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is tot contourherstellende chirurgie. De trend in literatuur 
laat zien dan patiënten nu vaak nog onwetend zijn over de 
mogelijkheden, maar meer bereid zijn tot zelfstandige bij-
drages. [4]

Om de kwaliteit en de noodzaak van de geleverde (plasti-
sche) zorg te evalueren, is het belangrijk om onderzoek te 
doen binnen deze (post)bariatrische patiëntengroep. Een be-
langrijke evaluatie is de kwaliteit van leven. 

De Body-Q is ontwikkeld om de ‘appearance, health related 
quality of life’ en ‘patient experience’ te meten in een bari-
atrische en postbariatrische populatie. De Body-Q (PROM-
vragenlijst) evalueert de tevredenheid van patiënten met 
verschillende lichaamsdelen en de invloed hiervan op hun 
kwaliteit van leven. 

Middels dit onderzoek kunnen we vaststellen hoe de kwali-
teit van leven wordt beïnvloed door de contourherstellende 
chirurgie en wat de invloed is als patiënten hier niet voor 
in aanmerking komen, maar wel de sterke wens hebben. 
Om deze reden zou het fantastisch zijn om de Body-Q af te 
nemen vóór de bariatrische ingreep, een jaar na de bariatri-
sche ingreep, vóór de postbariatrische correcties en een jaar 
nadat alle correcties zijn voltooid. Het zou mooi zijn om dit 
op nationaal niveau op te zetten in de centra waar deze zorg 
‘dedicated’ wordt geboden om de uitkomsten in de toekomst 
ook op internationaal niveau te kunnen vergelijken.

We hebben de hoop om in de toekomst middels de verkre-
gen onderzoeksresultaten landelijke afspraken te kunnen 
maken met de zorgverzekeraars met name over de te gebrui-
ken DBC’s voor deze vorm van reconstructieve chirurgie. Op 
deze manier kan er dan voor worden gezorgd dat de con-
tourherstellende chirurgie een vast onderdeel wordt van de 
totaal, vergoede zorg voor deze patiënten.
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Fors gewichtsverlies na bariatrische chirurgie leidt vaak tot 
een overschot van huid, hetgeen leidt tot fysieke, hygiënische 
en psychosociale klachten. Postbariatrische contourherstel-
lende-chirurgie is vaak noodzakelijk voor het herstel van de 
kwaliteit van leven, nadat patiënten een bariatrische ingreep 
hebben ondergaan. Uit onderzoek is gebleken dat het niet 
corrigeren van het huidoverschot resulteert in een grotere 
kans op recidief obesitas, met de bijkomende gezondheids-
problemen. Ook is gebleken dat patiënten gelukkiger zijn en 
beter functioneren indien ze wel een postbariatrische correc-
tie hebben ondergaan. [1] Daarnaast leidt contourherstellen-
de chirurgie tot beter gewichtsbehoud over langere tijd. [2] 
De gehele obesitaszorg wordt inmiddels multidisciplinair 
georganiseerd door zowel chirurgen als internisten, anes-
thesisten, longartsen, psychologen, diëtisten, fysiotherapeu-
ten en obesitasverpleegkundigen. Omdat de postbariatrische 
chirurgie ook complexe zorg betreft, dient deze ook een vast 
onderdeel te zijn van deze multidisciplinaire opzet. Tot op 
heden is de postbariatrische zorg vaak nog het laatste on-
derdeel dat ontbreekt om de volledig benodigde zorg aan te 
kunnen bieden aan deze groeiende patiëntenpopulatie. 
Het is van belang om patiënten al vooraf aan deelname aan 
het proces goed voor te lichten over de opties en de vaak 
noodzakelijke (postbariatrische) ingrepen, nadat zij een 
maagverkleinende ingreep hebben ondergaan. Als plastisch 
chirurgen dienen we er voor te zorgen dat er een volledig re-
gistratiesysteem komt, waarin alle complicaties nauwkeurig 
worden geregistreerd. Op deze wijze kunnen we een reëel 
beeld krijgen van de mogelijke complicaties en het huidige 
complicatiepercentage. Hopelijk biedt dit aanknopingspun-
ten hoe we patiënten wellicht peroperatief moeten of kun-
nen optimaliseren en per- en postoperatief moeten nabehan-
delen. 

Het aantal patiënten dat een wens tot contourherstellende 
chirurgie heeft, ligt volgens onderzoek tussen de 60 en 80%. 
[3-10] Tot op heden ligt in Nederland het percentage patiën-
ten dat een vergoeding krijgt gemiddeld rond de 10-30%. 
Naast het toenemende aantal patiënten dat voor vergoeding 
in aanmerking komt, zien we dat het aantal zelfbetalers toe-
neemt. Dit is deels toe te schrijven aan de toenemende awa-
reness binnen deze patiëntengroep dat er vaak een noodzaak 
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Door de toename van morbide obesitas (40% van de Nederlanders is 
obees en 10% is morbide obees) en toename van de bariatrische chirur-
gie, bestaat er een toenemende vraag naar postbariatrisch contourher-
stellende chirurgie. Landelijk bedraagt het aantal bariatrische ingrepen 
12.000 per jaar (peildatum januari 2016).
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