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PREM (‘Patient Reported Experencies Measures’) is in dit 
vakgebied de behoefte aan een nieuwe PROM ontstaan; een 
die specifiek geschikt is voor alle bariatrische en postbaria-
trische patiënten. 
Bovendien worden PROMs steeds belangrijker voor de kriti-
sche zorgverzekeraars. De vergoeding is voor veel patiënten 
een probleem; de criteria van zorgverzekeraars zijn vaak ir-
reëel waardoor de operatie meestal niet vergoed wordt on-
danks de negatieve invloed die het huidoverschot heeft op de 
gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. [9] Indien 
met gevalideerde PROMs in prospectieve studies aange-
toond kan worden dat CHC van toegevoegde waarde is voor 
de behandeling van obesitas, dan hebben we een instrument 
waarmee we kunnen onderhandelen met de zorgverzeke-
raars over ruimere vergoeding. Een goede PROM en PREM 
bieden daarin een uitkomst, hierom is nu de BODY-Q ont-
wikkeld. [10]

BodY-Q
De BODY-Q is in de VS en Canada ontwikkeld door Klas-
sen et al. [10] Onderverdeeld in de categorieën van uiterlijk, 
kwaliteit van leven en patiëntervaring werden, na interviews 
met 63 obese patiënten, de vragen opgesteld. Hieruit kwa-
men twintig subcategorieën tot stand (tabel 1) met vier tot 
elf vragen, allen specifiek gericht op zowel obese als postba-
riatrische patiënten. Items worden afzonderlijk van elkaar 
gescoord met behulp van de ‘Rasch Measurement Theory’ 
waarbij de score tussen de 0 (slechtst) en 100 (best) ligt. In 
de validiteitfase zijn de vragen getoetst aan 734 patiënten 
(403 fors gewichtsverlies, 331 postbariatrische contourher-
stellende chirurgie). De statistische validatie van de vragen-
lijst is recent gepubliceerd. [11] De resultaten hiervan lieten 
een Test-retest ≥ 0,87 voor 17/18 items, een Cronbach α ≥ 
0,90 voor 18/18 items en een ‘person separation index’ > 
0,70 voor 16/18 items zien. Hiermee werd aangetoond dat 
de BODY-Q een psychometrisch gevalideerde goed bruik-
bare vragenlijst is. [11] Vervolgens is de vragenlijst volgens 
de ’Linguistic validation of a Patient Reported Outcomes 
Measure’-richtlijn van Mapi Research Institute vertaald naar 
het Nederlands. [12] 
Als eerste hebben twee vertalers, met Nederlands als moe-
dertaal en vloeiende Engelsetaalvaardigheid, onafhankelijke 
Engels-Nederlandse vertalingen uitgevoerd. Zij hebben dis-
crepanties met een derde vertaler en het team van ontwik-
kelaars van de vragenlijst opgelost en zo vervolgens versie 1 

Verbetering van kwaliteit van leven, het uiterlijk en patiënt-
tevredenheid zijn in de plastische chirurgie belangrijke uit-
komstmaten voor het meten van succes van behandeling. 
Momenteel is er een gebrek aan informatie over hoe deze 
aspecten veranderen gedurende het bariatrische en postba-
riatrische traject en wat de invloed van CHC hierop is. Dit 
komt deels doordat er eerder geen specifieke vragenlijst 
voor de postbariatrische populatie bestond die genoemde 
uitkomstmaten evalueert. [8] Een veelgebruikte vragenlijst is 
de SF-36/Rand-36-vragenlijst, deze is echter zeer algemeen 
en weinig specifiek voor de bariatrische populatie. Nu me-
dische behandeling steeds vaker wordt beoordeeld aan de 
hand van PROM (‘Patient Reported Outcome Measures’) en 
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Overgewicht blijft een groot probleem in Nederland; in 2012 had 48,3% 
van de Nederlanders ouder dan achttien jaar overgewicht. [1] Bariatrische 
chirurgie is momenteel de meest effectieve therapie om langdurig ge-
wichtsverlies bij morbide obesitas te bereiken. [2] Naast gewichtsverlies 
heeft het een positief effect op obesitasgerelateerde comorbiditeit als hy-
pertensie, hypercholesterolemie, diabetes en hart- en vaatziekten.[3] Bij 
een groot deel van de patiënten resteert er na fors gewichtsverlies echter 
een excessief huid (en subcutis)overschot op diverse plaatsen van het li-
chaam. Dit heeft vaak negatieve invloed op kwaliteit van leven vanwege 
– soms invaliderende – psychosociale, mechanische en hygiënische pro-
blemen. [4] Het doel van postbariatrische contourherstellende chirurgie 
(CHC) is om het uiterlijk en daarmee het zelfbeeld en kwaliteit van le-
ven van postbariatrische patiënten te herstellen of sterk te verbeteren. 
[5,6] Daarnaast kan het verwijderen van overtollige huid de mechanische 
klachten fors doen afnemen of doen verdwijnen. Afname van functionele 
en psychosociale klachten zou een positieve stimulans kunnen zijn om 
op gewicht te blijven. Balagué heeft in 2004 aangetoond dat postbaria-
trische patiënten die nadien CHC ondergingen na zeven jaar significant 
minder gewichtstoename lieten zien dan patiënten die geen CHC onder-
gingen. [7]
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van de vertaling opgesteld. Vervolgens heeft een vertaler met 
Engels als moedertaal en vloeiende Nederlandse taalvaardig-
heid de versie van de eerste vertaalgroep terugvertaald naar 
het Engels. Deze vragenlijst werd vervolgens vergeleken met 
de originele Engelse vragenlijst waarna versie 2 werd opge-
steld. Er volgde een fieldtest onder dertig patiënten (Eindho-
ven, Tilburg en Utrecht) om te kijken of alle vragen duidelijk 
waren en goed begrepen werden. Hieruit volgde geen com-
mentaar op taal, structuur en/of formulering van de vragen. 
Zodoende werd de Nederlandse versie goedgekeurd door de 
ontwikkelaars van de vragenlijst. 
De vragenlijst is geschikt voor alle Nederlandssprekende 
morbide obese en (post)bariatrische patiënten van achttien 
jaar of ouder. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf-
tien minuten en kan zowel op papier als digitaal. Alle items 
van de BODY-Q zijn afzonderlijk van elkaar af te nemen en 
te meten. De BODY-Q is oorspronkelijk opgesteld in het En-
gels en ook vertaald naar het Zweeds en Deens. 
In een multicenter trial (Catharina Ziekenhuis Eindhoven, 
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht, Universitair Medisch Cen-
trum Utrecht en St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg) wordt op 
het moment een studie met de BODY-Q bij postbariatrische 
patiënten opgezet, waarbij de invloed van contourherstellen-
de operaties na fors gewichtsverlies op het uiterlijk, kwaliteit 
van leven en lichaamsgewicht wordt onderzocht. Op drie 
meetmomenten (preoperatief, drie maanden postoperatief 
en een jaar postoperatief na CHC) wordt de BODY-Q afge-
nomen.

toekomst en doel

In een vervolgstudie zal de BODY-Q in een grote studiepo-
pulatie worden afgenomen; prebariatrische patiënten, post-
bariatrische patiënten zonder contourherstellende operatie 
en postbariatrische patiënten met contourherstellende ope-
ratie. De verschillen tussen deze groepen en de veranderin-
gen in dit traject betreffende kwaliteit van leven, uiterlijk, 
lichaamsgewicht en gewichtsverlies zullen in kaart worden 
gebracht. Zo hopen we antwoord te krijgen op de vraag of en 
bij wie CHC van toegevoegde waarde is in het behandeltra-
ject van morbide obesitas. 
Data over verbetering in kwaliteit van leven zullen naar ver-
wachting steeds relevanter worden voor zorginkoop, zeker 
voor een vak als de plastische chirurgie. De BODY-Q maakt 
het mogelijk uitkomsten van CHC te evalueren via zowel 
PROM als PREM. De BODY-Q kan tevens voor de plastisch 
chirurg, door het meten van de patiënttevredenheid, een 
indirecte maat zijn voor de kwaliteit van de contourherstel-
lende behandeling. Zo kan men het eigen functioneren 
controleren waardoor zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg 
bereikt kan worden. 
Kortom; de BODY-Q lijkt een veelbelovend instrument waar-
mee we gaan proberen aan te tonen dat CHC van meerwaar-
de is in het behandeltraject van morbide obesitas. Onder-
zoek met gevalideerde vragenlijsten als de BODY-Q kan dan 
ook de basis zijn in de onderhandeling met zorgverzekeraars 
omtrent vergoedingsregels voor postbariatrische plastische 
chirurgie. Figuur 1. Vertaalproces. Afkomstig uit de ’Linguistic validation of a Patient 

Reported Outcomes Measure’ richtlijn van Mapi Research Institute. [12]

Tabel 1. BODY-Q-items.

Uiterlijk Aantal vragen

Buik 7

Armen 7

Rug 4

Borsten* 11

Lichaam 10

Billen 5

Dijen binnenkant 4

Heupen en dijen buitenkant 5

Littekens** 10

Huid 7

Kwaliteit van leven Aantal vragen

Zelfbeeld 7

Lichamelijke activiteiten 7

Lichamelijke problemen*** 7

Psychisch welbevinden 10

Seksueel welzijn 5

Sociaal Welzijn 10

Patiëntervaring Aantal vragen

Artsen 10

Informatie 10

Medisch team 10

Kantoorpersoneel 10

* afgeleid uit de BREAST-Q PROM, secundair bijgevoegd
** specifiek voor ‘post-body contouring patiënten’
*** dit onderdeel gaat over symptomen en geeft geen Rasch-score
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samenvatting

Achtergrond

‘Patient Reported Outcome Measures’ (PROM) zijn 

tegenwoordig een standaardonderdeel van evaluatie van 

behandeling. Voor de postbariatrische populatie was tot 

op heden geen specifieke PROM. Hiervoor is een nieuwe 

internationaal psychometrisch gevalideerde vragenlijst 

ontwikkeld, de BODY-Q. Hierbij staan de factoren die ver-

antwoordelijk lijken te zijn voor succes van de behandeling 

centraal; verbetering van uiterlijk, kwaliteit van leven en 

patiënttevredenheid.  Een dergelijke PROM kan bijdragen 

aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en zou een 

belangrijke rol kunnen spelen in onderhandelingen met 

zorgverzekeraars omtrent vergoeding van postbariatrische 

plastische chirurgie. 

BODY-Q

De BODY-Q is een vragenlijst die zowel de kwaliteit van 

leven (PROM) als patiënttevredenheid (‘Patient Reported 

Experencies Measures’, PREM) meet. De vragenlijst is 

onderverdeeld in drie schalen; uiterlijk, kwaliteit van leven 

en patiënttevredenheid. In totaal bestaan deze schalen 

uit twintig afzonderlijk te scoren items met elk vier tot 

elf vragen. Scoren gaat volgens het psychometrische 

Rasch-model waarbij voor elk item een score tussen de 0 

en 100 tot stand komt. De vragenlijst is recent getoetst en 

gevalideerd, daarna is de gevalideerde vragenlijst volgens 

richtlijnen vertaald naar het Nederlands. We zijn recent 

begonnen met een pilotstudie ter evaluatie van deze 

vragenlijst. 

Toekomst en doel

Het doel is om de BODY-Q bij verschillende populaties 

(prebariatrisch, postbariatrisch zonder contourherstel-

lende operatie en postbariatrisch met contourherstellende 

operatie) af te nemen om inzicht te verkrijgen in mogelijke 

verschillen in kwaliteit van leven, uiterlijk en lichaamsge-

wicht. Zo kan het belang van plastische chirurgie na fors 

gewichtsverlies aangetoond worden. 

trefWoorden

Patient Reported Outcome Measures, Patient Reported 

Experience Measure, BODY-Q, post-bariatrische contour-

herstellende chirurgie, body contouring

Belangenverstrengeling

Geen. 

Correspondentieadres

Dr. M.M. Hoogbergen

Catharina Ziekenhuis

Michelangelolaan 2

5623 EJ Eindhoven

E-mail: maarten.hoogbergen@catharinaziekenhuis.nl

literatuur

1. RIVM (2014). Overgewicht. Nationaal kompas volksgezond-
heid. Beschikbaar via: http://www.nationaalkompas.nl/
gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/
hoeveel-mensen-hebben-overgewicht/. Geraadpleegd 30 
maart 2016. 

2. Mechanik JI, Youdim A, Jones DB, et al. Clinical practice 
guidelines for the perioperative nutritional, metabolic, and 
nonsurgical support of the bariatric surgery patient-2013 up-
date: cosponsored by American Association of Clinical En-
docrinologist, The Obesity Society, and American Society for 
Metabolic & Bariatric Surgery. Obesity (Silver Spring) 2013 
Mar; 21 Suppl 1:S1-27. 

3. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric 
Surgery: a Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 
2004;292:1724-37. 

4. Klassen AF, Cano SJ, Scott A, et al. Satisfaction and quality-
of-life issues in body contouring surgery patients: a qualita-
tive study. Obes Surg 2012;22:1527-34.

5. Song AY, Rubin JP, Thomas V, Dudas JR, Marra KF, Fern-
strom MH. Body image and quality of life in post massive 
weight loss body contouring patients. Obesity (Silver Spring) 
2006;14:1626-36.

6. Beek ES van der, Geenen R, Heer FA de, Molen AB van 
der, Ramshorst B van. Quality of life long-term after body 
contouring surgery following bariatric surgery: sustained im-
provement after 7 years. Plast Reconstr Surg 2012;130:1133-9. 

7. Balagué N, Combescure C, Huber O, Pittet-Cuénod B, 
Modarressi A. Plastic Surgery Improves Long-term Weight 
Control After Bariatric Surgery. Plast Reconstr Surg 
2013;132:826-33.

8. Brethauer SA, Kothari S, Sudan R, et al. Systematic re-
view on reoperative bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 
2014;10: 952-72.

9. Beek ES van der. Proefschrift Body contouring surgery in 
post-bariatric patients. 6 maart 2015.

10. Klassen AF, Cano SJ, Scott A, Tsangaris E, Pusic AL. As-
sessing Outcomes in Body Contouring. Clic Plast Surg 
2014;41:645-54.

11. Klassen AF, Cano SJ, Alderman A, et al. The BODY-Q: A 
Patient-Reported Outcome Instrument for Weight Loss and 
Body Contouring Treatments. Plastic Reconstr Surg Glob 
Open 2016;4:679. 

12. Guideline Linguistic validation of a Patient Reported Outco-
mes Measure. Mapi Research Institute 2005.


