaast een hoger complica-
tierisico in vergelijking met niet-bariatrische patiënten; in een recente 
meta-analyse was het complicatierisico zelfs tot 60% verhoogd. [10-12] 
Het merendeel van deze complicaties betreft wondgenezingsstoornissen 
variërend van een oppervlakkige infectie tot uitgebreide necrose. Om de 
behandeling van deze specifieke patiëntenpopulatie te optimaliseren zal 
de focus moeten liggen op het bepalen en verbeteren van de risicofac-
toren voor het ontwikkelen van dergelijke complicaties. Reeds bekende 
factoren zijn onder andere roken, diabetes mellitus, een hoge body mass 
index (BMI) en een instabiel gewicht. [3,4,8-10,13,14] Een andere factor 
die mogelijk bijdraagt, is de aanwezigheid van voedingsdeficiënties na 
bariatrische chirurgie. [11,15-17]
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postoperatieve complicaties

Bij 28 van de 68 procedures (41,2%) was sprake van een 
post operatieve complicatie; 27 maal (39,7%) was dit een 
wond gerelateerde complicatie. De meest voorkomende 
wondgerelateerde complicatie was een wondinfectie (n = 10; 
14,7%). Volgens de clavien-classificatie waren er 8 graad I-
complicaties, 12 graad II-complicaties en 7 graad III-compli-
caties (tabel 2). Er werd zesmaal een re-operatie verricht in 
verband met een nabloeding en éénmaal in verband met een 
uitgebreide infectie met abcesvorming. Er waren geen graad 
IV- en graad V-wondgerelateerde complicaties. Er waren 
geen significante verschillen in baselinekarakteristieken van 
de patiënten met en zonder wondgerelateerde complicatie 
 (tabel 3).
Er was één patiënt met een niet-wondgerelateerde postope-
ratieve complicatie, namelijk een acuut coronair syndroom 
met dreigende respiratoire insufficiëntie waarvoor behande-
ling en twee dagen opname op de intensive care. Er was bij 
deze patiënt geen sprake van blijvend letsel. 

statistiche analyse

Statistische analyse werd verricht met de ‘Statistical Package 
for Social Sciences’, versie 20.0 (SPSS, Chicago, IL). Om de 
verschillen aan te tonen tussen de groep met en de groep 
zonder complicaties hebben we de ongepaarde T-toets en 
fishers-exacttest gebruikt. 

resultaten

studiepopulatie

In totaal werden 111 van de 588 patiënten na een ‘gastric 
bypass’ verwezen voor contourherstellende chirurgie. Ten 
tijde van de dataverzameling waren 52 patiënten geopereerd, 
deze patiënten werden geïncludeerd in de studie (tabel 1). De 
overige patiënten kregen het advies eerst verder af te vallen 
(n = 5), werden afgewezen voor vergoeding door de verze-
keraar (n = 35) of wachten op het eerste poliklinisch consult 
(n = 4) of toestemming van de verzekeraar (n = 14). De ge-
middelde leeftijd van de geïncludeerde patiën ten was 49 jaar 
(spreiding 30-65 jaar) en 80,8% (n = 42) van de populatie 
was vrouw. De tijd tussen de ‘gastric bypass’ en contourher-
stellende ingreep was gemiddeld 24 maanden (spreiding 11-
46 maanden). De gemiddelde BMI voor ‘gastric bypass’ was 
45,2 kg/m

2
 (spreiding 38,1-54,3 kg/m

2
). Voor de contourher-

stellende ingreep hadden patiënten een gemiddeld EWL van 
74%, wat resulteerde in een gemiddelde BMI van 28,3 kg/m

2
 

(spreiding 20,8-38,6 kg/m
2
). 

contourherstellende chirurgie

In totaal werden 68 contourherstellende ingrepen verricht. 
Veertig patiënten werden éénmaal geopereerd, negen pa-
tiënten tweemaal en drie patiënten driemaal. Bij één patiënt 
werden twee ingrepen in één operatie verricht. De meeste 
procedures waren voor contourherstel van het abdomen 
(47,1%; n = 32) en de mammae (27,9%; n = 19) (tabel 1). 
Bij één patiënt werd een ‘Deep Inferior Epigastric Perfora-
tor’ (DIEP)-reconstructie verricht bij status na een mamma-
carcinoom.

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken van de geïncludeerde populatie.

Gemiddelde 
(± standaarddeviatie)

Percentage (aantal) 

Leeftijd, jaren 49 (±7,9)

Vrouwelijk geslacht 80,8% (n=42)

BMI voor ‘gastric bypass’, kg/m
2 45,2 (± 3,4)

BMI voor contourherstellende chirurgie, kg/m
2 28,3 (± 3,6)

Duur stabiel gewicht, maanden 7,9 (± 4,5)

Excess weight loss, % 74 (±15)

Type contourherstel

• Correctie abdomen 47,1% (n=32)

• Correctie mammae 27,9% (n=19)

• Littekencorrectie / re-resectie 11,8% (n=8)

• Correctie benen 8,8% (n=6)

• Correctie armen 4,4% (n=3)

Tabel 2. Postoperatieve wondgerelateerde complicaties ingedeeld 
volgens de clavien–classificatie.

Gradering Percentage
(aantal)

Graad I (geen farmacologische interven-
tie, alleen openen en/of spoelen wond)

11,8% (n=8)

Graad II (farmacologische interventie) 17,6% (n=12)

Graad III (chirurgische of radiologische 
interventie)

10,3% (n=7)

Graad IV (levensbedreigende complicatie)  Geen 

Graad VI (overlijden patiënt) Geen

Totaal 39,7% (27) 
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discussie

In deze evaluatie van patiënten die contourherstellende chi-
rurgie ondergingen na een ‘gastric bypass’ trad bij 39,7% van 
de patiënten een wondgerelateerde complicatie op. Bij meer 
dan een kwart van de patiënten (26,9%) was er in de maan-
den voor de operatie sprake van minimaal één voedingsdefi-
ciëntie, ondanks het gebruik van standaard vitaminesupple-
tie. Het complicatiepercentage was hoger bij patiënten met 
een preoperatieve deficiëntie. 

Onze resultaten laten een hoog complicatiepercentage zien 
wat overeenkomt met de literatuur (25%-67%). [1-9] Postba-
riatrische patiënten hebben een fors hoger complicatierisico 
na contourherstellende chirurgie in vergelijking met niet-
bariatrische patiënten. [10-12] De meeste studies beschrijven 
met name een hoog percentage van wondgerelateerde com-
plicaties en niet van algemene postoperatieve complicaties. 
De hoogte van de BMI, roken, diabetes mellitus, de mate 
van gewichtsverlies (%EWL) en het wel of niet hebben van 
een stabiel gewicht hebben invloed op het ontwikkelen van 
een postoperatieve complicatie na contourherstellende chi-
rurgie. [3,4,7-9,13,26] De laatste tijd is in toenemende mate 
aandacht voor voedingsdeficiënties als mogelijke oorzaak 
van een verhoogd complicatierisico bij postbariatrische pa-
tiënten, waarbij vooral de invloed op wondgerelateerde com-
plicaties wordt benadrukt. [11,16,17]

Voedingsdeficiënties na bariatrische chirurgie zijn een veel-
voorkomend probleem. Dit is de reden dat alle bariatrische 
patiënten standaard vitaminesuppletie krijgen voorgeschre-
ven. [18] Tot tien jaar na de bariatrische ingreep kunnen zich 
nieuwe deficiënties voordoen en suppletie kan dit niet in 
alle gevallen ondervangen. [19] Veelvoorkomende deficiën-
ties na een ‘gastric bypass’ zijn van eiwitten, ijzer, vitamine 
B12, en vitamine D. [16-18,22,24,27] Ook tekorten van vita-
mine A, vitamine C, zink en selenium worden beschreven. 
[16-19,22,24,28,29]

voedingsdeficiënties

Bij 67 van de 68 ingrepen was bloedonderzoek beschikbaar 
betreffende de nutriënten van de patiënt vóór contourher-
stellende chirurgie. De gemiddelde tijd tussen het bloedon-
derzoek en de contourherstellende ingreep was 6 maanden 
(spreiding 0-20 maanden). Bij 18 patiënten (26,9%) was 
preoperatief sprake van ten minste één voedingsdeficiëntie. 
De meest voorkomende deficiënties waren van vitamine B12 
(10%, n = 7) en ijzer (7%, n = 5) (tabel 4). Er waren geen 
patiënten met een albuminedeficiëntie. Bij 25 patiënten 
was er bloedonderzoek verricht binnen 3 maanden voor de 
ingreep (tabel 4). In die groep waren ook vitamine B12- en 
ijzer deficiëntie het meest voorkomend, beide bij 12% van de 
patiënten (n = 3). 
Er was sprake van een voedingsdeficiëntie bij 10 van de 27 
patiënten (37%) waarbij een complicatie optrad. In de groep 
patiënten zonder complicatie, was er bij 8 van de 41 patiën-
ten (20%) sprake van een deficiëntie (tabel 3).

Tabel 3. Patiënten met complicatie versus patiënten zonder complicatie.

Geen complicatie (n=41) Complicatie (n=27) Significant verschil

Leeftijd, jaar* 51 (±9) 49 (±7) ns

Vrouwelijk geslacht** 85% (n=35) 70% (n=19) ns

Rokers** 15% (n=6) 19% (n=5) ns

Patiënten met diabetes mellitus** 7% (n=3) 11% (n=3) ns

BMI voor bariatrische chirurgie, kg/m
2
*  46,3 (±4,7) 44,7 (±4,0) ns

BMI voor contourherstellende chirurgie, kg/m
2
* 28,2 (±3,6) 28,5 (±3,5) ns

Excess weight loss, percentage* 75 (±13) 71 (±17) ns

ASA classificatie*** 2 2 ns

Duur stabiel gewicht, maanden* 8,0 (±4,8) 7,8 (±4,2) ns

Gewicht resectie weefsel, gram* 1612 (±1789) 2041 (±1529) ns

Voedingsdeficiëntie** 20% (n=8) 37% (n=10) ns

*: Gemiddelde (±standaarddeviatie)
**: Percentage (aantal)
***: Gemiddelde

Tabel 4. Prevalentie van deficiënties bij de gehele populatie en 
bij patiënten waar bloedonderzoek binnen 3 maanden voor 
 contourherstellende ingreep beschikbaar was.

Binnen 20 
maanden
(n=67)

Binnen 3 
maanden
(n=25)

Vitamine B1-deficiëntie Geen Geen

Vitamine B6-deficiëntie 4% (n=3) 8% (n=2)

Vitamine B12-deficiëntie 10% (n=7) 12% (n=3)

Foliumzuurdeficiëntie 3% (n=2) Geen

IJzerdeficiëntie 7% (n=5) 12% (n=3)

Albuminedeficiëntie Geen Geen

Anemie 4% (n=3) 8% (n=2)

* Gedefinieerd als laag ferritine
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Deze studie en de huidige kennis over de rol van voedings-
deficiënties in wondgenezing pleit voor het preoperatief in 
kaart brengen van de voedingsstatus bij ‘gastric bypass’-
patiënten die contourherstellende chirurgie willen onder-
gaan. Het oriënterend bloedonderzoek zou gericht kunnen 
worden op veelvoorkomende deficiënties, zoals vitamine A, 
vita mine B, vitamine C, vitamine E, foliumzuur, ijzer, zink, 
koper, en eiwitten. [11,32,39,42-44] Aanvullend kan een dië-
tiste, bij voorkeur met kennis van postbariatrische pa tiënten, 
een voedingsanamnese afnemen. Deze anamnese is met 
name van belang op het gebied van eiwitintake, omdat be-
paling van het (pre)albumine onvoldoende is gebleken om 
de eiwit status goed te beoordelen. [31] Wij adviseren de voe-
dingsstatus preoperatief te optimaliseren alvorens over te 
gaan tot contourherstellende chirurgie om de kans op wond-
genezingsstoornissen te verminderen.

conclusie

Contourherstellende chirurgie bij patiënten na een ‘gastric 
bypass’ gaat gepaard met een hoog complicatiepercentage. 
Het veelvuldig voorkomen van voedingsdeficiënties zou 
hiervoor een verklaring kunnen zijn. Dit pleit voor het pre-
operatief in kaart brengen en optimaliseren van de voedings-
status van post-’gastric bypass’-patiënten die in aanmerking 
komen voor contourherstellende chirurgie. Verwijzing naar 
het bariatrisch team of een gespecialiseerde diëtist zou hier-
bij overwogen kunnen worden.
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samenvatting 
Achtergrond. Postbariatrische contourherstellende chirurgie 

gaat gepaard met een verhoogd complicatierisico in vergelij-

king met contourherstellende chirurgie bij de niet-bariatrische 

populatie. Mogelijk wordt dit verschil veroorzaakt door de 

voedingsdeficiënties die regelmatig ontstaan na bariatrische 

chirurgie. Doel van deze studie is het complicatiepercentage 

van contourherstellende chirurgie na een ‘gastric bypass’ te 

bepalen in onze populatie en een inventarisatie te maken van 

preoperatief bestaande voedingsdeficiënties.

Methode. Middels een retrospectieve analyse werden alle 

patiënten geïncludeerd die contourherstellende chirurgie 

ondergingen na een ‘gastric bypass’ in de periode 2009-2011 

in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Patiëntkarak-

teristieken, preoperatieve voedingsdeficiënties en complicaties 

na contourherstellende chirurgie werden geregistreerd.

Resultaten. Er werden 68 ingrepen bij 52 patiënten verricht. 

De gemiddelde leeftijd was 49 jaar (spreiding 30-65 jaar) 

en 80,8% (n = 42) van de populatie was vrouw. De gemid-

delde BMI was 28,3 kg/m
2
 (spreiding 20,8-38,6kg/m

2
) voor 

contourherstellende chirurgie. Bij 27 van de 68 procedures 

(39,7%) was er sprake van een wondgerelateerde complicatie. 

Er was 18 maal (26,9%) sprake van een voedingsdeficiëntie. 

Patiënten met een preoperatieve voedingsdeficiëntie hadden 

vaker een complicatie. 

Conclusie. Contourherstellende chirurgie bij patiënten die 

een ‘gastric bypass’ hebben ondergaan, gaat gepaard met 

een hoog complicatiepercentage. De veelvoorkomende 

voedingsdeficiën ties die ontstaan na een ‘gastric bypass’ dra-

gen hier mogelijk aan bij. Het preoperatief in kaart brengen 

en optimaliseren van de voedingsstatus bij postbariatrische 

pa tiënten is dan ook te adviseren. 

trefWoorden

postbariatrisch, contourherstellende chirurgie, complicaties, 

voedingsdeficiënties

gemelde (financiële) belangenverstrengeling

Geen.

correspondentieadres

V.M. Monpellier

Sint Antonius Ziekenhuis

Koekoekslaan 1

3435 CM Nieuwegein

E-mail: vmonpellier@gmail.com


