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Datum 19 mei 2014 
Betreft Standpunt bariatrische chirurgie 
 
 
 
Geachte mevrouw Schippers, 
 
Graag bieden wij u het rapport aan met ons standpunt over bariatrische chirurgie. 
In dit rapport beoordelen wij de bariatrische techniek sleeve gastrectomie én 
bariatrische chirurgie bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM 2) en een 
BMI <35 kg/m2. 
 
Wij concluderen dat de sleeve gastrectomie voldoet aan ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’. Deze behandeling behoort daarmee tot de te verzekeren 
prestaties van de Zorgverzekeringswet. Verder concluderen wij dat bariatrische 
chirurgie bij patiënten met DM 2 en een BMI van 30-35 kg/m2 geen zorg conform 
‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is. Bij deze indicatie kan bariatrische 
chirurgie dus niet onder de basisverzekering vallen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. A. Boer 
Lid Raad van Bestuur 
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Samenvatting 

Bariatrische operaties zijn bedoeld om overgewicht te reduceren en comorbiditeit te 
voorkomen of te verbeteren. De huidige indicatie voor bariatrische chirurgie betreft 
patiënten met morbide obesitas (BMI > 40 kg/m2 of BMI> 35 kg/m2 met 
comorbiditeit), bij wie conservatieve behandelingsmethoden om gewichtverlies te 
bereiken hebben gefaald. Nieuwe bariatrische technieken dienen zich aan, sleeve 
gastrectomie bijvoorbeeld. Ook nieuwe indicaties dienen zich aan, bijvoorbeeld 
diabetes mellitus type 2 (DM 2) bij BMI < 35 kg/m2. 
 
In dit rapport beoordeelt Zorginstituut Nederland of  
1 de bariatrische techniek sleeve gastrectomie 
én 
2 bariatrische chirurgie bij DM2 en BMI < 35 kg/m2 
onder de basisverzekering vallen. 
 
Een interventie moet aan een aantal criteria voldoen, wil zij onder de 
basisverzekering vallen. Het gaat om de volgende criteria : 
1 wat is de stand van de wetenschap en praktijk voor de interventie (bij de 

betrokken indicatie), met andere woorden is de interventie effectief bij de 
gegeven indicatie(s);  

2 valt de interventie onder de omschrijving van de te verzekeren prestaties; 
3 zijn er overige wettelijke voorwaarden van toepassing.  
 
Zorginstituut Nederland heeft systematische reviews laten uitvoeren door het Dutch 
Cochrane Centre om de volgende vragen te beantwoorden: 
1 Is sleeve gastrectomie als op zichzelf staande behandeling een effectieve 

ingreep bij morbide obesitas?  
2 Is bariatrische chirurgie een effectieve behandeling bij DM 2, los van het 

bestaan van ernstige obesitas (dat wil zeggen, ook bij BMI < 35 kg/m2)? 
 
Zorginstituut Nederland heeft op basis van de systematische reviews geconcludeerd 
dat : 
1 de verschillende onderzochte bariatrische technieken allemaal een aanzienlijke 

afname in gewicht laten zien én een verbetering van comorbide aandoeningen, 
op de korte en middellange termijn. De effectiviteit van de sleeve gastrectomie 
lijkt vergelijkbaar met de gastric bypass. Twee nieuwe studies bevestigen deze 
resultaten. De techniek behoort bij buitenlandse organisaties al tot de bewezen 
effectieve zorg. 

2 er nog onvoldoende (lange-termijn)gegevens zijn om DM 2 in combinatie met 
een BMI van 30-35 kg/m2 te kwalificeren als een eigenstandige indicatie voor 
bariatrische chirurgie. 

 
Dit betekent dat  
1 de sleeve gastrectomie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Deze techniek valt ook onder de omschrijving van de te verzekeren prestaties 
en wel onder de ‘zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden’, zoals 
omschreven in artikel 2.4 lid 1 Besluit zorgverzekering. Er zijn geen andere 
wettelijke voorwaarden van toepassing. Zorginstituut Nederland concludeert 
dan ook dat sleeve gastrectomie onder de basisverzekering valt, conform de 
indicatiestelling zoals vermeld in de relevante richtlijnen van de beroepsgroep. 

2 de stand van de wetenschap en praktijk voor bariatrische chirurgie bij DM 2 en 
BMI < 35 kg/m2 tekortschiet om te spreken van een effectieve interventie. Bij 
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deze indicaties kan bariatrische chirurgie dus niet onder de basisverzekering 
vallen. Een toetsing aan de overige criteria is dan niet meer aan de orde. 

 
De wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland onderschrijft de 
getrokken conclusies rond de stand van de wetenschap en praktijk van de sleeve 
gastrectomie en van bariatrische chirurgie bij DM 2 en een BMI van 30-35 kg/m2. 
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1 Inleiding 

Bariatrische chirurgie wordt toegepast bij patiënten met obesitas, bij wie 
conservatieve behandelingsmethoden om gewichtsverlies te bereiken hebben 
gefaald. Inmiddels is veel ervaring opgedaan met verschillende bariatrische 
technieken en zijn er ook lange-termijnsresultaten beschikbaar. Deze laten 
overwegend zien dat bariatrische chirurgie een effectieve en kosteneffectieve 
interventie is als het gaat om gewichtsreductie te bereiken, obesitas-gerelateerde 
comorbiditeit als diabetes en obstructieve slaapapnoe te verbeteren/laten 
verdwijnen en verbetering van de kwaliteit van leven teweeg te brengen. Daarmee 
heeft bariatrische chirurgie zich een vaste plaats verworven in het arsenaal aan 
behandelingen voor mensen met ernstig overgewicht. De huidige indicaties zijn een 
BMI van > 40 kg/m2 of een BMI 35-40 kg/m2 met comorbiditeit. 
 
In het verleden heeft het CVZ standpunten ingenomen over bariatrische chirurgie en 
aangegeven welke technieken bij welke indicaties onder de basisverzekering vallen. 
In deze standpunten ging het bijvoorbeeld om restrictieve technieken, zoals 
maagband en gastroplastiek, bij BMI > 40. 
 
De prevalentie van obesitas (BMI > 30 kg/m2) in Nederland was in 2009 11% bij 
volwassen mannen en 12% bij vrouwen. Dit is een verdubbeling vergeleken met 
1981. Door de toename van obesitas in de Nederlandse bevolking en de daarmee 
samenhangende complicaties, neemt de vraag naar bariatrische chirurgie toe. 
 
In dit standpunt komt een nieuwe techniek voor bariatrische chirurgie aan de orde, 
namelijk, sleeve gastrectomie, en een nieuwe indicatie, diabetes mellitus type 2  
(DM 2) bij BMI < 35 kg/m2. 

1.1 Sleeve gastrectomie 
Voor ernstige obesitas is een chirurgische behandeling in twee tempi gangbaar: 
sleeve gastrectomie als eerste interventie, met de bedoeling om een zodanige 
gewichtsreductie te bewerkstelligen dat de patiënt operabel wordt voor de tweede, 
grotere, ingreep, namelijk een malabsorptieve techniek. In de praktijk lijkt de sleeve 
gastrectomie ook als op zichzelf staande ingreep effectief om obesitas te 
behandelen. De vraag is of lange-termijnsresultaten over veiligheid en effectiviteit 
beschikbaar zijn. 

1.2 DM 2 als op zichzelf staande indicatie voor bariatrische chirurgie 
In de afgelopen jaren is gebleken dat bariatrische chirurgie een effectieve 
behandeling is van DM 2 bij obesitas > 35 kg/m2. Dit heeft geleid tot de vraag of 
DM2 een eigenstandige indicatie zou kunnen/moeten zijn voor bariatrische chirurgie, 
los van het bestaan van ernstige obesitas. 
 
In de volgende hoofdstukken toetsen we aan de criteria van de Zorgverzekerings-
wet, om te bepalen of de genoemde interventies onder de basisverzekering vallen. 
Het gaat om de volgende criteria : 
1 wat is de stand van de wetenschap en praktijk voor de interventie (bij de 

betrokken indicatie), met andere woorden is de interventie effectief bij de 
gegeven indicatie(s);  

2 valt de interventie onder de omschrijving van de te verzekeren prestaties; 
3 zijn er overige wettelijke voorwaarden van toepassing.  
Op deze vragen gaan we in de hierna volgende hoofdstukken in. 
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1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de wettelijke criteria die de basis vormen voor een 
beoordeling door Zorginstituut Nederland. In het bijzonder besteden we aandacht 
aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. In dit rapport 
komen twee onderwerpen aan de orde, de sleeve gastrectomie en bariatrische 
chirurgie bij DM 2 én BMI tussen 30 en 35. In hoofdstuk 3 bespreken we de stand 
van de wetenschap en praktijk rond de sleeve gastrectomie als op zichzelf staande 
behandeling van ernstige obesitas. De stand van de wetenschap en praktijk rond 
bariatrische chirurgie bij DM 2 én BMI tussen 30 en 35 komt in hoofdstuk 8 aan de 
orde. De uitkomsten van de consultatie komen in hoofdstuk 4 respectievelijk 9 aan 
de orde. In hoofdstuk 6 formuleren we het standpunt rond de sleeve gastrectomie; 
in hoofdstuk 10 rond de bariatrische chirurgie bij DM 2 én BMI tussen 30 en 35. 
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2 Criteria van de Zorgverzekeringswet 

2.1 Welke criteria spelen een rol? 
Een interventie/zorgvorm moet voldoen aan een aantal criteria uit de 
Zorgverzekeringswet, wil deze onder de basisverzekering vallen. Het gaat om de 
volgende criteria:  
1. 
Artikel 2.1, tweede lid van het Besluit zorgverzekering beschrijft het criterium 
stand van de wetenschap en praktijk:  

De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald 
door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige 
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en 
adequate zorg en diensten. 

 
Dit betekent dat een zorgvorm alleen onder de te verzekeren prestaties valt, 
wanneer de zorg bij de genoemde indicatie volgens de stand van de wetenschap 
en praktijk als effectief kan worden beschouwd. In paragraaf 2a beschrijven we, 
hoe Zorginstituut Nederland dit vaststelt. 
 
2. 
Als de effectiviteit van de interventie is vastgesteld, toetsen we of de interventie 
onder de omschrijving van de te verzekeren prestaties in het Besluit 
zorgverzekering valt. In dit geval gaat het erom of de interventie bij de 
genoemde indicatie valt onder de omschrijving van de ‘geneeskundige zorg’ in 
artikel 2.4, eerste lid, Besluit zorgverzekering: 

Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-
psychologen en verloskundigen die plegen te bieden (…) 

 
Dit betekent, kortweg, dat in ieder geval één van de genoemde beroepsgroepen 
de zorgvorm rekent tot zijn professionele arsenaal aan zorg. 
 
3. 
Als deze vragen bevestigend zijn beantwoord, moet tenslotte nog bezien worden 
of er overige wettelijke voorwaarden van toepassing zijn die van invloed kunnen 
zijn op de conclusie (bijvoorbeeld een expliciete uitsluiting). 
 
Op deze vragen gaan we in de volgende hoofdstukken in. 

2.2 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk 
Wij hebben onze werkwijze om de stand van de wetenschap en praktijk te 
bepalen, beschreven in het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en 
praktijk.1 We onderzoeken dan of er wetenschappelijk bewijs is voor de 
effectiviteit van de zorgvorm. Daarbij volgen we de principes van evidence 
based medicine (EBM). De EBM-methode richt zich op ‘het zorgvuldig, 
expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal.’ 

                                                                 
1 Rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Publicatienummer 254. 2007. 
http://www.cvz.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-
standpunten/2007/0711-beoordeling-stand-van-de-wetenschap-en-praktijk/0711-beoordeling-stand-van-de-
wetenschap-en-praktijk/Beoordeling+stand+van+de+wetenschap+en+praktijk.pdf 
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Zorginstituut Nederland beoordeelt de te onderzoeken zorgvorm in 
vergelijking met de gebruikelijke behandeling. Als deze zorgvorm net zo 
goed is als, of beter is dan de gebruikelijke behandeling is er sprake van 
effectieve zorg conform stand van de wetenschap en praktijk. Verder is ons 
algemene uitgangspunt dat er voor een positieve beslissing over de 
effectiviteit medisch-wetenschappelijke gegevens met een zo hoog mogelijke 
bewijskracht beschikbaar moeten zijn. Mochten dergelijke gegevens niet 
beschikbaar zijn dan kunnen we beargumenteerd van dit vereiste afwijken 
en eventueel genoegen nemen met gegevens van een lagere bewijskracht. 
 
Zorginstituut Nederland heeft systematische reviews laten uitvoeren rond de 
volgende vragen : 
1.  Is de sleeve gastrectomie als op zichzelf staande behandeling een 

effectieve ingreep bij morbide obesitas.  
2.  Is bariatrische chirurgie een effectieve behandeling bij DM 2, los van het 

bestaan van ernstige obesitas (dat wil zegggen ook bij BMI < 35 kg/m2). 
 
De bevindingen uit de systematische reviews bespreken we in de volgende 
hoofdstukken. De systematische reviews zijn uitgevoerd door het Dutch 
Cochrane Centre (DCC). De volledige bespreking van de systematische 
reviews leest u in de medische achtergrondrapportage in bijlage 1. De 
bevindingen van het Dutch Cochrane Centre vindt u in bijlage 2. 
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3 Voldoet de sleeve gastrectomie aan de criteria van de Zvw? 

3.1 Sleeve gastrectomie bij morbide obesitas 
De indicatie voor bariatrische chirurgie betreft patiënten met ernstige obesitas, 
ook wel morbide obesitas genoemd. De definitie van morbide obesitas is een 
BMI hoger dan 40 kg/m2 of een BMI hoger dan 35 kg/m2 met comorbiditeit. 
Voor de sleeve gastrectomie, een nieuwe bariatrische techniek, is dezelfde 
indicatie van toepassing. 
 
Bariatrische operaties zijn bedoeld om overgewicht te reduceren en comorbiditeit te 
voorkomen of te verbeteren. Voor een aantal chirurgische technieken die behoren 
tot de bariatrische chirurgie heeft CVZ in het verleden standpunten ingenomen dat 
deze interventies bij bepaalde indicaties conform de stand van de wetenschap en 
praktijk zijn (zie Inleiding). Maar nieuwe technieken dienen zich aan op dit terrein, 
zoals de sleeve gastrectomie.  
 
Sleeve gastrectomie 
De sleeve gastrectomie, ook wel maagverkleining genoemd, was oorspronkelijk 
het eerste deel van een tweeledige operatie voor superobese patiënten (BMI>50 
kg/m2). De bedoeling was in principe het operabel maken van patiënten. Na enige 
tijd en initieel gewichtsverlies zou een tweede operatie bijvoorbeeld een 
maagbypass volgen voor verdere gewichtsreductie. 
 
Aangezien de resultaten na de eerste stap erg gunstig uitvielen, wordt deze 
operatie steeds meer als een zelfstandige operatie uitgevoerd en worden veel 
patiënten primair met een sleeve gastrectomie behandeld. Eigenlijk is de sleeve 
gastrectomie als op zichzelf staande operatie bij patiënten met een hoge BMI 
een geaccepteerde ingreep. 
 
Bij de sleeve gastrectomie wordt veelal met een kijkoperatie (laparoscopisch) 
een groot gedeelte van de maag verwijderd, maar de procedure kan ook open 
worden uitgevoerd. Na een maagverkleining blijft een smalle buisvormige maag 
(sleeve) over waar minder voedsel doorheen kan en waar het voedsel ook niet 
meer wordt opgeslagen. Ook wordt het deel van de maag dat het hongergevoel 
stimuleert, namelijk het deel wat het hormoon ghrelin produceert, verwijderd 
waardoor ook het hongergevoel afneemt.  
 
Standaardbehandeling 
De standaardbehandeling bij obesitas is de gecombineerde leefstijlinterventie. 
Naarmate de obesitas ernstiger is, is het effect van de conservatieve behandeling 
teleurstellender en is de bariatrische chirurgie een effectievere ingreep gebleken. 
Voor patiënten met morbide obesitas is bariatrische chirurgie in algemene zin 
internationaal geaccepteerd als gebruikelijke zorg. Van verschillende bariatrische 
operaties staat inmiddels de effectiviteit vast (Richtlijn Morbide Obesitas, 2011). 
Deze zijn bijvoorbeeld de Laparoscopische Roux-and-Y Gastric Bypass, de 
Laparoscopische Adjustable Gastric Banding of Gastric Banding.  
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3.2 Bespreking stand van de wetenschap en praktijk 
In dit hoofdstuk vatten we de bevindingen uit de systematische review van DCC 
samen en komen tot een conclusie over het criterium ‘stand van de wetenschap 
en praktijk’. De volgende overwegingen zijn aan de orde.  
 
Lange-termijnseffectiviteit 
Er zijn al veel gegevens bekend over de lange-termijnseffectiviteit en veiligheid 
van bariatrische chirurgie op zich. Wat de effectiviteit van de sleeve gastrectomie 
betreft, vindt Zorginstituut Nederland daarom een follow-upduur van1-3 jaar 
voldoende, om een oordeel te kunnen geven. 
 
Evidence 
Uit de systematische review van het Dutch Cochrane Centre blijkt dat alle 
bariatrische technieken (sleeve gastrectomie, gastric bypass en gastric banding) 
een aanzienlijke afname in gewicht en een verbetering van comorbide 
aandoeningen laten na een epriode van 1-3 jaar. Verder lijkt de effectiviteit van 
sleeve gastrectomie vergelijkbaar met die van gastric bypass. Deze resultaten 
zijn gebaseerd op RCTs en vergelijkend cohortonderzoek. Twee nieuwe studies 
bevestigen de resultaten uit de systematische review. 
 
Richtlijnen 
De Nederlandse richtlijn Morbide Obesitas (2013) geeft aan dat sleeve 
gastrectomie kan worden overwogen als primaire zelfstandige ingreep bij 
patiënten die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie. 
 
In internationale standpunten en richtlijnen is men zeer positief gestemd over de 
effectiviteit en veiligheid van de sleeve gastrectomie. Bij de betrokken 
buitenlandse organisaties behoort de sleeve gastrectomie daarom dan ook al tot 
de bewezen effectieve zorg. 
 
Patientenperspectief 
Voor patiënten is belangrijk dat de sleeve gastrectomie een eenvoudiger operatie 
is dan andere bariatrische technieken. Daarnaast weegt mee dat bij sleeve 
gastrectomie revisie een optie is via een tweede operatie. 

3.3 Conclusie stand van de wetenschap en praktijk 
Zorginstituut Nederland concludeert op basis van de stand van de wetenschap en 
praktijk (de evidence en overige van belang zijnde aspecten), dat de sleeve 
gastrectomie, als op zichzelf staande operatie bij morbide obesitas, als effectief 
moet worden beschouwd. Het volgende aandachtspunt geldt hierbij. Bariatrische 
ingrepen zijn over het algemeen complex en alleen effectief als er een 
zorgvuldige indicatiestelling plaatsvindt en als er een adequaat voor- en natraject 
is. 
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4 Inhoudelijke consultatie 

De conclusies rond de stand van de wetenschap en praktijk zijn in concept-
vorm voorgelegd aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen, namelijk: 
 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH); 
 Nederlandse Internisten Vereniging (NIV); 
 Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). 
 
De wetenschappelijke verenigingen onderschrijven de conclusies van 
Zorginstituut Nederland. Opmerkingen die zij maakten en die tot wijzigingen 
hebben geleid in het concept, hebben wij beschreven in hoofdstuk 6 van de 
medische achtergrondrapportage, Inhoudelijke consultatie. 
 
Het concept van de medische achtergrondrapportage is ook voorgelegd aan de 
Wetenschappelijke Adviesraad CURE (WAR) van Zorginstituut Nederland. De 
WAR kan zich vinden in de systematische review waarop de 
achtergrondrapportage is gebaseerd en onderschrijft de getrokken conclusies 
rond de stand van de wetenschap en praktijk van de sleeve gastrectomie. 
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5 Overige criteria Zvw 

In hoofdstuk 2 hebben we uiteengezet welke criteria gelden bij een 
beoordeling of zorg onder de Zorgverzekeringswet valt. 
Het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ hebben we in het vorige 
hoofdstuk behandeld. Onze conclusie was ‘positief’. Wil de sleeve 
gastrectomie onder de basisverzekering vallen, dan moet deze interventie 
ook voldoen aan de overige criteria: 
 Valt de zorg onder de omschrijving van de te verzekeren prestaties in 

het Besluit zorgverzekering? 
 Gelden er overige wettelijke voorwaarden die van invloed zijn op de 

conclusie (bijvoorbeeld een expliciete uitsluiting)? 
 
Bij de sleeve gastrectomie gaat het om een bariatrsiche techniek. De 
Zorgverzekeringswetprestatie die in dit geval aan de orde kan zijn is de 
‘geneeskundige zorg’. ‘Geneeskundige zorg’ wordt omschreven in artikel 2.4, 
lid 1, Besluit zorgverzekering en luidt als volgt: 

Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, 
klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden (…) 

 
Bariatrische technieken vallen binnen het arsenaal van de medisch specialist 
(heelkunde). Dit geldt ook voor nieuwe technieken op dit gebied en dit 
betekent dan ook dat de sleeve gastrectomie gerekend wordt tot ‘zorg zoals 
medisch-specialisten die plegen te bieden’ (geneeskundige zorg in de zin van 
het Bzv). Hiermee voldoet de interventie aan de omschrijving van de te 
verzekeren prestaties. 
 
Er zijn geen additionele wettelijke voorwaarden die van invloed zijn op de 
voorgaande conclusies. 
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6 Standpunt sleeve gastrectomie 

Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat de sleeve gastrectomie 
een effectieve interventie is als bariatrische techniek voor patiënten met 
ernstige obesitas (BMI > 40 kg/m2 of BMI > 35 kg/m2 met comorbiditeit). 
De ingreep valt onder de ‘geneeskundige zorg’ zoals omschreven in het 
Besluit zorgverzekering. 
 
Hiermee valt de sleeve gastrectomie onder de basisverzekering. Het 
volgende aandachtspunt geldt hierbij. Bariatrische ingrepen zijn over het 
algemeen complex en alleen effectief als er een zorgvuldige indicatiestelling 
plaatsvindt en als er een adequaat voor- en natraject is. 
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7 Voldoet bariatrische chirurgie bij DM 2 én BMI 30-35 aan de 
criteria van de Zvw? 

7.1 Bariatrische chirurgie bij DM 2 
Patienten met DM 2 in combinatie met obesitas zijn vaak moeilijk te 
behandelen. Conservatieve maatregelen gericht op leefstijlinterventies zijn de 
eerste keus. Deze bestaan uit begeleiding en adviezen aangaande een gezonde 
leefstijl, lichamelijke activiteit, gezonde voeding/eetgewoontes en 
gedragsverandering. De effectiviteit hiervan is echter beperkt als het gaat om 
ernstige obesitas, en het is moeilijk om het veranderde gedrag en de bereikte 
gewichtsreductie in stand te houden. Voorts kunnen sommige orale 
antidiabetica en ook insuline therapie leiden tot verdere gewichtstoename. 
 
Bij de meeste patiënten met een BMI groter dan 35 kg/m2, en DM 2, treedt na 
bariatrische chirurgie remissie van diabetes op. Opvallend is dat deze remissie 
van DM 2 al vaak optreedt voorafgaand aan het gewichtsverlies. De 
veronderstelling is dat een veranderde (hormonale) functie van het proximale 
maagdarmstelsel (als gevolg van de chirurgische ingreep) hiervoor 
verantwoordelijk is. Hierdoor zou onder andere namelijk een verhoogde 
uitscheiding van incretines plaatsvinden. Eén van deze incretines is GLP-1 
(glucagon-like peptide-1). Deze hormonen regelen de bloedsuikerspiegels, en 
hebben een sterk effect op het verzadigingsgevoel. 
 
Dit heeft geleid tot de vraag of bariatrische chirurgie ook een goede 
behandeling kan zijn voor mensen met een milde vorm van obesitas en DM 2. 
Dit zou betekenen dat DM 2 een eigenstandige indicatie zou kunnen/moeten 
zijn voor bariatrische chirurgie, los van het bestaan van morbide obesitas. In 
dit hoofdstuk beoordelen wij of bariatrische chirurgie effectief en veilig is als 
behandeling van patiënten met DM 2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2.  
 
Passend bewijs 
De effectiviteit van bariatrische chirurgie bij een BMI > 40 kg/m2 of bij een BMI > 
35 kg/m2 met comorbiditeit is in het verleden al vastgesteld. De vraag is dan ook 
wat voor deze patiëntencategorie met DM 2 en een BMI kleiner dan 35 kg/m2 
passend bewijs is. Gaat het om een simpele indicatieuitbreiding? Zorginstituut 
Nederland vindt dat het hier gaat om een nieuwe indicatie en wil bewijs van hoog 
niveau. De belangrijkste reden hiervoor is, dat deze patiënten een milde vorm van 
obesitas hebben. Dit betekent dat  
a) een goede conservatieve behandeling in dit geval wellicht effectiever is dan bij 
ernstige obesitas en  
b) de kans op complicaties bij bariatrische chirurgie misschien niet opweegt tegen 
de ernst van de aandoening. 

7.2 Bespreking stand van de wetenschap en praktijk 
In dit hoofdstuk vatten we de bevindingen uit de systematische review van DCC 
samen en komen tot een conclusie over het criterium ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’. De volgende overwegingen zijn aan de orde 
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Duur follow-up 
De minimale follow-up duur bij de literatuursearch was aanvankelijk gesteld op drie 
jaar. Dergelijke RCTs bleken er niet te zijn, zodat ook RCTs met een kortere follow-
up duur in beschouwing zijn genomen. 
Inmiddels zijn er al veel gegevens bekend over de lange-termijnseffectiviteit en 
veiligheid van bariatrische chirurgie op zich. Toch is Zorginstituut Nederland van 
mening dat in dit geval een follow-up duur van vijf jaar noodzakelijk is om een 
oordeel te kunnen geven over de effectiviteit van bariatrische chirurgie op het 
verlopen van DM 2 bij patiënten met een milde vorm van obesitas. De reden is dat 
bij deze patientencategorie complicaties door bariatrische chirurgie zwaarder zullen 
wegen dan bij ernstige obesitas. Bovendien heeft onlangs een studie aangetoond 
dat bij eenderde van de patiënten die gastric bypass hebben gehad een terugval 
van DM 2 optreedt binnen vijf jaar (Arterburn, 2013). 
 
Evidence 
Uit de systematische review van DCC blijkt dat er geen studies zijn gevonden bij 
diabetes patiënten met milde obesitas (BMI < 35 kg/m2). Alleen in de nieuwe 
studie van Liang (2013) voldeed de patiëntengroep aan de indicatiecriteria 
(gemiddelde BMI: 30 kg/m2). Maar in deze studie was de follow-up slechts één 
jaar en dus te kort.  
 
De Nederlandse richtlijn Morbide Obesitas (2013) geeft aan dat bariatrische 
chirurgie in onderzoeksverband kan worden toegepast bij patiënten met DM 2 en 
een BMI van 30 tot 35 kg/m2. Zij baseren zich op twee kleine case-control studies 
(Abbatini, 2012; Serrot, 2011) van minder dan 50 patienten. Verder geven ze aan 
dat de RCT van O’Brien (2006) als richtinggevend kan worden beschouwd. Ook hier 
is de studiepopulatie klein (n=30) en betrof het bovendien niet expliciet 
diabetespatienten. Deze studies hebben alle drie specifiek betrekking op patiënten 
met een BMI van 30 tot 35 kg/m2 in combinatie met DM 2, maar zouden op basis 
van de criteria van DCC allemaal geëxcludeerd worden. 
 
In internationale richtlijnen en standpunten zijn de meningen verdeeld over de 
effectiviteit en veiligheid van bariatrische chirurgie bij patiënten met DM 2 en een 
BMI van 30 tot 35 kg/m2.  

7.3 Conclusie stand van de wetenschap en praktijk 
Op basis van de beschikbare studies concludeert Zorginstituut Nederland dat 
volgens de stand van de wetenschap en praktijk bariatrische chirurgie voor de 
indicatie DM 2 bij een BMI van 30-35 kg/m2 onvoldoende bewezen effectief is. 
Voor een positief oordeel zijn (minstens) twee RCTs van goede kwaliteit, met een 
voldoende aantal patiënten met deze indicatie, met gegevens over complicaties, 
en bij voorkeur een zo lang mogelijke follow-up nodig. In dit geval zijn er geen 
redenen om van deze eis af te wijken: het gaat immers niet om een zeldzame of 
al algemeen geaccepteerde indicatie. 
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8 Inhoudelijke consultatie 

De conclusies uit het voorgaande hoofdstuk zijn in concept-vorm voorgelegd aan 
de betrokken wetenschappelijke verenigingen, namelijk: 
 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH); 
 Nederlandse Internisten Vereniging (NIV); 
 Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). 
 
De wetenschappelijke verenigingen onderschrijven de conclusies van 
Zorginstituut Nederland. De gemaakte opmerkingen die tot wijzigingen hebben 
geleid in het concept hebben wij beschreven in hoofdstuk 6 van de medische 
achtergrond-rapportage, Inhoudelijke consultatie. 
 
Het concept van de medische achtergrondrapportage is ook voorgelegd aan de 
Wetenschappelijke Adviesraad CURE (WAR) van het College voor 
zorgverzekeringen. De WAR kan zich vinden in de systematische review waarop 
de achtergrondrapportage is gebaseerd en onderschrijft de getrokken conclusies 
rond de stand van de wetenschap en praktijk van bariatrische chirurgie bij DM 2 
en BMI tussen 30 en 35. 

Pagina 21 van 27 



DEFINITIEF | Bariatrische chirurgie: sleeve gastrectomie / bij DM2 én BMI tussen 30 en 35 | 19 mei 2014 

Pagina 22 van 27 

 
 



DEFINITIEF | Bariatrische chirurgie: sleeve gastrectomie / bij DM2 én BMI tussen 30 en 35 | 19 mei 2014 

9 Standpunt bariatrische chirurgie bij DM 2 én BMI 30-35 

Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat volgens de huidige stand van 
de wetenschap en praktijk bariatrische chirurgie bij DM 2 en BMI tussen 30 en 
35 kg/m2 niet bewezen effectief is. Bij een negatief oordeel rond de stand van 
de wetenschap en praktijk van een interventie, is een toetsing aan de andere 
criteria van de Zvw niet meer aan de orde. Een interventie die niet bewezen 
effectief is, kan immers niet onder de basisverzekering vallen. 
 
Hiermee valt bariatrische chirurgie bij patiënten met DM 2 en een BMI tussen 30 
en 35 kg/m2 niet onder de basisverzekering. 
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10 Consequenties voor de praktijk 

10.1 Zorgactiviteiten 
Momenteel zijn er vijf zorgactiviteiten opgesteld met betrekking tot bariatrische 
chirurgie: 
34450 Volumereductieoperatie maag, open procedure  
   (zie 034451 voor endoscopisch) 
34451 Endoscopische volume-reductie-operatie maag  
   (zie 034450 voor open procedure) 
34452 Laparoscopische gastric bypass operatie 
   (o.a. biliopancreatische deviatie, duodenale switch) 
34453 Laparoscopisch inbrengen maagband 
190350 Maagbandje 
 
Aan DBC Onderhoud is de vraag gesteld of de gastric sleeve onder één van deze 
zorgactiviteiten kan vallen. Zij gaven aan dat voor de gastric sleeve de za-codes 
34450 of 34451 gebruikt kunnen worden. 

10.2 Kostenconsequentieraming 

10.2.1 Sleeve gastrectomie 
De verwachting is dat er weinig verandert in het aantal bariatrische operaties als de 
sleeve gastrectomie wordt toegelaten. Ook zal het DBC zorgproduct hetzelfde 
blijven. Dus wij denken dat dit positieve standpunt over sleeve gastrectomie niet 
leidt tot een wijziging van de kosten. 

10.2.2 Bariatrische chirurgie bij DM 2 én BMI 30-35 
In 2011 telde Nederland 834.100 mensen met diabetes,2 (RIVM, 2014), waarvan 
ongeveer 90% van de diabetespatiënten type 2 diabetes heeft (n=750.000). Verder 
geven Nederlandse data aan dat van alle type 2 diabetes patiënten, 40% obees 
(BMI>=30 kg/m2) is (Baan, 2005).3 Hoeveel diabetes patiënten hiervan ernstig 
obees (>=35 kg/m2) zijn is onbekend. Wij verwachten dat in Nederland van alle 
patiënten met diabetes mellitus type 2 ongeveer 20-30% een BMI heeft tussen 30-
35 kg/m2 (range: 150.000 – 225.000 patiënten). Verder beveelt de IDF bariatrische 
chirurgie aan voor mensen met een BMI van 30-35 kg/m2 waarbij diabetes niet 
goed kan worden gereguleerd met medicijnen en bovendien andere cardiovasculaire 
risicofactoren een rol spelen (IDF, 2011).4 Op basis hiervan schat de beroepsgroep 
dat in 10-30% van de doelgroep dit het geval is (range: 15.000 – 67.500; 
gemiddeld: 41.250 patiënten).  
 
Op basis van passantentarieven die ziekenhuizen hebben gepubliceerd hebben wij 
geprobeerd een inschatting van de prijzen van bariatrische chirurgie te maken. Deze 
variëren van 5.000 tot 15.000 euro afhankelijk van ziekenhuis en type operatie 
(maagband operatie versus gastric bypass operatie of open procedure versus 
                                                                 
2 RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. 
Bilthoven: RIVM, 2014. 
3 Baan CA, Bos G, en Jacobs-van der Bruggen MAM. Modeling chronic diseases: the diabetes 
module. Justification of (new) input data. RIVM-rapport: 260801001. Bilthoven: RIVM, 2005. 
4 IDF. Bariatric surgical and procedural interventions in the treatment of obese patients with 
type 2 diabetes. Position Statement. Brussels: International Diabetes Federation, 2011. 
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kijkoperatie). Verder zijn verpleegligdagen opgenomen in de prijs. Tegenover de 
kosten staan echter ook besparingen door succesvolle operaties in de vorm van 
medicatie, welke ongeveer 1.000 tot 5.000 euro per patiënt per jaar bedragen. 
Tevens reduceert het aantal complicaties ten gevolge van diabetes mellitus type 2, 
waaronder hart- en vaatziekten, visus, CVA, amputaties, nierfalen, neuropathie, etc. 
Uitgaande van deze gegevens, berekent Zorginstituut Nederland de kosten van 
bariatrische chirurgie bij patiënten met DM2 en een BMI van 30-35 kg/m2 op 200 
tot 600 miljoen euro. De besparing op medicijnen is 40 tot 200 miljoen euro per 
jaar, waardoor de terugverdientijd ongeveer vijf jaar betreft. Dit negatieve 
standpunt over bariatrische chirurgie voor DM 2 patienten met een BMI van 30-35 
kg/m2 leidt echter niet daadwerkelijk tot deze kostenconsequentieraming omdat in 
Nederland bariatrische chirurgie nog niet wordt toegepast bij deze groep patiënten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Dr. A. Boer 
Lid Raad van Bestuur 
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Samenvatting 
 
Inleiding  
Bariatrische operaties zijn operaties aan maag en/of darmen om overgewicht/obesitas te 
reduceren. Ernstig overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van 
diabetes mellitus type 2 (DMT2). Naast het reduceren van gewicht, voorkomen of 
verbeteren bariatrische operaties ook comorbiditeit zoals DMT2. Op dit moment valt 
bariatrische chirurgie onder verzekerde zorg voor een beperkt aantal indicaties, maar 
nieuwe indicaties dienen zich aan. Bovendien neemt door de toename van obesitas (Body 
Mass Index (BMI) >30 kg/m2) en de complicaties daarvan de vraag naar bariatrische 
chirurgie toe.  
In opdracht van het College van Zorgverzekeringen is een systematische review 
uitgevoerd door het Dutch Cochrane Centre om meer inzicht krijgen in het effect van 
bariatrische chirurgie op diabetes type 2.  
 
Vraagstelling 
Wat is de effectiviteit van bariatrische chirurgie voor volwassenen met obesitas en 
prediabetes of DMT2 op gewichtsverlies, ziektebeloop van (pre)diabetes (zoals 
verbetering bloedglucose waarden, vermindering medicatie, incidentie diabetes 
complicaties), aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (zoals hypertensie, slaapapneu; 
incidentie, verbetering, genezing), kwaliteit van leven, sterfte en complicaties 
(perioperatieve morbiditeit, gastro-intestinale aandoeningen, eetstoornissen, 
heroperaties, revisieoperaties)? 
 
Methoden 
Deze systematische review werd gemaakt volgens de methoden zoals beschreven in het 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. De selectie en 
methodologische kwaliteitsbeoordeling van de relevante studies werden door twee 
onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De studiekenmerken en resultaten 
werden geëxtraheerd door één onderzoeker en de gegevens werden gecontroleerd door 
een andere onafhankelijke onderzoeker. 
Er zijn betrekkelijk weinig gerandomiseerde trials uitgevoerd naar bariatrische chirurgie. 
Daarom zijn zowel gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) als vergelijkende 
cohortonderzoeken geïncludeerd. De RCT’s moesten zijn uitgevoerd bij tenminste 20 
patiënten en de cohortonderzoeken bij tenminste 50 patiënten. De follow up van de 
patiënten in de cohortonderzoeken moest tenminste 3 jaar zijn.  
De zoekactie in de elektronische databases MEDLINE, EMBASE en CENTRAL vond plaats 
op twee momenten: 27 augustus 2010 en 11 september 2012. Daarnaast zijn de 
referentielijsten van relevante richtlijnen en systematische reviews nagekeken op 
eventuele gemiste studies en zijn experts geconsulteerd of de zoekresultaten volledig 
waren.  
De kwaliteit van de RCT’s is beoordeeld aan de hand van het Cochrane Risk of Bias 
instrument en de cohortonderzoeken met een aangepaste versie van de Newcastle 
Ottawa Scale (NOS). 
Vanwege de heterogeniteit van de studies konden de resultaten niet gepoold worden.  
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Resultaten 
De eerste zoekactie leverde 772 referenties op en de tweede 914. Hiervan werd de 
volledige tekst van respectievelijk 130 en 31 referenties beoordeeld. Uiteindelijk werden 
vier RCT’s en elf vergelijkende cohortonderzoeken geïncludeerd.  
 
In drie RCT’s en acht cohortonderzoeken werd bariatrische chirurgie afgezet tegen een 
conventionele behandeling. De RCT’s hadden een matig risico op bias. Voor de 
cohortonderzoeken was het risico op vertekende resultaten hoger door de niet-
gerandomiseerde toewijzing van de interventie, en het ontbreken van adequate controle 
voor baselineverschillen in de meeste onderzoeken. Daarnaast was het percentage 
uitvallers hoog.  
In de RCT’s met één of twee jaar follow up waren alle diabetesuitkomsten significant in 
het voordeel van de bariatrische chirurgie ten opzichte van conventionele therapie. 
Remissie van diabetes werd waargenomen in 73 tot 95% van de patiënten in de 
interventiegroepen en in 0 tot 13% in de conventioneel behandelde groepen. De effecten 
van de cohortonderzoeken wijzen in dezelfde richting over een follow up periode van 10 
tot 14 jaar. Er was geen verschil in obesitas gerelateerde comorbiditeit. Op grond van de 
beschikbare gegevens was het niet mogelijk om een conclusie te trekken over het 
verschil in complicaties.  
 
Voor de vergelijking van de verschillende vormen van bariatrische chirurgie waren drie 
RCT’s en drie cohortstudies beschikbaar. Ook hier gold dat de RCT’s een matig risico op 
bias hadden. Voor de cohortstudies was het risico op vertekende resultaten aanzienlijk. 
In alle cohortonderzoeken was sprake van baselineverschillen en dus van zogenoemde 
‘confounding by indication’ waarbij de keuze van het type operatie gebaseerd is op 
patiëntkenmerken (meestal het uitgangsgewicht).  
In twee RCT’s vergeleken LSG ten opzichte van L(RY)GBP en de derde RCT vergeleek 
LRYGBP met BPD. De resultaten van de RCT’s laten een klein voordeel voor LRYGBP ten 
opzichte van LSG zien voor diabetes- en gewichtsuitkomsten. Verder werden er geen 
opvallende verschillen gevonden. De resultaten van de cohortonderzoeken zijn 
onbetrouwbaar vanwege ‘confounding by indication’.  
 
Conclusie 
Bariatrische chirurgie lijkt een effectieve therapie om het diabetesbeloop positief te 
beïnvloeden en om gewicht te reduceren. Om de meeste effectieve en veilige vorm van 
bariatrische chirurgie te kiezen moeten apart onderzoek gedaan worden. Bovendien is er 
naast deze review ook meer inzicht nodig in de complicaties die met de interventie 
samenhangen, omdat de informatie uit deze review hiervoor te beperkt is. 
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Begrippenlijst en gebruikte afkortingen 
 
Alfabetisch geordend  
 
Afkorting Engelse Nederlandse vertaling 

 
   
ADA American diabetes association Amerikaanse diabetes vereniging 
ALT Alanine transaminase Alanine aminotransferase 
AST Aspartate transaminase Aspartate aminotransferase 
BMI Body Mass Index Body Mass Index 
BPD Biliopancreatic diversion Biliopancreatische Diversie 
CCT Clinical controlled trial Klinische gecontroleerde trial 
DGBP Divided gastric bypass  
DMT2  Diabetes mellitus type 2 Diabetes mellitus type 2 
DS Duodenal switch  
FGL Fasting glucose level Nuchtere glucose waarde 
FPG Fasting plasma glucose level Nuchtere plasmaglucose niveau 
GBP Gastric bypass Gastric bypass 
HbA1c Glycated hemoglobin Hemoglobine van het type A1c; geglyceerd 

hemoglobine 
HOMA Homeostatic model assessment Homeostatische model benadering 
IFG Impaired fasting glucose  Gestoorde nuchtere glucose 
IGT Impaired glucose tolerance Beperkt glucosetolerantie 
L(A)GB Laparoscopic fixed or 

adjustable gastric banding 
Laparoscopisch geplaatste gefixeerde of 
verstelbare maagband 

LAGB Laparoscopic adjustable gastric 
banding 

Laparoscopisch geplaatste verstelbare 
maagband 

LGBP Laparoscopic gastric bypass  
RYGBP Roux-and-y gastric bypass  
LRYGBP Laparoscopic roux-and-y 

gastric bypass 
Laparoscopisch Roux-en-Y gastric 
geplaatste bypass 

LSG Laparoscopic sleeve 
gastrectomy 

Laparoscopisch geplaatste sleeve 
gastrectomie 

NGT Normal glucose tolerance Normale glucose tolerantie 
NHG - Nederlands huisarts genootschap 
NIH National Institutes of Health  
NOS Newcastle Ottawa Scale  
OGTT Oral glucose tolerance test Orale glucosetolerantietest 
PICO Patient, Intervention, Controle, 

Outcome 
Patient, Interventie, Controle, Uitkomst 

RCT Radomised controlled trial Gerandomiseerde gecontroleerde trial 
SD Standard deviation Standaard deviatie 
SOS 
study 

Swedish Obese Subjects Study  

VGB Vertical banded gastroplasty Verticale verkleiningsplastie van de maag 
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Inleiding 
 
Bariatrische operaties aan maag en/of darmen zijn bedoeld om overgewicht te reduceren 
en comorbiditeit zoals diabetes mellitus type 2 (DMT2), te voorkomen of te verbeteren. 
Door middel van verkleining of vernauwing van de maag (restrictie) en/of het ‘omleiden’ 
van een stuk van de dunne darm (malabsorptie) kan minder voedsel worden in- en 
opgenomen. Er zijn verschillende bestaande chirurgische technieken en nieuwe 
technieken zijn in ontwikkeling of worden experimenteel toegepast (Langendam et al., 
2010). 
 
Bariatrische chirurgie is nu verzekerde zorg voor een beperkt aantal indicaties, maar 
nieuwe indicaties dienen zich aan. Bovendien neemt door de toename van obesitas in de 
Nederlandse bevolking (Body Mass Index (BMI) >30 kg/m2) en de daarmee 
samenhangende complicaties, de vraag naar bariatrische chirurgie toe. 
 
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft het Dutch Cochrane Centre opdracht 
gegeven een systematische review uit te voeren over bariatrische chirurgie voor mensen 
met obesitas en prediabetes of DMT2 en richt zich specifiek op het effect van bariatrische 
chirurgie op het verbeteren en genezen van prediabetes en DMT2. Een eerste uitgave 
van deze systematische review is in maart 2011 uitgebracht. Sindsdien is er nieuwe 
evidence verschenen en heeft het CVZ aan het Dutch Cochrane Centre gevraagd om een 
update te maken van het rapport uit 2011.  
 
Obesitas en DMT2 hangen nauw met elkaar samen. Ernstig overgewicht is een 
belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van DMT2. Dit geldt vooral als er sprake is 
van vetophoping in de buikholte. Volwassenen met een BMI hoger dan 30 kg/m2 hebben 
5 tot 12 keer zoveel kans op DMT2 dan volwassenen met een lagere BMI (van Kreijl et 
al., 2004).  
De diagnose verminderde glucosetolerantie (impaired glucose tolerance, IGT of impaired 
fasting glucose, IFG) kan als voorstadium voor DMT2 worden gezien. De kans dat 
mensen met prediabetes DMT2 ontwikkelen is hoog, maar leefstijlveranderingen kunnen 
deze kans verlagen en het ontwikkelen van DMT2 voorkomen of uitstellen, zelfs met een 
relatief klein gewichtsverlies (Lindström et al., 2004;Tuomilehto et al., 2001). Bij mensen 
met gediagnosticeerde DMT2 kan gewichtsverlies leiden tot een verbetering van de DMT2 
(Alberti et al., 1998). Gewichtsverlies speelt dus een belangrijke rol bij het voorkomen en 
verbeteren van DMT2. 
 
De huidige internationaal geaccepteerde indicatie voor bariatrische chirurgie is een BMI 
hoger dan 40 kg/m2 of hoger dan 35 kg/m2 met comorbiditeit. Eerdere pogingen om af te 
vallen, met behulp van conventionele behandeling, moeten zijn geprobeerd. Bij een BMI 
hoger dan 50 kg/m2 kan bariatrische chirurgie als primaire behandeling worden 
overwogen. De patiënt moet gezien de operatie risico’s relatief gezond zijn en bereid zijn 
levenslang vitamine supplementen te nemen (National Institutes of Health, 1998). 
 
Voor bariatrische chirurgie bij DMT2 is het van belang hoe lang de diabetes al bestaat 
(i.v.m. de kans op volledige remissie) en hoe ernstig het overgewicht is (Dixon et al., 
2002;Pories et al., 1995). Onder deskundigen verschillen de meningen of bij mensen met 
DMT2 die alleen orale medicatie gebruiken bariatrische chirurgie aan de orde zou moeten 
zijn. Er zijn verschillende soorten operaties. De keuze van het type operatie hangt vaak 
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af van de ernst van het overgewicht. Bij diabetici die insuline gebruiken en bij moeilijk 
instelbare diabetes is een gastric bypass de meest voor de hand liggende techniek. Bij 
mensen met diabetes en zeer ernstig overgewicht (BMI >50 kg/m2) kan een 
biliopancreatic diversion (duodenal switch of Scopinaro) aangewezen zijn. Deze 
technieken krijgen in de huidige praktijk de voorkeur boven de maagband vanwege de 
goede resultaten op de korte termijn (persoonlijke mededeling, prof. dr. E.H.M. Mathus-
Vliegen en prof. dr. J.W. Greve).  
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Vraagstelling 
 
Wat is de effectiviteit van bariatrische chirurgie bij volwassenen met obesitas en 
prediabetes of diabetes mellitus type 2? 
 
P = volwassenen met prediabetes of DMT2 die in aanmerking komen voor bariatrische 
chirurgie 
I = alle bariatrisch chirurgische technieken 
C = alle vergelijkingen: geen interventie, niet-chirurgische interventie of andere 

chirurgische technieken 
O = uitkomsten:  

 ziektebeloop (pre)diabetes (zoals verbetering bloedglucose waarden, 
vermindering medicatie, incidentie diabetes complicaties) 

 gewichtsverlies, 
 aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (zoals hypertensie, slaapapneu; 

incidentie, verbetering, genezing) 
 kwaliteit van leven 
 sterfte 
 complicaties (ernstige complicaties, ziekenhuisopnamen en sterfte). 
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Methoden 
 
Voor het maken van een systematische review hanteerden wij de methoden zoals 
beschreven in het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgings 
and Green, 2008). De belangrijkste onderdelen worden hieronder besproken. De selectie 
en kwaliteitsbeoordeling zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd. De data-extractie is door één onderzoeker uitgevoerd en gecontroleerd door 
een tweede onderzoeker. Consensus werd bereikt door middel van discussie tussen de 
onderzoekers. 
 
In- en exclusiecriteria 
 
In samenspraak met de experts en CVZ zijn de volgende in- en exclusiecriteria 
opgesteld. Voor de update hebben wij enkele bestaande exclusiecriteria geherdefinieerd 
als inclusiecriterium. 
 
Inclusiecriteria  

 RCT’s, Controlled Clinical Trials (CCT’s) en cohortonderzoeken met een 
controlegroep (NB: uitsluitend cohortonderzoek dat voldoet aan de volgende 
criteria: historische en prospectieve cohorten, met goed omschreven 
inclusiecriteria voor deelname, inclusie van alle in aanmerking komende 
deelnemers, goed omschreven dataverzameling, vooraf gedefinieerde uitkomsten 
en vaststaande meetmomenten);  

 volwassenen die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie en 
gediagnosticeerd zijn met: 

o prediabetes (Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) waarde tussen 7,8-11,1 
mmol/liter en/of nuchtere glucosewaarde tussen 6,1-7,0 mmol/liter**, of 
een andere definitie), of 

o diabetes mellitus type 2 (OGTT hoger dan 11,1 mmol/liter of een nuchtere 
bloedglucose waarde hoger dan 7,0 mmol/liter**, of een andere definitie);  

 een vorm van bariatrische chirurgie; 
 vergelijkend cohort met tenminste 50 deelnemers met diabetes; 
 vergelijkend cohort met een follow-up duur van tenminste 3 jaar;  
 volledige publicatie (geen conference abstract);  
 taal Engels, Duits, Frans of Nederlands. 

 
Exclusiecriteria 

 RCT’s met minder dan 20 deelnemers met diabetes; 
 voorlopige resultaten (‘preliminary results’, ‘pilot study’); 
 publicatie vóór 1990; 
 subtiele varianten van een techniek (bijvoorbeeld het gebruik van andere nietjes, 

het gebruik van andere hechtmaterialen of kleine verschillen in pouch volume bij 
dezelfde operatie); 

 onduidelijke inclusiecriteria en/of geen vaste meetmomenten. 
 
De definitie van morbide obesitas is een BMI hoger dan 40 kg/m2 of BMI hoger dan 35 
kg/m2 in combinatie met comorbiditeit. Voor obesitas wordt vaak een grens van een BMI 

                                          
** zie RIVM Nationaal Kompas Volksgezondheid/ Gezondheid en ziekte/ Diabetes Mellitus 
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van 30 kg/m2 gehanteerd (Seidell et al., 2008). Hoewel internationale richtlijnen voor 
bariatrische chirurgie uitgaan van morbide obesitas, vindt bariatrische chirurgie ook bij 
lagere BMI waarden plaats. Om die reden hebben wij geen ondergrens van BMI 
gehanteerd en alle studies meegenomen met deelnemers die een bariatrische ingreep 
ondergingen.  
 
Bij deelnemers met prediabetes zijn de bloedglucosewaarden hoger dan normaal, maar 
niet hoog genoeg voor de diagnose DMT2. Bij een verhoogde waarde (7,8-11,1 
mmol/liter) van de OGTT spreekt men van beperkte glucosetolerantie (IGT). Bij een 
verhoogde nuchtere glucosewaarde (6,1-7,0 mmol/liter) is er sprake van gestoorde 
nuchtere glucose (IFG). Zowel IGT als IFG zijn voorstadia van DMT2.  
De diagnose DMT2 wordt gesteld bij een OGTT waarde hoger dan 11,1 mmol/liter of een 
nuchtere bloedglucosewaarde hoger dan 7,0 mmol/liter (Alberti et al., 1998). 
Diagnosen die op deze manier zijn gesteld hebben de voorkeur, maar in deze review 
accepteerden wij ook andere diagnosecriteria van (pre)diabetes.  
 
Zoekmethode 
 
Elektronische databases 
De eerste zoekactie vond plaats op 27 augustus 2010. Deze zoekactie werd op 11 
september 2012 herhaald. Er werd gezocht in MEDLINE en EMBASE via Ovid. Verder is 
via PubMed in MEDLINE gezocht voor de artikelen die nog niet in MEDLINE OVID 
opgenomen waren. Bovendien zijn relevante zoekresultaten van het gelijktijdig 
uitgevoerde project “Sleeve gastrectomie: een update” bij de zoekresultaten van deze 
review gevoegd. Tot slot is er gezocht in CENTRAL. De zoekstrategie staat beschreven in 
Bijlage 1. 
 
Andere literatuurbronnen 
Om zeker te zijn dat geen relevante studies gemist zijn, zijn voor de eerste versie van de 
review de referenties van relevante primaire studies, systematische (Cochrane) reviews 
(Nadagopal et al., 2010; Chavez-Tapia et al., 2010; Colquitt et al., 2009; Fernandes et 
al., 2007; Ferchak and Meneghini, 2004) en de CBO richtlijn (Seidell et al., 2008) 
nagekeken. Daarnaast zijn de experts die meewerkten aan de eerste versie van dit 
rapport geraadpleegd. Voor de update is als extra literatuurbron de zoekactie van het 
gelijktijdig uitgevoerde rapport “Sleeve Gastrectomie: een systematische review” 
gebruikt. Relevante studies zijn toegevoegd aan de zoekresultaten.  
 
Dataverzameling 
 
Selectieproces 
 
De zoekresultaten zijn aan de hand van titel en abstract door een beoordelaar gescreend 
op relevantie. Van de potentieel relevante artikelen zijn de volledige artikelen gelezen en 
beoordeeld aan de hand van in- en exclusiecriteria. Het hele proces werd gedaan door 
twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar. 
 
Data-extractie 
Voor elk ingesloten onderzoek zijn de volgende karakteristieken geëxtraheerd: 
onderzoekskenmerken (type onderzoek, land, rekruteringsperiode, duur van de follow-
up), in- en exclusiecriteria); patiëntkenmerken (BMI, comorbiditeit, leeftijd, geslacht, 
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etniciteit); interventiekenmerken (type interventie, vergelijking, pre- en postoperatief 
programma) en uitkomstkenmerken (type uitkomst, meetmomenten en resultaten). 
Er is onderscheid gemaakt tussen a) studies waarin bariatrische chirurgie werd 
vergeleken met conventionele therapie (calorie beperkend dieet, activiteit verhoging) en 
b) studies waarin verschillende vormen van bariatrische chirurgie met elkaar werden 
vergeleken.  
In de eerste versie van dit rapport (2011), zijn uitkomsten na 1, 3 en 5 jaar of langer 
follow-up geëxtraheerd. Voor de update, waarin alleen cohortonderzoeken met een 
follow-up van tenminste 3 jaar werden beschouwd, is dit beperkt tot 3 en 5 jaar of 
langer. De gegevens van cohortstudies op een follow up van één jaar zijn uit dit rapport 
verwijderd. Uitkomsten zijn alleen geëxtraheerd wanneer de uitkomst was gemeten voor 
een populatie waarin iedereen prediabetes of DMT2 had en niet voor een combinatie van 
deelnemers met en zonder diabetes.  
 
Risk of bias 
 
Voor de kwaliteitsbeoordeling van RCT’s is gebruik gemaakt van het Cochrane risk of bias 
instrument. Voor observationele studies is de Newcastle Ottawa Scale (NOS) gebruikt. 
Enkele onderdelen van de NOS zijn aangepast om de toepasbaarheid van de NOS bij 
onze vraagstelling te vergroten. De NOS richt zich op vier gebieden waar mogelijk bias 
kan ontstaan: onderzoeksopzet, selectie van deelnemers, vergelijkbaarheid van de 
studiegroepen en het meten van de uitkomsten. Wanneer het risico op bias laag is, wordt 
er een ster toegekend. Het Cochrane risk of bias instrument en de aangepaste NOS staan 
in Bijlage 2.  
 
 
Analyse 
Indien in de afzonderlijke RCT’s geen analyses tussen de groepen uitgevoerd of 
gerapporteerd werden, voerden wij deze waar mogelijk zelf uit. Dit werd niet gedaan 
voor de cohortonderzoeken, omdat dit verschil dan niet gecorrigeerd kan worden voor 
mogelijke confounders. Voor laatstgenoemde studies zijn de ruwe resultaten 
overgenomen zoals gerapporteerd in de oorspronkelijke publicatie. Indien een voor 
confounding gecorrigeerde analyse voorhanden was, werden deze resultaten 
overgenomen.  
Indien de afzonderlijke RCT’s voldoende vergelijkbaar waren met betrekking tot de 
onderzochte patiënten, interventies en uitkomsten, werd een meta-analyse uitgevoerd. 
Aangezien bij de onderzochte interventies (operatieve ingrepen) een ‘fixed’ effect niet 
aannemelijk is, is een random effects model (REM) toegepast. Voor dichotome 
uitkomsten werd het relatieve risico berekend en voor continue uitkomsten het 
gemiddelde verschil (“mean difference”). Voor de cohortonderzoeken werd geen meta-
analyse uitgevoerd vanwege de eerdergenoemde reden.  
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Resultaten 
 
Resultaten zoekactie en selectie 
 
De zoekactie uitgevoerd op 27 augustus 2010 leverde in totaal 772 referenties op en 
zeven vanuit systematische reviews. Van 130 referenties werd het volledige artikel 
bekeken. Hiervan bleken 123 artikelen om Verschillende redenen niet geschikt voor deze 
review. Van 7 artikelen was een recentere studierapportage beschikbaar en 8 artikelen 
waren geschreven in een taal anders dan Nederlands, Engels, Duits of Frans. Vier 
artikelen waren verouderd (d.w.z. publicatie voor 1990). Een of meer elementen van de 
PICO kwam niet terug in 12 artikelen en 96 onderzoeken voldeden niet aan de overige 
inclusiecriteria. Van de 96 onderzoeken voldeden 75 artikelen niet aan de criteria voor 
type onderzoek (inclusief 53 niet-vergelijkende onderzoeken). Zes onderzoeken waren 
vergelijkende cohorten maar hadden een follow-up duur korter dan 3 jaar. Figuur 1. Flow 
diagram van het studieselectieproces voor het rapport maart 2011, geeft de resultaten 
van zoekactie en selectieproces weer. De referenties van de uitgesloten studies, met de 
reden voor uitsluiting, zijn weergegeven in Bijlage 3. 
 
Zeven onderzoeken werden ingesloten: één gerandomiseerd onderzoek (RCT) (Dixon et 
al., 2008) en zes vergelijkende cohortonderzoeken (Abbatini et al., 2010;Long et al., 
1994;MacDonald, Jr. et al., 1997;Mumme et al., 2009;Pontiroli et al., 2002;Sjostrom et 
al., 2004).  
 
 
 
 
 
 

 
 

14 



Bariatrische chirurgie voor prediabetes en diabetes mellitus type 2 - Update  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Elektronische databases 
 

n=765 

Andere bronnen  
 

n=7 

Screening op titel/abstract  
 

n= 772 

Toepassen in/exclusiecriteria op 
full-text artikelen 

 
n=130 

Ingesloten onderzoeken 
 

Totaal n=7 
 

RCT n=1 
Cohortonderzoeken n=6 

 

S
cr

ee
ni

n
g

 
G

es
ch

ik
th

ei
d

 
In

cl
u

si
e 

Uitgesloten 
 

Totaal n=123 
 

Voldoet niet aan PICO 
n=12 

Voeldoet niet aan in- en 
exclusiecriteria 

N=92 
Taal n=8 

Dubbele publicatie n=7 
Verouderd n=4 

Id
e

nt
if

ic
at

ie
 

Uitgesloten 
Niet relevant 

 
n= 642 

 
Figuur 1. Flow diagram van het studieselectieproces voor het rapport maart 
2011 

 
 

15 



Bariatrische chirurgie voor prediabetes en diabetes mellitus type 2 - Update  

Update  
De zoekactie werd op 11 september 2012 herhaald en leverde 906 nieuwe referenties op 
en acht referenties vanuit de zoekactie voor het sleeverapport. Hiervan werden van 31 
referenties het gehele artikel gelezen; 8 studies voldeden aan de inclusiecriteria: drie 
RCT’s (Lee 2011; Mingrone 2012; Schauer 2012) en vijf vergelijkende cohortstudies 
(Adams et al., 2012;Bolen et al., 2012;Gracia-Solanas et al., 2011;Iaconelli et al., 
2011;Jimenez et al., 2012). De resultaten van het selectieproces zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 2. Een overzicht van de geëxcludeerde studies is te vinden in 
Bijlage 3. 
 
Als de oorspronkelijke review en de update worden samengenomen werden in totaal 15 
studies geïncludeerd: vier RCT’s (Dixon 2008; Lee 2011; Mingrone 2012; Schauer 2012) 
en 11 cohortonderzoeken (Abbatini et al., 2010;Long et al., 1994;MacDonald, Jr. et al., 
1997;Mumme et al., 2009;Pontiroli et al., 2002;Sjostrom et al., 2004;Adams et al., 
2012;Bolen et al., 2012;Gracia-Solanas et al., 2011;Iaconelli et al., 2011;Jimenez et al., 
2012).  
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Kenmerken van de ingesloten onderzoeken 

De kenmerken zijn beschreven voor het totaal aantal geïncludeerde studies: 4 RCT’s en 
11 vergelijkende cohortonderzoeken. Meer gespecificeerde kenmerken van de 
geïncludeerde RCT’s en van de cohortonderzoeken worden beschreven en samengevat in 
bijlage 4. De studies zijn onderverdeeld in twee categorieën. In de eerste categorie wordt 
een vorm van bariatrische chirurgie afgezet tegen een conventionele. In de tweede 
categorie worden verschillende vormen van bariatrische chirurgie met elkaar vergeleken. 
Studies met meerderde studiearmen (meerdere studiearmen met een vorm van 
bariatrische chirurgie en een studiearm van conventionele therapie) kunnen terugkomen 
in beide categorieën.  
 
Vergelijking chirurgie versus conventionele behandeling 
 
RCT’s 
Er werden drie RCT’s geïncludeerd (Mingrone et al., 2012;Schauer et al., 2012;Dixon et 
al., 2008). In de studie van Dixon et al. werd LAGB vergeleken met conventionele 
therapie (reduceren van voedselinname/zeer calorisch beperkend dieet en propageren 
van lichaamsbeweging). De overige twee RCT’s (Mingrone et al., 2012;Schauer et al., 
2012) gaven elk twee vergelijkingen. In de studie van Mingrone et al. werd zowel 
LRYGBP als BPD ingezet en vergeleken met conventionele therapie (multidisciplinaire 
zorg). Schauer et al. vergeleken LSG en LRYGBP met conventionele therapie (intensieve 
medische therapie). Daarbij kregen de LSG- en LRYGBP groep dezelfde intensieve 
medische therapie als de conventioneel behandelde groep. De studiegrootte varieerde 
tussen de 60 en 150 deelnemers met allen DMT2. De follow-up periode lag tussen één en 
twee jaar. De deelnemers van de RCT van Mingrone hadden gemiddeld een hogere BMI 
(gemiddelde tussen 44,85 en 45,62 kg/m2), terwijl in de RCT’s van Dixon et al. en 
Schauer et al. de BMI gemiddeld tussen 36,2 en 37,2 kg/m2 lag.  
 
Cohorten 
In het vorige rapport (Langendam et al., 2011) waren voor deze vergelijking vijf 
cohortstudies geïdentificeerd waarin bariatrisch chirurgie werd vergeleken met 
conventionele behandelmethoden (Long et al., 1994;MacDonald, Jr. et al., 1997;Mumme 
et al., 2009;Pontiroli et al., 2002;Sjostrom et al., 2004). Voor deze update werden daar 
nog drie cohortstudies aan toegevoegd (Adams et al., 2012;Bolen et al., 2012;Iaconelli 
et al., 2011). Van deze in totaal acht studies waren er drie studies waarin alle 
deelnemers DMT2 hadden (MacDonald, Jr. et al., 1997;Mumme et al., 2009;Iaconelli et 
al., 2011) en één waarin alle deelnemers prediabetes hadden (Long et al., 1994). De 
follow up periode varieerde tussen drie en tien jaar. In de overige vier studies (Pontiroli 
et al., 2002;Sjostrom et al., 2004;Adams et al., 2012;Bolen et al., 2012) was het cohort 
niet gelimiteerd tot DMT2 patiënten. In deze cohorten waren wel enkele DMT2 patiënten 
waarvoor hun ziektebeloop was gerapporteerd. Overige uitkomsten zoals 
gewichtsparameters en comorbiditeiten zijn niet voor de subgroep diabetes patiënten 
gerapporteerd en derhalve niet in dit rapport gepresenteerd.  
De studie van Bolen et al. (Bolen et al., 2012) omvatte de meeste studiedeelnemers 
(22.693 deelnemers in de interventiegroep en 22.693 gematchte deelnemers in de 
controlegroep). De data voor deze studie zijn afkomstig uit een database van het Blue 
Cross Blue Shield systeem. Dit is een verzekeringsmaatschappij die tevens 
gezondheidscentra beheert. Data van zeven centra werd gebruikt voor deze studie. 
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Mensen met een claim tussen 2002 en 2008 voor bariatrische chirurgie met gegevens 
tenminste 6 maanden voor en na de interventie, werden willekeurig geselecteerd.  
Een opvallend design werd toegepast in de studie van Adams et al. (Adams et al., 2012). 
Het interventiecohort dat een RYGBP (open of laparoscopisch) kreeg, werd vergeleken 
met twee verschillende controlegroepen. Eén controlegroep bestond uit deelnemers met 
obesitas die zich hadden aangemeld voor bariatrische chirurgie, maar die van de 
behandeling afzagen omdat deze niet werd vergoed door de verzekeringsmaatschappij. 
De andere controlegroep was at random geselecteerd uit een database in Utah 
(Verenigde Staten) van een instelling waarin een nieuwe leefstijl wordt aangeleerd (Utah 
Health Family Tree Program, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah).  
 
 
Vergelijking verschillende technieken 
 
RCT’s 
Er waren drie RCT’s waarin verschillende vormen van bariatrische chirurgie onderling 
vergeleken kon worden (Lee et al., 2011b;Mingrone et al., 2012;Schauer et al., 2012). 
Lee et al. includeerden 60 deelnemers met een gemiddelde BMI van 30,3 kg/m2. 
Deelnemers werden behandeld met LSG of LGB. Na de interventie werd de deelnemers 
geadviseerd om voedingssupplementen te gebruiken. De follow up periode was één jaar. 
Mingrone et al. onderzocht gedurende twee jaar het effect van LRYGBP versus BPD in elk 
20 deelnemers  met een BMI van 44,85 versus 45,14 kg/m2. Deelnemers kregen na 
toepassing van de interventie vitaminesupplementen waarbij de BPD-groep nog 
additioneel vitamine D en calciumsupplementen kreeg. Schauer et al. onderzochten LSG 
ten opzichte van LRYGBP. Beide groepen kregen naast de bariatrsich chirurgie intensieve 
medische therapie. Deelnemers hadden een gemiddelde BMI van 36,2 en 37,0 kg/m2. De 
follow-up was één jaar.  
 
Cohorten 
Er waren drie cohortonderzoeken die verschillende chirurgische interventies met elkaar 
vergeleken (Abbatini et al., 2010;Gracia-Solanas et al., 2011;Jimenez et al., 2012). In de 
studies van Abbatini en Jiminez waren alle deelnemers gediagnosticeerd met DMT2. Deze 
onderzoeken hadden een follow up van 3 tot 10 jaar. Het onderzoek van Gracia-Solanas 
includeerde 542 deelnemers waarvan op baseline 155 deelnemers diabetes hadden. 
Behalve het diabetesmedicatiegebruik na 5 jaar follow-up werden verder geen 
uitkomsten apart voor de diabetesgroep gerapporteerd.  
 
In deze drie onderzoeken werden de verschillende typen operaties toegewezen op grond 
van patiëntkenmerken, zoals BMI en comorbiditeiten.  
Voor de retrospectieve studie van Gracia-Solanas et al. (Gracia-Solanas et al., 2011) 
werden gegevens van een chirurgieafdeling uit de periode tussen 1985 en januari 2009 
verzameld voor vier verschillende behandelingen (open vertical banded gastroplasty 
(VBG), open Scopinaro biliopancreatic diversion (BD-S), open modified biliopancreatic 
diversion (BD-M), en laparoscopische Roux-en-Y gastric bypass (LRYGBP)). Voor de BD-M 
en de LRYGBP was maximaal zeven jaar follow-up beschikbaar. Deze procedures waren 
voor het eerst gebruikt in 2001. Voor VBG en BD-S was maximaal tien jaar follow-up 
beschikbaar. 
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Methodologische kwaliteit van de ingesloten studies 
 
Vergelijking chirurgie versus conventionele behandeling 
 
RCT’s 
De kwaliteitsbeoordeling van de drie geïncludeerde RCT’s (Dixon 2008; Mingrone 2012; 
Schauer 2012) staat beschreven in Figuur 3. Beoordeling van Risk of Bias voor RCT’s: 
bariatrische chirurgie versus conventionele behandeling.  
De randomisatiemethode werd in alle RCT’s adequaat uitgevoerd. Twee RCT’s (Dixon 
2008; Mingrone 2012) gaven geen beschrijving van het blinderen van de toewijzer. 
Blinderen van patiënten en behandelaars is lastig bij chirurgische interventies, alle drie 
de RCT’s waren ongeblindeerd. Gelet op de aard van de veelal ‘harde’ uitkomsten achten 
wij de kans op vertekening echter gering. In één RCT (Schauer 2012) was mogelijk 
sprake van selectieve uitval: van de 50 patiënten die behandeld werden met 
conventionele therapie viel 18% (n=9) uit, ten opzichte van 2% (n=1) van de patiënten 
behandeld met SG. De reden voor de uitval was onduidelijk (‘geen follow up data’). In de 
LRYGBP groep waren geen uitvallers. Gezien het grote verschil in effect tussen de 
conventionele therapie en chirurgiegroep verwachten wij niet dat het verschil in uitval het 
totale effect kan verklaren. In één RCT (Dixon 2008) waren aanwijzingen voor selectieve 
rapportage. Volgens het gepubliceerde protocol zouden de uitkomsten kosten en kwaliteit 
van leven worden gemeten, maar deze ontbraken in de publicatie. In de RCT van 
Mingrone 2012 was het lipidenprofiel op baseline verschillend tussen de conventionele 
therapiegroep en de beide chirurgiegroepen. In de discussie wordt hierover opgemerkt 
dat deze verschillen geen directe implicaties hebben voor de primaire uitkomst (remissie 
van diabetes), maar wel de secundaire uitkomsten beïnvloed kunnen hebben. 
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Figuur 3. Beoordeling van Risk of Bias voor RCT’s: bariatrische chirurgie versus 
conventionele behandeling 
 
 
Cohorten 
De kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde cohortonderzoeken staat beschreven in 
Figuur 4.Figuur 4. Beoordeling van Risk of Bias voor cohortstudies: bariatrische chirurgie 
versus conventionele behandeling 
 
Studieopzet 
Vijf van de acht cohortonderzoeken die bariatrische chirurgie vergeleken met 
conventionele therapie waren prospectief (Adams 2012; Iaconelli 2011; Sjostrom 2004), 
of deels prospectief van opzet (Long 1994; MacDonald 1997). In de drie retrospectieve 
onderzoeken was de gegevensverzameling gebaseerd op verzekeringsgegevens (Bolen 
2012) of een bariatrische database (Mumme 2009). In één onderzoek was de manier van 
gegevensverzameling slechts summier beschreven (Pontiroli 2002). Doordat bij 
retrospectieve dataverzameling vertrouwd moet worden op hoe goed de in het verleden 
de gegevens vastgelegd zijn, kan deze manier van dataverzameling een verhoogde kans 
op vertekening van de resultaten geven. In het geval van verzekeringsgegevens lijkt die 
kans niet zo groot. 
 
Selectie 
De controlegroep werd in alle acht cohortonderzoeken geselecteerd uit patiënten uit 
hetzelfde ziekenhuis of database, in de SOS studie (Sjostrom 2004), uit de dezelfde 
algemene populatie. Een uitzondering is de tweede controlegroep van het onderzoek van 
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Adams et al (Adams 2012). Deze groep werd willekeurig gekozen uit de algemene 
bevolking en is daarom minder goed vergelijkbaar met de interventiegroep. 
Vier van de acht onderzoeken hanteerden een minimale follow up duur (Bolen 2012; 
Long 1994; MacDonald 1997; Mumme 2009). Patiënten die voor deze minimale follow up 
duur overlijden of de studie verlaten kunnen mogelijk een selectieve groep zijn, wat 
gevolgen kan hebben voor de representativiteit ten opzichte van de doelgroep. 
De cohorten in drie van de acht onderzoeken (Adams 2012; Bolen 2012; Sjostrom 2004) 
bestonden uit zowel diabetici als niet-diabetici. Van dit onderzoek zijn alleen de data die 
betrekking hebben op de diabetici relevant. 
 
Vergelijkbaarheid cohorten 
Door de niet-gerandomiseerde onderzoeksopzet staat in alle onderzoeken de 
vergelijkbaarheid van de interventie en controlegroep ter discussie. Vijf van de acht 
onderzoeken matchen patiënten uit de interventiegroep met patiënten uit de 
controlegroep (Mumme 2009; Sjostrom 2004), controleren voor confounding in de 
analyse (Adams 2012) of matchen en controleren voor confounding (Bolen 2012; 
Iaconelli 2011) toe. Door het toepassen van deze technieken neemt de kans op 
vertekening van de resultaten af. 
 
Uitkomsten 
Voor zes van de acht cohortonderzoeken was de uitval gedurende de follow-up hoog. 
Drie jaar na de operatie of conventionele behandeling was meer dan 50% van de 
patiënten niet langer in follow-up (Pontiroli 2002, Bolen 2012) of was de uitval tussen de 
groepen ongelijk (45% versus 29%)(Mumme 2009). In de twee cohortonderzoeken met 
een follow-up van 10 jaar was het percentage uitvallers 55% (Iaconelli 2011) en 70% 
(Sjostrom 2004). Voor twee cohortonderzoeken werd alleen de gemiddelde follow-up 
gerapporteerd (Long 1994; MacDonald 1997). In een onderzoek werden ontbrekende 
waarden geïmputeerd (Adams 2012). 
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Figuur 4. Beoordeling van Risk of Bias voor cohortstudies: bariatrische chirurgie 
versus conventionele behandeling 
 
 
Vergelijking van verschillende vormen van chirurgie  
 
RCT’s 
De kwaliteitsbeoordeling van de drie geïncludeerde RCT’s (Lee 2011; Mingrone 2012; 
Schauer 2012) staat beschreven in Figuur 5. De randomisatiemethode werd in alle RCT’s 
adequaat uitgevoerd. Twee RCT’s (Lee 2011; Mingrone 2012) gaven geen beschrijving 
van het blinderen van de toewijzer. Blinderen van patiënten en behandelaars is lastig bij 
chirurgische interventies. Een RCT was geblindeerd (Lee 2011). Gelet op de aard van de 
veelal ‘harde’ uitkomsten achten wij de kans op vertekening door het ontbreken van 
blindering voor de andere twee RCT’s echter gering. In geen van de RCT’s waren 
aanwijzingen voor selectieve uitval van deelnemers of rapportage van uitkomsten. In een 
RCT wordt vermeld dat er geen baselineverschillen waren, maar de 
patiëntkarakteristieken worden niet per groep vermeld.  
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Figuur 5. Beoordeling van Risk of Bias voor RCT’s: vergelijking van verschillende 
vormen van chirurgie 
 
 
Cohorten 
De kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde cohortonderzoeken staat beschreven in 
Figuur 6.  
 
Studieopzet 
Drie retrospectieve cohortonderzoeken (Abbatini 2010; Gracia-Solanas 2011; Jimenez 
2011) vergeleken de effectiviteit van verschillende bariatrische technieken. De gegevens 
waren afkomstig uit een elektronische database. De beschrijving hiervan was zeer 
summier in het onderzoek van Abbatini et al.  
 
Vergelijkbaarheid cohorten 
De verschillende technieken werden toegewezen op grond van patiëntkenmerken zoals 
BMI of comorbiditeit. In de analyse werd niet gecorrigeerd voor deze verschillen, 
waardoor geen uitspraak kan worden gedaan welke techniek het meest effectief is.  
 
Selectie 
Bij twee onderzoeken (Gracia-Solanas 2011; Jimenez 2011) werden alleen patiënten met 
een minimale follow-up duur (1 respectievelijk 2 jaar) ingesloten, waardoor mogelijk een 
selectie van de beoogde doelgroep is ontstaan. Het aantal patiënten met een te korte 
follow up duur werd niet gerapporteerd. Een onderzoek (Gracia-Solanas 2011) 
includeerde diabetici en niet-diabetici, de andere twee onderzoeken alleen diabetici. Van 
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het eerste onderzoek zijn daarom alleen de data die betrekking hebben op de diabetici 
relevant.  
 
Uitkomsten 
Ook waren er problemen met de rapportage van de uitkomsten over de tijd en het aantal 
patiënten dat tot het einde van studie gevolgd kon worden. In een onderzoek ontbraken 
voor een aantal follow-up momenten de uitkomsten of werden alleen de uitkomsten voor 
een bepaalde behandeling gerapporteerd. Het aantal patiënten dat na 3 jaar nog in 
follow-up was werd niet beschreven. Na 5 jaar was de uitval hoog (47%-61%) (Gracia-
Solanas 2011). In een ander onderzoek werd een follow-up percentage van 96% 
gemeten, maar het is onduidelijk voor welk moment in de tijd dit geldt (Jimenez 2011). 
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Figuur 6. Beoordeling van Risk of Bias voor cohortstudies: vergelijking van 
verschillende vormen van chirurgie 
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Effecten van de interventie 
 
Bariatrische chirurgie versus conventionele behandeling 
De effectiviteit van bariatrische chirurgie ten opzichte van conventionele behandeling is 
onderzocht in 3 RCT’s (Mingrone et al., 2012;Schauer et al., 2012;Dixon et al., 2008) en 
8 cohortonderzoeken (Long et al., 1994;MacDonald, Jr. et al., 1997;Mumme et al., 
2009;Pontiroli et al., 2002;Sjostrom et al., 2004). De resultaten van de RCT’s konden 
niet worden geanalyseerd in een meta-analyse omdat de interventies van elkaar 
verschillen (LRYGBP, LSG en BPD). De resultaten van de studies staan beschreven in 
Bijlage 5.  
 
RCT’s 
 
Diabetesuitkomsten  
De drie RCT’s gaven resultaten van twaalf uitkomsten die gerelateerd zijn aan diabetes 
(remissie van diabetes, aantal deelnemers met HbA1c <6,2%, gemiddeld % HbA1c, 
verandering in % HbA1c, procentuele verandering in % HbA1c, geen gebruik 
diabetesmedicatie, geen gebruik van diabetesmedicatie, verandering in 
diabetesmedicatie, % gebruik van metformine, verandering in gebruik van metformine, 
HOMA insuline resistentie, aantal deelnemers met metabool syndroom). Alle resultaten 
waren significant in het voordeel van de bariatrische chirurgie ten opzichte van 
conventionele therapie. Remissie van diabetes werd waargenomen in 73 tot 95% van de 
patiënten in de interventiegroepen en in 0 tot 13% in de conventioneel behandelde 
groepen. De resultaten zijn beschreven in Bijlage 5, Tabel 3. Diabetesuitkomsten 
(RCT’s). 
 
Gewichtsuitkomsten  
De groepen die behandeld waren met een vorm van bariatrische chirurgie scoorden op 
alle gewichtsparameters (BMI, gewicht, absolute verandering van gewicht, verandering in 
gewicht als percentage van gewicht op baseline, percentage vermindering in overgewicht 
en mediane excess weight loss) significant beter dan de conventioneel behandelde 
groepen. Een voorbeeld hiervan is BMI. Het verschil was in de vergelijking tussen LSG en 
IMT (Schauer 2012) na één jaar gemiddeld -7,2 kg/m2 (95% BI van -8,7 tot -5,7) tot  
-13,9 kg/m2 (95% BI van -17,6 tot -10,2) in de vergelijking tussen BPD en conventionele 
therapie (Mingrone 2012). Een overzicht van deze resultaten staat beschreven in Bijlage 
5, Tabel 4 Gewichtsparameters (RCT’s).  
 
Aan obesitas gerelateerde comorbiditeiten 
Naast diabetes onderzochten de RCT’s ook andere aan obesitas gerelateerde 
comorbiditeiten. Dit waren bloeddruk en cholesterol uitgedrukt in zes uitkomsten 
(systolische bloeddruk, verandering in systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk, 
verandering in diastolische bloeddruk, totaal cholesterol, verandering in totaal 
cholesterol). Van deze uitkomsten was alleen het verschil in diastolische bloeddruk 
significant lager na BPD dan in de conventioneel behandelde groep (verschil -4,5 mmHg 
95%BI -9,6 tot -0,2). De overige uitkomsten wisselden in richting (voordeel 
interventiegroep of controlegroep), maar waren niet significant. De resultaten staan 
beschreven in Bijlage 5, Tabel 5 Aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (RCT’s).  
 
Complicaties 
Complicaties werden niet uniform beschreven en zijn daarom moeilijk samen te vatten. 
Een overzicht van alle complicaties is beschreven in Bijlage 5, Tabel 6 Complicaties 
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(RCT’s). Dixon en Schauer rapporteerden enkele met de operatie samenhangende 
complicaties, zoals een infectie van de wond en ulcus ter plaatse van de anastomose. 
Bovendien rapporteerden Mingrone en Schauer meerdere complicaties ten gevolgen 
deficiënties zoals anemie, hypokaliemie, osteporose en uitdroging voor de 
interventiegroepen. In de controlegroepen waren enkele hart- en vaatzieken beschreven 
zoals angina, hartritmestoornis en ischemische cerebrale episoden en complicaties ten 
gevolgen van metforminegebruik. Daarnaast waren er in de studie van Schauer 3/43 
(7%) deelnemers die meer dan 5% van hun lichaamsgewicht ten opzichte van baseline 
aan kwamen.  
Ziekhuisopnamen waren beschreven door Schauer et al. en varieerden in de 
interventiegroepen tussen de 8% (LSG) en 22% (LRYGBP). In de controlegroep was dit 
9% (Bijlage 5, Tabel 7 Ziekenhuisopnamen (RCT’s)). Heroperaties vonden in de studies van 
Mingrone en Schauer bij 2 tot 6% van de deelnemers plaats. Niemand overleed in de 
studieperiode in de studies van Mingrone en Schauer (Bijlage 5, Tabel 8 Heroperaties 
(RCT’s), Tabel 9 Sterfte (RCT’s)). 
 
Cohorten  
 
Diabetesuitkomsten  
Zeven cohortstudies gaven uitkomsten over het beloop van DMT2. De studies gaven allen 
een eenduidig beeld in het voordeel van de interventiegroep. Zo vond Iaconneli een 
remissie van de diabetes van 100% voor de BPD groep na 10 jaar follow-up en Mumme 
et al. een remissie van 53,6% na LRYGBP en 2,8% na conventionele therapie. In het 
onderzoek onder mensen met pre-diabetes (Long 1994) was conversie naar diabetes de 
belangrijkste uitkomst. De incidentie van niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus in de 
GBP groep was 0,15% per jaar (95% BI 0,05% tot 0,24%); in de controlegroep was de 
incidentie hoger: 4,72% (95% BI 3,46% tot 5,98%). Mumme presenteerde nog gebruik 
van orale antidiabetica of insuline in een figuur. Na drie jaar follow-up gebruikten 8/29 
deelnemers van de LRYGBP nog medicatie (t.o.v. 44/51 op baseline) terwijl dit er in de 
controlegroep 30/38 waren (t.o.v. 40/51 op baseline). Deze resultaten zijn uit de figuur 
afgelezen en zijn daarom niet in de resultatentabel opgenomen.  
 
De studies die niet volledig uit deelnemers met DMT2 bestonden gaven nog wel enkele 
uitkomsten over het beloop van diabetes voor de diabetici in de studie. Ook deze 
uitkomsten waren in het voordeel van de interventies. In de studie van Bolen et al. was 
na 4-5 jaar follow-up het aantal mensen met diabetes in de interventiegroep significant 
lager dan in de controlegroep (gecorrigeerde OR 0,31: 95%-BI 0,26 tot 0,38). Daarnaast 
vond Adams et al. na zes jaar een remissie van 62% na RYGBP en van 6 tot 8% in de 
controlegroepen. Sjostrom liet zien dat de gecorrigeerde OR voor remissie voor 
bariatrisch chirurgie (combinatie van uitkomsten na LAGB, VBG en GBP) ten opzichte van 
conventionele therapie na twee jaar 8,4 was (95% BI 5,7 tot 12,5). Dit effect werd 
kleiner na tien jaar follow up maar bleef significant: OR 3,5 (95% BI 1,6 tot 7,3). Alle 
diabetesuitkomsten zijn beschreven in Bijlage 5, Tabel 10 Diabetesuitkomsten. 
 
Gewichtsuitkomsten  
Drie studies geven gewichtsuitkomsten op > 3 jaar follow up maar geen presenteerde 
ook de variantie ven de uitkomst (Iaconelli et al., 2011;Long et al., 1994;MacDonald, Jr. 
et al., 1997). MacDonald et al. rapporteerden een verandering in overgewicht van -50% 
na 14 jaar follow-up, maar gaven geen resultaten voor de controlegroep. Dit resultaat is 
terug te vinden in Bijlage 5, Tabel 11 Gewichtparameters.  
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De studies wijzen alle drie op een afname van gewicht of overgewicht ten gunste van de 
chirurgisch behandelde groep (BPD, GBP en RYGBP), maar door de beperkte rapportage 
zijn de gegevens niet bruikbaar en niet in de tabel opgenomen. Mumme et al. 
presenteerde alleen uitkomsten gemeten na een jaar. Iaconelli en Long gaven de 
gewichtsuitkomsten in een figuur. De figuur in Iaconelli et al. laat een trend zien dat het 
gewichtsverlies kleiner wordt over de tijd t.o.v. baseline in zowel de BPD groep als de 
conventioneel behandelde groep (aflezen geeft voor de BPD groep een gewicht van 85 kg 
na 3 jaar, 88 kg na 5 jaar en 90kg na 10 jaar en in de conventioneel behandelde groep 
125 kg na 3 jaar, 132kg na 5 jaar en 142 kg na 10 jaar).  
 
Comorbiditeiten 
Er was één studie die rapporteerde over een comorbiditeit anders dan diabetes, namelijk 
hypertensie (Iaconelli et al., 2011). Slechts 27,3% had nog last van hypertensie na BPD 
na 10 jaar follow up ten opzichte 75% in de conventioneel behandelde groep. Voor 
andere comorbiditeiten zoals slaapapneu of hypercholesterolemie werden geen 
studieresultaten gevonden.  
 
Complicaties 
Eén studie (Iaconelli et al., 2011) presenteerde enkele ernstige complicaties en één 
studie ziekenhuisopnames (Mumme et al., 2009). De resultaten van Iaconelli et al. zijn 
echter voor de interventiegroep niet herleidbaar en daarom lastig te interpreteren. In de 
controlegroep kwamen op de lange termijn 4 complicaties voor (3 hartinfarct en 1 CVA).  
Mumme et al. rapporteerden dat in de LRYGBP 2/51 deelnemers moesten worden 
opgenomen in verband met hypoglykemie. Er werden geen gegevens gegeven voor de 
conventioneel behandelde groep. Dit resultaat is beschreven in Bijlage 5, Tabel 14 
 
Sterfte 
Sterfte werd beschreven in drie studies (MacDonald, Jr. et al., 1997;Mumme et al., 
2009;Iaconelli et al., 2011). Opvallend was dat in de studie van MacDonald et al. in de 
RYGBP groep slechts 9,1% overleed terwijl dat in de conventioneel behandelde groep 
28,2% was. Daarbij had de interventiegroep een langere follow up duur en had dus meer 
kans om te overlijden binnen de meetperiode. Gecorrigeerd voor dit verschil was de 
incidentiedichtheid voor sterfte in de controlegroep 4,5 keer hoger (P<0,0001). 55% van 
de overlijdensgevallen in de controlegroep is toe te schrijven aan cardiovasculaire 
aandoeningen. Peri-operatief overleden 4 deelnemers van de RYGBP groep. Een volledige 
beschrijving van de resultaten staat in de Bijlage 5, Tabel 15 Sterfte. 
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Vergelijking van verschillende vormen van bariatrische chirurgie 
 
RCT’s 
 
Diabetesuitkomsten 
Twee RCT’s vergelijken de effectiviteit van LSG ten opzichte van L(RY)GBP na 1 jaar 
follow up (Lee 2011; Schauer 2012). In beide studies bereikten minder patiënten uit de 
SG groep remissie van diabetes, gedefinieerd als nuchter plasmaglucosegehalte kleiner 
dan 7,0 mmol/l en HbA1c<6,2% (47% versus 93%, RR 0,5, 95%-BI 0,3 tot 0,7) (Lee 
2011), of gedefinieerd als geen gebruik van diabetesmedicatie (51% versus 78%, RR 
0,7, 95%-BI 0,5 tot 0,9) (Schauer 2011). Er was geen significant verschil in verandering 
in HbA1c, of absolute waarden van HbA1c tussen beide groepen (Schauer 2012). Het 
percentage patiënten met metabool syndroom was hoger in de LGBP groep in 
vergelijking met de LSG groep (41% versus 30%, RR 1,3, 95%-BI 0,8 tot 2,3, niet 
statistisch significant). 
Een RCT vergeleek de effectiviteit van LRYGBP met BPD na 2 jaar follow up (Mingrone 
2012). In beide groepen bereikte de meerderheid van de patiënten remissie van diabetes 
(75% en 95%), het verschil van 20% in het voordeel van LRYGBP was niet statistisch 
significant (RR 0,8, 95%-BI 0,6 tot 1,0), terwijl er wel een significant verschil werd 
gevonden tussen LRYGBP en BPD in percentage verandering van HbA1c van 17,8% (95% 
BI 7,5 tot 28,2). (Bijlage 5, Tabel 16 Diabetesuitkomsten (RCT’s)). 
 
Gewichtsuitkomsten 
In beide RCTs die de effectiviteit van LSG ten opzichte van L(RY)GBP na 1 jaar follow up 
onderzochten (Lee 2011; Schauer 2012) is het verschil in gewichtsvermindering tussen 
beide groepen niet groot, maar consequent minder sterk voor de SG groep. Lee et al. 
vonden na een jaar een significant hoger gewicht in de LSG groep dan in de LGBP groep 
(verschil 5kg, 95% BI 0,4 tot 9,6). Schauer et al. vonden dat het gewicht in de LRYGBP 
meer afnam dan in de LSG groep (verschil -4,3, 95% BI (-7,7 tot -0,9).  
Eén RCT vergeleek het verschil in gewicht tussen LRYGBP en BPD na 2 jaar follow up; er 
werden geen significante verschillen gevonden. (Bijlage 5, Tabel 17. Gewichtsparameters 
(RCT’s)).  
 
Comorbiditeiten 
In de drie RCT’s werden slechts zeer kleine en niet statistisch significante verschillen voor 
bloeddruk- en cholesterolwaarden gevonden (Bijlage 5, Tabel 18 Aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit (RCT’s)). 
 
Complicaties 
In een van de twee RCT’s waarin LSG met L(RY)GBP vergeleken werd, werden in beide 
groepen voor 10% van de patiënten complicaties gerapporteerd (Lee 2011). In de andere 
RCT werd het totaal aantal complicaties geteld, maar dit konden er meerdere per 
persoon zijn. In de LSG groep werden 52 complicaties gemeld en in de L(RY)GBP groep 
63 complicaties. Omdat niet bekend op hoeveel patiënten het aantal complicaties is 
gebaseerd zijn deze aantallen moeilijk te vergelijken. 
In de GBP groep kwamen minder vaak complicaties voor in vergelijking met de BPD 
groep (16% versus 31%), maar dit verschil was niet statistisch significant (RR 0,5, 95%-
BI 0,2 tot 1,17) (Bijlage 5, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
Twee RCTs rapporteerden het aantal heroperaties (Mingrone 2012; Schauer 2012); dit 
kwam weinig voor. In een RCT was 1 heroperatie nodig (Mingrone 2012) en in de andere 
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RCT 4 heroperaties (1 in de LSG groep (2%) en 3 in de LRYGBP groep (6%), RR 0,3, 
95%-BI 0,0 tot 3,1) (Schauer 2012) (Bijlage 5, Tabel 21 Heroperaties (RCT’s)).  
In geen van de drie RCT’s werden sterfgevallen gerapporteerd (Bijlage 5, Tabel 22 
Sterfte (RCT’s)). 
 
 
Cohorten  
 
Diabetesuitkomsten 
De effectiviteit van verschillende vormen van bariatrische chirurgie is onderzocht in drie 
cohortonderzoeken (Abbatini et al., 2010;Gracia-Solanas et al., 2011;Jimenez et al., 
2012). Twee van deze onderzoeken zijn specifiek gericht op mensen met diabetes 
(Abbatini 2009 en Jiminez 2012). Remissie van diabetes was bij 61% (LAGB) tot 82% 
(LGBP) (afhankelijk van het type chirurgie) van de geopereerde patiënten. In het derde 
onderzoek waren na 5 jaar follow-up 56%, 80% en 93% van de diabetespatiënten 
gestopt met diabetesmedicatie na respectievelijk VGB, LRYGBP en BPD (Gracia-Solanas 
2011). 
 
Gewichtsuitkomsten  
De studie van Jimenez gaf als enige cohort een gewichtuitkomst na 5 jaar voor RYGBP en 
SG samen. De overgewichtsafname bedroeg 50,7%.  
 
Overige uitkomsten 
De cohorten gaven verder geen uitkomsten die voor dit rapport van belang zijn.  
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Discussie 
 
Deze systematische review werd ondernomen om te onderzoeken wat het effect is van 
bariatrische chirurgie op verschillende uitkomsten bij mensen met prediabetes of DMT2. 
Zowel RCT’s als cohortonderzoeken lieten zien dat diabetes, uitgedrukt in meerdere 
uitkomsten, vermindert na het uitvoeren van bariatrische chirurgie (alle vormen) ten 
opzichte van conventionele therapie.  
 
Voor deze review werden er vier RCT’s en elf cohortonderzoeken gevonden. De 
studiepopulatie van de RCT’s bestond uit deelnemers met diabetes en de follow-up duur 
varieerde tussen één en twee jaar. Van de elf cohortonderzoeken waren er vijf waarin de 
hele studiepopulatie uit mensen met (pre)diabetes bestond. Van deze studies waren 
meerdere uitkomsten bruikbaar voor deze review. Voor de overige zes 
cohortonderzoeken konden alleen uitkomsten over het beloop van diabetes worden 
gebruikt, omdat deze uitkomsten voor de subgroep diabetespatiënten apart werd 
gepresenteerd.  
De studies zijn ingedeeld naar vergelijking: Bariatrische chirurgie versus conventionele 
behandeling en vergelijking van verschillende vormen van bariatrische chirurgie. 
 
Belangrijkste resultaten 
 
Bariatrische chirurgie versus conventionele behandeling 
Er werden drie RCT’s gevonden die bariatrische chirurgie vergeleken met conventionele 
therapie. Deze toonden aan dat bariatrische chirurgie ongeacht het type significant 
effectiever was voor het reduceren van diabetesuitkomsten en gewichtsparameters. Zo 
was er een diabetesremissie in 73% tot 95% van de interventiegroepen ten opzichte van 
een 0% tot 13% in de conventioneel behandelde groepen. Voor gewichtsafname van 
varieerde het verschil tussen de -23,5 kg (LSG t.o.v. IMT) en -43,8kg (LRYGBP t.o.v. 
conventioneel). Acht cohortstudies onderzochten de vergelijking bariatrische chirurgie 
versus conventioneel waarvan drie studies dit deden bij patiënten met diabetes en een 
bij mensen met prediabetes. Deze studies hadden een langere follow-up duur en 
leverden zodoende extra informatie ten opzichte van de RCT’s. Zo waren er 
diabetesuitkomsten uitkomsten gemeten na 4-5, 6 en 10 jaar. Voor gewichtsuitkomsten 
was dit na 5, 10 en 14 jaar. Deze cohortonderzoeken toonden voor diabetes- en 
gewichtsuitkomsten resultaten met effecten in het voordeel van de interventiegroep.  
Zowel in de RCT’s als in de cohortonderzoeken werden geen verschillen gevonden voor 
aan obesitas gerelateerde comorbiditeiten zoals bloeddruk en cholesterolemie, behalve in 
de RCT van Mingrone waar de diastolische bloeddruk 4,9 mm Hg lager was in de BPD 
groep dan in de conventioneel behandelde groep. Geen van studies onderzocht kwaliteit 
van leven.  
 
Het was lastig een goede inzage te krijgen in de complicaties van de verschillende  
behandelingen. Complicaties leken in het algemeen niet vooraf gedefinieerd te zijn. Er 
kunnen daarom discrepanties ontstaan tussen de studies wanneer een complicatie in een 
onderzoek wel werden gemeten en gerapporteerd, terwijl dit in het andere onderzoek 
niet werd gemeten terwijl deze mogelijk wel voorkwamen. Ook is niet uit te sluiten dat 
de rapportage van complicaties onvolledig was. Complicaties werden slechts in drie RCT’s 
en drie cohortstudies beschreven. Deze resultaten waren erg wisselend. In de RCT’s van 
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Dixon en Mingrond hadden tussen de 15,8% en 31,6% van de deelnemers een 
complicatie waar dit in de studie van Schaurer gemiddeld meer dan een complicatie per 
persoon was 100%. Om een goed beeld van de complicaties te krijgen zou wellicht ook 
gekeken kunnen worden naar studies  
 
Vergelijking van verschillende vormen van bariatrische chirurgie 
Drie RCT’s en drie cohortonderzoeken vergeleken verschillende vormen van bariatrische 
chirurgie met elkaar. De RCT’s en een cohortonderzoek onderzochten het effect van de 
interventies in een populatie van patiënten met diabetes. De overige twee 
cohortonderzoeken hadden een gemixte populatie (deelnemers met en zonder diabetes). 
In de RCT’s werd LSG werd vergeleken met LGBP en LRYGBP en LRYGBP met BPD. De 
behandelingen met L(RY)GBP leken iets effectiever in het genezen van diabetes dan LSG, 
met twee significante resultaten. Echter waren er geen significante verschillen in HbA1c. 
In de vergelijking tussen LRYGBP en GBP was remissie van diabetes niet significant 
verschillend, terwijl HbA1c dat wel was. Ook enkele gewichtsuitkomsten waren significant 
in het voordeel van de L(RY)GBP groepen ten opzichte van de LSG groep. Er waren geen 
significante verschillen tussen de interventies voor comorbiditeiten. Ook voor 
complicaties (complicaties, ziekenhuisopname, heroperaties of sterfte) werden geen 
opvallende verschillen gevonden. Geen van de studies rapporteerde over kwaliteit van 
leven. De cohorten hadden slechts voor diabetes- en gewichtsuitkomsten in totaal slechts 
vier resultaten die in het bijzonder niet afwijken van de RCT’s. Gracia-Solanas gaf naast 
de RCT’s aanvullende informatie door het aantal deelnemers dat diabetesmedicatie stopt 
na behandeling met BPD, VBG en LRYGBP na vijf jaar te vergelijken. Dit was in het geval 
van BPD 92,5%.  
 
Risk of Bias in de geïncludeerde studies 
Het risico op bias is voor de geïncludeerde RCT’s was niet erg hoog. Er werd netjes 
gerandomiseerd, ook al was voor drie van de vier studies niet duidelijk beschreven of de 
toewijzer geblindeerd was. Zowel de behandelaar als patiënt waren niet voor de 
interventie geblindeerd maar omdat de uitkomstmaten niet gemakkelijk zijn te 
manipuleren, achten wij de kans op vertekening door gebrek aan blindering gering.  
De kwaliteit van de cohorten was laag. Deze studies lieten echter resultaten voor 
diabetes- en gewichtsuitkomsten in dezelfde richting zien als de RCT’s en de effecten 
waren in het algemeen groot. Wanneer deze resultaten door het design een 
overschatting zijn van het werkelijke effect, dan zal er naar alle waarschijnlijk alsnog een 
positief resultaat blijven bestaan.  
 
Beperkingen van de review 
Zoals eerder genoemd waren er weinig solide gegevens beschikbaar om de complicaties 
goed in kaart te brengen. Met name de peri-operatieve complicaties zijn van belang om 
de voor- en nadelen van de verschillende interventies tegen elkaar af te zetten. Echter, 
complicaties worden zelden in een RCT als primaire uitkomstmaat gemeten. Alhoewel 
voor deze reviews ook cohortstudies zijn ingesloten, die vaak worden gebruikt om 
complicaties te onderzoeken, was de inclusie van de cohortonderzoeken beperkt tot 
studies met een minimale follow-up periode van drie jaar. Hierdoor zijn studies die alleen 
peri-operatieve complicaties onderzochten buiten beschouwing gebleven.  
 
Richtlijn morbide obesitas 
De in 2011 door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde uitgebrachte richtlijn ‘Morbide 
obesitas’ (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2011) spreekt geen voorkeur uit voor 
een bepaald type operatie voor de algemene patiënt met morbide obesitas. Zij beveelt 
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aan voor iedere patiënt een individuele keuze te maken voor het type operatie rekening 
houdend met de verwachtingen van de patiënt, comorbiditeit en de expertise van de 
chirurg. Voor patiënten met DMT2 wordt echter een lichte voorkeur uitgesproken 
aangegeven voor GBP. 
 

Conclusie 
Ten opzichte van conventionele behandeling is bariatrische chirurgie zeer effectief voor 
het verbeteren van het diabetesbeloop en het reduceren van het gewicht. Dit effect lijkt 
in elk geval voor de eerste twee jaar na de behandeling te bestaan. Voor de langere 
termijn werd in een aantal cohortstudies eenzelfde effect gevonden. Er zijn aanwijzingen 
dat de LRYGBP effectiever is dan de LSG. Er is in dit review onvoldoende informatie 
gevonden om een solide uitspraak te kunnen doen over de met de behandeling 
samenhangende complicaties.  
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Bijlage 1. Zoekstrategie 
 
Tabel 2.1 Overzicht van zoekresultaten per individuele database en totaal 

Database # Records 
MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed 
Citations (OvidSP) 

961 

Embase 1980—current (OvidSP) 618 
CENTRAL  106 
Cochrane library (gearegeerde evidence) 21 
Total after duplicate removal 906 
 
MEDLINE 
 
Platform: OvidSP 
Database: MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations 
Date: 1946 to Present 
Limits: no limits were used 
Methodological filters: SIGN observational studies filter combined with filters for SR’s and RCT’s 
 
 
# Searches Results 

1 
bariatric surgery/ or gastric bypass/ or gastroplasty/ or jejunoileal bypass/ or 
Gastroenterostomy/ 

12650 

2 Biliopancreatic Diversion/ 715 

3 bandages/ 13250 

4 anastomosis, Roux-en-Y/ 2567 

5 Gastric Balloon/ or Silicone Elastomers/ or Silicones/ 17518 

6 Electric Stimulation Therapy/ or Electrodes, Implanted/ or prosthesis implantation/ 36511 

7 Obesity, Morbid/su 6391 

8 *obesity/su 1728 

9 ((obesity or weight loss) adj (operati* or surgical or surgery or laparoscop*)).tw. 908 

10 
((bariatric* or anti?obesity or antiobesity) adj5 (operati* or surgical or surgery or 
laparoscop*)).tw. 

5531 

11 
((gastric or stomach or staged) adj2 (surgery or surgical or operati* or restrict* or 
laparoscop*)).tw. 

9172 

12 
((gastric or gastro* or stomach or jejunoileal or jejuno-ileal or ileojejunal or ileo-
jejunal or duodenal or duodeno* or bil?o-pancreatic or bil?opancreatic or intestinal) 
adj3 (bypas* or diversion or switch* or shunt* or implant* or interposit*)).tw. 

8828 

13 gastrectomy.tw. 15271 

14 (Gastroenterostom* or jejunoileostom*).tw. 787 

15 ((malabsorptive or mason*) adj2 (surg* or procedure*)).ti,ab. 189 

16 (gastric adj2 (resect* or clipping or pacing)).tw. 5119 

17 ((stomach or gastric) adj stapl*).tw. 104 

18 billroth.tw. 2444 

19 (restrictive adj2 surg*).tw. 190 

20 Gastroplast*.tw. 1501 

21 
(((gastric or stomach or silicon* or intragastral* or intra-gastral*) adj2 band*) or (Lap 
adj band*) or vertical band*).tw. 

2947 

22 (LAGB or LAGBD or RYGB or RYGBP or LRYGBP or ASGB or SAGB or VBG or BPD or 6886 
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BPDDS or igb).tw. 

23 Roux-en-Y.tw. 5027 

24 ((intragastric or gastric or stomach or silicon*) adj balloon*).tw. 610 

25 (gastric dilatat* or gastric pouch dilatat* or stomach dilatat*).tw. 524 

26 (silicon? adj2 gastric).tw. 156 

27 (bib or gbt).tw. 297 

28 jaw wir*.tw. 27 

29 sleeve*.tw. 4777 

30 ((electric* or magnetic or gastric) adj2 stimul*).tw. 62858 

31 ((gastric or laparoscop* or stomach) adj4 implant*).tw. 748 

32 (gastric adj2 pacemaker*).tw. 53 

33 SILS.tw. 572 

34 single incision laparoscopic surg*.tw. 293 

35 (intestinal liner* or bypass liner* or endobarrier* or djbl).tw. 15 

36 or/1-35 178878 

37 exp obesity/ or Overweight/ 129343 

38 body mass index/ 69087 

39 bariatric*.mp. 7006 

40 (over?weight or over-weight or overeating or over?eating or weight reduc*).tw. 39599 

41 (body mass index or bmi).tw. 109181 

42 (obese or obesity or adipos*).tw. 188483 

43 obesity.jw. 20071 

44 or/37-43 311499 

45 36 and 44 15196 

46 animals/ not humans/ 3715176 

47 45 not 46 14597 

48 

exp Child/ or Pediatrics/ or Adolescent/ or Adult Children/ or Minors/ or adolescent, 
hospitalized/ or child, hospitalized/ or (child* or p?ediat* or boy*1 or girl*1 or 
schoolchild* or kid*1 or juvenil* or youth* or prepubescen* or prepubert* or 
schoolage* or school age* or teens or teen or teenage* or youth or youths or 
adolescen* or pubescen* or underage* or minors).tw,ot. or (child* or pediatric* or 
paediatric* or adolescen*).jw. 

2770178 

49 47 and 48 1919 

50 
(randomized controlled trial or controlled clinical trial).pt. or clinical trials as topic.sh. 
or (randomi?ed or placebo or randomly).tw. or trial.ti. 

842925 

51 49 and 50 130 

52 exp cohort studies/ or evaluation studies/ or cohort*.tw,ot. 1465876 

53 49 and 52 818 

54 53 not 51 755 

55 (follow-up or ((prospective or longitudinal) adj3 study)).tw. 709302 

56 49 and 55 540 

57 56 not (50 or 52) 131 

58 

exp Diabetes Mellitus, Type 2/ or (((diabet* or dm) adj5 ((typ? adj3 ("2" or II)) or 
typ?2 or typ?II)) or (((typ? adj two) or stabl* or adult-typ?) adj (diabet* or dm)) or 
((matur* or adult* or slow or late) adj (onset adj2 (diabet* or dm))) or mody* or 
(((noninsulin*1 or non-insulin*1) adj depend*) or (non insulin?depend* or 

104114 
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noninsulin?depend*)) or (niddm or t2d or t2dm or dm2 or dmt2 or (dm adj1 t2)) or 
((keto?resist* or non?keto* or (keto* adj resistant) or (non adj keto*)) adj6 (diabet* 
or dm))).tw. 

59 prediabetic state/ or insulin resistance/ or metabolic syndrome x/ 50688 

60 (prediabet* or pre-diabet*).tw. 3830 

61 (insulin* adj3 sensitiv*).tw. 22403 

62 insulin resist*.tw. 46765 

63 exp hyperglycemia/ or exp Hyperinsulinism/ 72992 

64 (glucose adj2 intoleranc*).tw. 6550 

65 glucose toleranc*.tw. 28961 

66 hyperglyc?emia.tw. 31081 

67 fasting glucose.tw. 8746 

68 ((metabolic* or plurimetabolic*) adj syndrom*).tw. 23447 

69 Insulin/bl 45632 

70 Blood Glucose/ 121142 

71 diabet*.ti. 214895 

72 diabet*.jw. 75185 

73 diabetes mellitus/ 85744 

74 or/58-73 437445 

75 74 and 47 and 50 205 

76 74 and 47 and 52 674 

77 76 not 50 598 

78 74 and 47 and 55 446 

79 78 not (50 or 52) 133 

80 limit 75 to yr="2010 -Current" 101 

81 limit 77 to yr="2010 -Current" 232 

82 limit 79 to yr="2010 -Current" 67 

83 from 80 keep 1-101 101 

84 from 81 keep 1-232 232 

85 from 82 keep 1-67 67 
 
Platform: PubMed 
Database: MEDLINE 1980-present 
Date: 10 september 2012 
Limits: no limits were used 
Methodological filters: SIGN observational studies filter combined with filters for SR’s and RCT’s 
 
 
((((obes*[tiab] or weight loss*[tiab] OR bariatr*[all fields] OR anti-obes*[tiab] OR antiobes*[tiab] 
OR gastric[tiab] OR stomach[tiab] OR "staged"[tiab]) AND (operati*[tiab] OR surgical[tiab] OR 
surgery[tiab] OR laparoscop*[tiab])) OR gastrectom*[tiab] OR Gastroenterostom*[tiab] OR 
jejunoileostom*[tiab] OR billroth[tiab] OR Gastroplast*[tiab] OR LAGB[tiab] OR LAGBD[tiab] OR 
RYGB[tiab] OR RYGBP[tiab] OR LRYGBP[tiab] OR ASGB[tiab] OR SAGB[tiab] OR VBG[tiab] OR 
BPD[tiab] OR BPDDS[tiab] OR IGB[tiab] OR OR Roux[tiab] OR BIB[tiab] OR GBT[tiab] OR jaw 
wir*[tiab] OR SILS[tiab] OR sleeve*[tiab] OR gastric restrict*[tiab] OR stomach restrict*[tiab] OR 
gastric diversion* OR gastric shunt*[tiab] OR gastric implant*[tiab] OR gastric interposit*[tiab] OR 
intestinal shunt*[tiab] OR intestinal bypass*[tiab] OR gastric bypass*[tiab] OR gastric shunt*[tiab] 
OR duodenal bypass*[tiab] OR duodenal shunt*[tiab] OR restrictive  surg*[tiab] OR gastric 
stapl*[tiab] OR stomach stapl*[tiab] OR gastric pacemaker*[tiab] OR gastric dilatat*[tiab] OR 
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gastric pouch dilatat*[tiab] OR stomach dilatat*[tiab] OR gastric resect*[tiab] OR lap band*[tiab] 
OR vertical band*[tiab] OR gastric band*[tiab] OR stomach band*[tiab] OR silicon band*[tiab] OR 
intragastric band*[tiab] OR intra-gastric band*[tiab] OR gastric resect*[tiab] OR gastric 
clipping[tiab] OR gastric pacing[tiab] OR intragastric balloon*[tiab] OR gastric balloon*[tiab] OR 
stomach balloon*[tiab] OR silicon balloon*[tiab] OR jejunoileal[tiab] OR jejuno-ileal[tiab] OR 
ileojejunal[tiab] or ileo-jejunal[tiab] OR bileo-pancreatic[tiab] OR bileopancreatic[tiab] OR electric 
stimulat*[tiab] OR electrical stimulat*[tiab] OR magnetic stimulat*[tiab] OR gastric stimulat*[tiab] 
OR gastric implant*[tiab] or laparoscopic implant*[tiab] OR stomach implant*[tiab]) AND 
(bariatric*[all fields] OR overweight*[tiab] OR over-weight*[tiab] OR overeat*[tiab] OR over-
eat*[tiab] or weight reduc*[tiab] OR body mass index[tiab] OR bmi[tiab] OR obese[all fields] or 
obesity[all fields] OR "J Obes Weight Loss Ther"[Journal] OR "Int J Obes (Lond)"[Journal] OR "Surg 
Obes Relat Dis"[Journal] OR "Obes Surg"[Journal] OR "Obes Res"[Journal]) AND (diabet*[tiab] OR 
niddm[tiab] OR t2d[tiab] OR t2dm[tiab] OR dmt2 OR dm2[tiab] OR dm[tiab] OR metabolic 
syndrom*[tiab] OR plurimetabolic syndrom*[tiab] OR prediabet*[tiab] OR pre-diabet*[tiab] OR 
insulin-sensitiv*[tiab] OR insulin resist*[tiab] OR glucose intoleran*[tiab] OR glucose 
toleranc*[tiab] OR hyperglycemia*[tiab] OR hyperglycaemia*[tiab] OR fasting glucose[tiab] OR 
diabet*[Journal]) AND publisher[sb]) NOT (rat[ti] OR rats[ti] OR mouse[ti] OR mice[ti] OR 
rodent*[ti]) 
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EMBASE 
 
Platform: OvidSP 
Database: Embase 1980-present 
Date: 10 september 2012 
Limits: no limits were used 
Methodological filters: SIGN observational studies filter combined with filters for SR’s and RCT’s 
 
# Searches Results 

1 

exp bariatric surgery/ or exp gastrectomy/ or stomach surgery/ or gastroplasty/ or 
stomach bypass/ or gastroduodenostomy/ or gastroenterostomy/ or 
gastrojejunostomy/ or roux y anastomosis/ or jejunoileostomy/ or exp intestine 
bypass/ 

56387 

2 Silastic/ or silicone/ or silicone derivative/ or Balloon/ 22608 

3 
(electrostimulation/ or electrostimulation therapy/ or electrode/ or implantation/ or 
implant/) and (gastr* or stomach).mp. 

5763 

4 gastric electrical stimulation.hw. 46 

5 exp *obesity/su or morbid obesity/su 9618 

6 ((obesity or weight loss) adj (operati* or surgical or surgery or laparoscop*)).tw. 1372 

7 
((bariatric* or anti?obesity or antiobesity) adj5 (operati* or surgical or surgery or 
laparoscop*)).tw. 

8902 

8 
((gastric or stomach or staged) adj2 (surgery or surgical or operati* or restrict* or 
laparoscop*)).tw. 

11704 

9 
((gastric or gastro* or stomach or jejunoileal or jejuno-ileal or ileojejunal or ileo-
jejunal or duodenal or duodeno* or bil?o-pancreatic or bil?opancreatic or intestinal) 
adj3 (bypas* or diversion or switch* or shunt* or implant* or interposit*)).tw. 

11816 

10 (gastrectomy or gastroenterostom* or jejunoileostom*).tw. 19139 

11 ((malabsorptive or mason*) adj2 (surg* or procedure*)).ti,ab. 290 

12 (gastric adj2 (resect* or clipping or pacing)).tw. 5870 

13 ((stomach or gastric) adj stapl*).tw. 142 

14 (Gastroplast* or billroth or Roux-en-Y).tw. 11046 

15 (restrictive adj2 surg*).tw. 275 

16 
(((gastric or stomach or silicon* or intragastral* or intra-gastral*) adj2 band*) or (Lap 
adj band*) or vertical band*).tw. 

4454 

17 
(LAGB or LAGBD or RYGB or RYGBP or LRYGBP or ASGB or SAGB or VBG or BPDDS or 
IGB or GBT).tw. 

3519 

18 ((intragastric or gastric or stomach or silicon*) adj balloon*).tw. 857 

19 (gastric dilatat* or gastric pouch dilatat* or stomach dilatat*).tw. 559 

20 (silastic* or (silicon? adj2 gastric)).tw. 5771 

21 jaw wir*.tw. 32 

22 (sleeve* and (gastre?t* or gastric or gastro* or stomach)).mp. 2464 

23 (gastric adj2 (stimul* or pacemaker*)).tw. 3617 

24 ((gastric or laparoscop* or stomach) adj4 implant*).tw. 954 

25 tantalus system.tw. 14 

26 (intestinal liner* or bypass liner* or endobarrier* or djbl).tw. 35 

27 or/1-26 109559 

28 exp obesity/ 239058 

29 body mass/ 149342 
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30 
body weight/ or lean body weight/ or liveweight gain/ or weight change/ or weight 
control/ or weight gain/ or weight reduction/ 

287491 

31 (over?weight or over-weight or overeating or over?eating or weight reduc*).tw,ot. 53134 

32 (body mass index or bmi).tw. 162694 

33 (obese or obesity).tw,ot. 197312 

34 obesity.jw. 28322 

35 exp bariatric surgery/ 12670 

36 bariatric*.tw. 9994 

37 or/28-36 618650 

38 (animal.hw. or nonhuman/ or exp in vitro study/) not human/ 4956303 

39 37 not 38 509014 

40 
child/ or boy/ or girl/ or adult child/ or school child/ or (adolescent/ not (aged/ and 
adult/)) or hospitalized adolescent/ or juvenile/ or hospitalized child/ 

1774127 

41 

(child* or p?ediat* or boy*1 or girl*1 or schoolchild* or kid*1 or juvenil* or youth* or 
prepubescen* or prepubert* or schoolage* or school age* or teens or teen or 
teenage* or youth or youths or adolescen* or pubescen* or underage* or 
minors).tw,ot. 

1467968 

42 40 or 41 2343992 

43 

randomized controlled trial/ or controlled clinical trial/ or crossover-procedure/ or 
double-blind procedure/ or single-blind procedure/ or randomization/ or placebo/ or 
(randomi?ed or randomly or factorial* or crossover* or cross over* or placebo or 
(doubl* adj blind*) or (singl* adj blind*)).tw. or trial.ti. 

1092380 

44 27 and 39 and 42 and 43 146 

45 limit 44 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 123 

46 limit 44 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 23 

47 cohort analysis/ or longitudinal study/ or prospective study/ 382904 

48 27 and 39 and 42 and 47 100 

49 48 not 43 85 

50 limit 49 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 60 

51 limit 49 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 28 

52 (follow-up or ((prospective or longitudinal) adj3 study)).tw. 923282 

53 27 and 39 and 42 and 52 348 

54 53 not (43 or 47) 273 

55 limit 54 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 51 

56 limit 54 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 230 

57 adolescent/ 1209319 

58 27 and 39 and 57 and (43 or 47 or 52) 465 

59 58 not (44 or 48 or 53) 144 

60 58 not 42 144 

61 limit 59 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 90 

62 limit 59 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 54 

63 27 and 39 23969 

64 
diabetes mellitus/ or diabetic obesity/ or maturity onset diabetes mellitus/ or non 
insulin dependent diabetes mellitus/ 

400668 

65 
impaired glucose tolerance/ or insulin resistance/ or metabolic syndrome X/ or 
hyperinsulinism/ or hyperinsulinemia/ or hyperglycemia/ 

154097 
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66 glucose blood level/ or insulin blood level/ 152474 

67 

(((diabet* or dm) adj5 ((typ? adj3 ("2" or II)) or typ?2 or typ?II)) or (((typ? adj two) 
or stabl* or adult-typ?) adj (diabet* or dm)) or ((matur* or adult* or slow or late) adj 
(onset adj2 (diabet* or dm))) or mody* or (((noninsulin*1 or non-insulin*1) adj 
depend*) or (non insulin?depend* or noninsulin?depend*)) or (niddm or t2d or t2dm 
or dm2 or dmt2 or (dm adj1 t2)) or ((keto?resist* or non?keto* or (keto* adj 
resistant) or (non adj keto*)) adj6 (diabet* or dm))).tw. 

117195 

68 (prediabet* or pre-diabet*).tw. 5357 

69 (insulin* adj3 sensitiv*).tw. 29096 

70 insulin resist*.tw. 62627 

71 (glucose adj2 intoleranc*).tw. 8352 

72 glucose toleranc*.tw. 36479 

73 hyperglyc?emia.tw. 40517 

74 fasting glucose.tw. 13272 

75 ((metabolic* or plurimetabolic*) adj syndrom*).tw. 35618 

76 diabet*.ti. 273469 

77 diabet*.jw. 111627 

78 or/67-77 442664 

79 78 and 27 and 39 3744 

80 79 and 43 448 

81 limit 80 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 420 

82 limit 80 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 32 

83 79 and 47 282 

84 83 not 43 233 

85 limit 84 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 190 

86 limit 84 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 47 

87 79 and 52 744 

88 87 not (43 or 47) 518 

89 limit 88 to embase [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 480 

90 limit 88 to medline [Limit not valid in Embase Weekly Alerts; records were retained] 61 
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CENTRAL  
 
Platform: OvidSP 
Database: Embase 1980-present 
Date: 20 september 2012 
Limits: no limits were used 
Methodological filters: SIGN observational studies filter combined with filters for SR’s and RCT’s 
 
ID Search 
#1 MeSH descriptor: [Obesity] explode all trees 
#2 MeSH descriptor: [Overweight] this term only 
#3 MeSH descriptor: [Bariatric Surgery] explode all trees 
#4 MeSH descriptor: [Body Mass Index] this term only 
#5 bariatric*:kw,ti,ab  
#6 (overweight or over-weight or overeating or over-eating or (weight next reduc*)):ti,ab  
#7 ((body next mass) or bmi):kw,ti,ab  
#8 (obese or obesity):kw,ti,ab  
#9 Obesity:so  
#10 ((liveweight or weight) near/2 (gain* or change* or control*)):kw,ti,ab  
#11 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10  
#12 sleeve*:kw,ti,ab  
#13 #11 and #12  
#14 MeSH descriptor: [Bariatric Surgery] this term only 
#15 MeSH descriptor: [Gastric Bypass] this term only 
#16 MeSH descriptor: [Gastroplasty] this term only 
#17 MeSH descriptor: [Jejunoileal Bypass] this term only 
#18 MeSH descriptor: [Gastroenterostomy] this term only 
#19 MeSH descriptor: [Biliopancreatic Diversion] this term only 
#20 MeSH descriptor: [Bandages] this term only 
#21 MeSH descriptor: [Anastomosis, Roux-en-Y] this term only 
#22 MeSH descriptor: [Gastric Balloon] this term only 
#23 MeSH descriptor: [Silicone Elastomers] this term only 
#24 MeSH descriptor: [Silicones] this term only 
#25 MeSH descriptor: [Electric Stimulation Therapy] this term only 
#26 MeSH descriptor: [Electrodes, Implanted] this term only 
#27 MeSH descriptor: [Obesity, Morbid] this term only and with qualifiers: [Surgery - SU] 
#28 MeSH descriptor: [Obesity] this term only and with qualifiers: [Surgery - SU] 
#29 ((obesity or (weight next loss)) next (operati* or surgical or surgery or laparoscop*)):ti,ab  

#30 
((bariatric* or anti-obesity or antiobesity) near/5 (operati* or surgical or surgery or laparoscop*)) 
:ti,ab  

#31 
((gastric or stomach or staged) near/2 (surgery or surgical or operati* or restrict* or laparoscop*)) 
:ti,ab  

#32 

((gastric or gastro* or stomach or jejunoileal or jejuno-ileal or ileojejunal or ileo-jejunal or  
duodenal or duodeno* or bilio-pancreatic or biliopancreatic or bileo-pancreatic or bileopancreatic  
or intestinal) near/3 (bypas* or diversion or switch* or shunt* or implant* or interposit*)):ti,ab  

#33 gastrectomy:ti,ab  
#34 ((malabsorptive or mason*) near/2 (surg* or procedure*)):ti,ab  
#35 (gastric near/2 (resect* or clipping or pacing)):ti,ab  
#36 ((stomach or gastric) next stapl*):ti,ab  
#37 billroth:ti,ab  
#38 (restrictive near/2 surg*):ti,ab  
#39 Gastroplast*:ti,ab  

#40 
(((gastric or stomach or silicon* or intragastral* or intra-gastral*) near/2 band*) or (Lap band*)  
or vertical band*):ti,ab  
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#41 (LAGB or LAGBD or RYGB or RYGBP or LRYGBP or ASGB or SAGB or VBG or BPDDS or IGB):ti,ab  
#42 Roux-en-Y:ti,ab  
#43 ((intragastric or gastric or stomach or silicon*) next balloon*):ti,ab  
#44 ((gastric next dilatat*) or (gastric next pouch next dilatat*) or (stomach next dilatat*)):ti,ab  
#45 (silicon? near/2 gastric):ti,ab  
#46 (balloon near/2 therap*):ti,ab  
#47 (bib or gbt):ti,ab  
#48 jaw wir*:ti,ab  
#49 tantalus system:ti,ab  
#50 ((gastric or laparoscop* or stomach) near/4 implant*):ti,ab  
#51 (gastric near/2 (stimul* or pacemaker*)):ti,ab  
#52 ((intestinal next liner*) or (bypass next liner*) or endobarrier* or djbl):ti,ab  

#53 

#12 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or  
#26 or #27 or #28 or #29 or #30 or #31 or #32 or #33 or #34 or #35 or #36 or #37 or #38 or  
#39 or #40 or #41 or #42 or #43 or #44 or #45 or #46 or #47 or #48 or #49 or #50 or #51 or #52  

#54 #11 and #53  

#55 

(child* or adolescent* or pediat* or paediat* or boy* or girl* or schoolchild* or kid or kids or juvenil* 
or youth* or prepubescen* or prepubert* or schoolage* or (school next age*) or teens or teen or  
teenage* or youth or youths or adolescen* or pubescen* or underage* or "minors"):kw,ti,ab  

#56 (child* or pediatric* or paediatric* or adolescen*):so  
#57 #55 or #56  
#58 #11 and #53 and #57  
#59 MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus] explode all trees 
#60 MeSH descriptor: [Insulin Resistance] explode all trees 
#61 MeSH descriptor: [Insulin] this term only and with qualifiers: [Blood - BL] 
#62 MeSH descriptor: [Blood Glucose] this term only 

#63 

(((diabet* or dm) near/5 ((typ? near/3 ("2" or II)) or type?2 or typ?II)) or (((typ? next two) or stabl*  
or adult-typ?) next (diabet* or dm)) or ((matur* or adult* or slow or late) next (onset near/2 (diabet*  
or dm))) or mody* or (((noninsulin*1 or non-insulin*1) next depend*) or (non insulin?depend* or  
noninsulin?depend*)) or (niddm or t2d or t2dm or dm2 or dmt2 or (dm near/1 t2)) or ((keto?resist* or  
non?keto* or (keto* next resistant) or (non next keto*)) near/6 (diabet* or dm))):kw,ti,ab  

#64 (prediabet* or pre-diabet*):kw,ti,ab  
#65 (insulin* near/3 sensitiv*):kw,ti,ab  
#66 (insulin resist*):kw,ti,ab  
#67 (glucose near/2 intoleranc*):kw,ti,ab  
#68 (glucose toleranc*):kw,ti,ab  
#69 hyperglyc?emia:kw,ti,ab  
#70 (fasting glucose):kw,ti,ab  
#71 ((metabolic* or plurimetabolic*) next syndrom*):kw,ti,ab  
#72 diabet*:so,kw,ti,ab  
#73 (#59 or #60 or #61 or #62 or #63 or #64 or #65 or #66 or #67 or #68 or #69 or #70 or #71 or #72)  
#74 #54 and #73  
#75 #74 in Trials 
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Bijlage 2. Instrumenten beoordeling Risk of bias 

Checklist RCT’s: Cochrane Risk of bias tool 

 
Diabetes/Kinderen/Sleeve  

Naam reviewer  

Datum  

Auteur en jaar  

Titel  
 
 

 Item 
Beoordeling 
Ja/Nee/Onduidelijk 

Beschrijving  
(kopieer tekst uit artikel) 

1 Adequate randomisatie methode?    
2 Blindering van randomisatie (degene 

die de patiënt beoordeelt en insluit 
was niet op de hoogte van de 
randomisatie volgorde)   

3a Blindering van patiënt, behandelaar 
en effectbeoordelaars?  

 subjectieve uitkomsten 
 objectieve uitkomsten 

3b Blindering van patiënt, behandelaar 
en effectbeoordelaars?  

 subjectieve uitkomsten 
 objectieve uitkomsten 

4 Is selectieve uitval voldoende 
uitgesloten?   

5 Is selectieve rapportage van de 
uitkomsten voldoende uitgesloten?   

6 Is de RCT vrij van andere vormen 
van vertekening? 

 

 extreme baseline 
verschillen  

 een intention-to-treat 
analyse  

 trial voortijdig gestopt  
 verdenking op fraude 

 
Opmerkingen: 
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Checklist cohortonderzoek: Newcastle Ottawa Scale (NOS). Aangepaste checklist methodologische 
kwaliteit observationele studies. 
 
Assessment of quality of a cohort study – Newcastle Ottawa Scale 
 (aangepast) 
 = No risk of bias

 

Study design  (tick one box in each section)  

1. The design of the study does not introduce bias  

a) Prospective selection and prospective assessment � 

b) Retrospective acquirement of data and prospective assessment � 

c) Retrospective acquirement of data and retrospective assessment 

d) unclear 

  

Selection  (tick one box in each section)  

2. Representativeness of the intervention cohort   

a) truly representative of the average, morbidly obese patient   ��(NIH criteria) 

b) somewhat representative of the average, morbidly obese patient � 

c) selected group of patients, e.g. only certain socio-economic groups/areas 

d) no description of the derivation of the cohort 

3. Selection of the comparative intervention cohort(s) 

a) drawn from the same community as the intervention cohort   � 

b) drawn from a different source 

c) no description of the derivation of the non intervention cohort 

4. Selection on minimal follow up  

a) yes � 

b) no � 

c) unclear 

  

Comparability   (tick one or both boxes, as appropriate)  

5. Comparability of cohorts on the basis of the design or analysis   

a) study controls for age, sex, socio-economic status, ethnicity � 

b) study controls for any additional factors (e.g. BMI, diabetes factors like HbA1c)  � 

c) not comparable   

d) unclear   

  

Outcome  (tick one box in each section)  

6. Assessment of the outcomes  

a) assessment by investigator  � 

b) record linkage  � 

c) self report 

d) other / no description 
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7a. Adequacy of follow up of cohorts  (at 3 year follow up)  

a) complete follow up: all subjects accounted for  � 

b) subjects lost to follow up unlikely to introduce bias:  number lost <= 20%,  or 
description of those lost suggesting no different from those followed � 



c) follow up rate < 80% (select an adequate %) and no description of those lost 

d) no statement 

7b. Adequacy of follow up of cohorts  (at 5 year follow up)  

a) complete follow up: all subjects accounted for  � 

b) subjects lost to follow up unlikely to introduce bias:  number lost <= 20%,  or 
description of those lost suggesting no different from those followed � 



c) follow up rate < 80% (select an adequate %) and no description of those lost 

d) no statement 

   

Applicability  (tick one box in each section)  

8. Representativeness of the study results  

a) Representative   

b) Not representative, because 
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 Bijlage 3. Uitgesloten studies 
 
Uitgesloten studies uit oude zoekactie (27 augustus 2010) 

Niet beoordeelde studies 

Referentie n Reden 
 

(Sovik et al., 2010;Li et al., 2009;Mundet, X, 
2008;Vazquez et al., 2007;Di et al., 
2007;Carvalho et al., 2007;Li et al., 
2004;Strzelczyk et al., 2003) 

8 Taal (Portugees, Chinees (2x), Italiaans, 
Spaans (2x), Noors, Pools) 
 

Dubbel publicatie of verouderd 

Referentie n Reden  
 

(Wool et al., 2009;Brancatisano et al., 
2008;Ballantyne et al., 2006;Sjostrom et al., 
2000;Sjostrom et al., 1999;Pories et al., 
1992a;Pories et al., 1992b) 

7 Recenter artikel over dezelfde studie 
voorhanden (dubbele publicatie) 
 

(Herbst et al., 1984;Sørensen et al., 
1983;Baddeley, 1979;Baden, 1974) 

4 Verouderd: publicatiedatum voor 1990 
 

PICO element ontbreekt 

Referentie 
  

 Reden 

(Zervos et al., 2010) 1 Geen obesitas 
(Bohdjalian et al., 2009) 1 Geen bariatrische chirurgie 
(Kashyap et al., 2010;Gómez et al., 
2008;Geloneze et al., 2001) 

3 Geen relevante uitkomsten 

(Carroll et al., 2009;Peterli et al., 2009;Varela 
et al., 2008;Sanchez-Santos et al., 2006;Adami 
et al., 2004;Dittmar et al., 2003;Gazzaruso et 
al., 2002) 

7 Resultaten voor diabetes niet apart 
gepresenteerd 
 

Vergelijkende cohorten 

Referentie 
 
(Ballantyne et al., 2009;Wong et al., 2009;Vidal 
et al., 2008) 

3 Follow-up < 3 jaar en onderzoeksgroep 
n ≥ 50 

(DePaula et al., 2010;Geloneze et al., 
2009;Weber et al., 2004) 

3 Follow-up < 3 jaar en onderzoeksgroep 
n < 50 

Niet-vergelijkende cohorten 

Referentie 
 
(Kim and Richards, 2010;Segato et al., 
2010;Sultan et al., 2010;DePaula et al., 
2009;Steffen et al., 2009;Brancatisano et al., 
2008;Pinheiro et al., 2008;Scopinaro et al., 
2008;Smith et al., 2008;Alexandrides et al., 
2007;Scopinaro et al., 2005;White et al., 
2005;Schauer et al., 2003;Wittgrove and Clark, 
2000;Schauer et al., 2000;Smith et al., 

16 Follow-up ≥ 3 jaar en onderzoeksgroep 
n ≥50 
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1996;Pories et al., 1995) 
(DiGiorgi et al., 2010;Cohen et al., 2006) 2 Follow-up ≥ 3 jaar en onderzoeksgroep 

n <50 
(Shah et al., 2010;Sammour et al., 
2010;Jacobs et al., 2010;Wool et al., 
2009;Segal et al., 2009;Kadera et al., 
2009;Crea et al., 2009;Ali et al., 2009;Mottin et 
al., 2008;Carbonell et al., 2008;DePaula et al., 
2008b;Torquati et al., 2007a;Torquati et al., 
2007b;Wickremesekera et al., 2005;Potteiger 
et al., 2004;Ponce et al., 2004;Dolan et al., 
2003;Dixon et al., 2003;Zinzindohoue et al., 
2003) 

19 Follow-up < 3 jaar en onderzoeksgroep 
n ≥50 

(Herrera et al., 2010;Lee et al., 2010;Marfella 
et al., 2010;Ramos et al., 2009;Rosenthal et 
al., 2009;DePaula et al., 2008a;Morinigo et al., 
2006;Valera-Mora et al., 2005;Kothari et al., 
2005;Ceelen et al., 2003;DeMaria et al., 
2002;Schauer et al., 2000) 

12 Follow-up < 3 jaar en onderzoeksgroep 
n <50 

Andere reden i.v.m. insluitcriteria 

Referentie 
 

 Reden 

(Pignone, 2008;Wing et al., 2008;Bluher and 
Hamann, 2008;Bloomgarden, 2006;Lima et al., 
2005;Pories and Albrecht, 2001;Hess and Hess, 
1998) 

7 Geen primair onderzoek (bijv. review of 
commentaar) 
 

(Lee et al., 2010;Wittgrove and Martinez, 
2009;Frezza et al., 2009;Vila et al., 2009;Lee 
et al., 2008;Skroubis et al., 2006;Marinari et 
al., 2006;Garcia-Fuentes et al., 2006;He and 
Stubbs, 2004;Nedelnikova et al., 2000) 

10 Inclusiecriteria voor deelname aan studie 
onduidelijk 
 

(Chikunguwo et al., 2010;Nugent et al., 
2008;Batsis et al., 2008;Gan et al., 2007;Diniz 
et al., 2004) 

5 Patiëntenserie i.p.v. cohort (follow-up 
metingen niet voor alle patiënten op een 
vast tijdstip) 

(Kim et al., 2009;Iannelli et al., 2009;de 
Carvalho et al., 2009;Miguel et al., 2009;Di et 
al., 2008;Angrisani et al., 2007;Pajecki et al., 
2007;Maser et al., 2007;Coppini et al., 
2006;Silecchia et al., 2006;Cleator et al., 
2006;Vage et al., 2005;Polyzogopoulou et al., 
2003;Arribas del et al., 2002;Guichard-Rode et 
al., 1997) 

15 Onderzoeksgroep te klein (n < 20) 
 

n = aantal artikelen 

 
Uitgesloten studies uit nieuwe zoekactie (11 september 2012) 

Voldeden niet aan selectiecriteria 

Referentie n Reden 
 

(Bayham et al., 2012;Benaiges et al., 
2010;Benaiges et al., 2011;Bourdages et al., 
1994;Boza et al., 2011;Campos et al., 
2011;Cheng et al., 2011;Chia et al., 

64 Voldeed wel aan de PICO elementen 
maar niet aan één of meerdere van de 
volgende inclusiecriteria: 
N < 50 
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2011;Chouillard et al., 2011;Chronaiou et al., 
2012;Contreras et al., 2010;Cutolo et al., 
2012;de Gordejuela et al., 2011;De, V et al., 
2012;DeMaria et al., 2010;Devalia et al., 
2010;Dietrich et al., 2011;Dillard et al., 
2011;Dorman et al., 2012;Farias et al., 
2012;Farina et al., 2012;Ferrand et al., 
2012;Frenken and Cho, 2011;Fuller et al., 
2010;Geloneze et al., 2012;Gianos et al., 
2012;Heraufova and Cierny, 2012;Hershkop et 
al., 2012;Hofso et al., 2010;Holty et al., 
2011;Iannelli et al., 2011;Immonen et al., 
2011;Jacobson et al., 2010;Jurowich et al., 
2011;Kasama et al., 2010;Kashyap et al., 
2010;Keidar et al., 2010;Koehestanie et al., 
2012;Kota et al., 2012;Lakdawala et al., 
2010;Lee et al., 2012a;Lee et al., 2011b;Lee et 
al., 2011a;Lee et al., 2012b;Leonetti et al., 
2012;Lim and Pasupathy, 2011;Marcus, 
2011;Martins et al., 2011;Mingrone et al., 
2012;Mor et al., 2012;Nocca et al., 
2011;O'Brien et al., 2006;O'Brien et al., 
2010;Owan et al., 2011;Paluszkiewicz et al., 
2011;Peterli et al., 2010;Pokala, 
2012;Pournaras et al., 2012;Prevost et al., 
2011;Romero et al., 2012;Schauer et al., 
2012;Slegtenhorst et al., 2012;Sovik et al., 
2011;Wong et al., 2012) 

Follow-up periode  3 jaar 
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Bijlage 4. Kenmerken ingesloten studies 
 
Tabel 1. Kenmerken van de geïncludeerde RCT’s  
Referentie Methoden Patiënten Interventies Uitkomsten 
Dixon 2008  RCT 

 Land: Australië  
 Rekruteringsperiode: 

december 2002 – november 
2004 

 Follow-up duur: 2 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
leeftijd tussen 20 en 60 jaar, BMI 
tussen 30 en 40 kg/m2, 
gedocumenteerde diagnose DMT2 
in de afgelopen 2 jaar, geen 
tekenen van nierfalen of 
diabetische retinopathie 
 
Exclusiecriteria: 
DMT1 in de anamnese, diabetes 
als gevolg van een specifieke 
aandoening, eerdere bariatrische 
chirurgie, medische problemen 
zoals drugs- of alcoholverslaving, 
contra-indicatie voor LAGB of 
conventionele therapie, niet 
bijwonen van 2 informatie 
bezoeken 

 Leeftijd ±SD 
LAGB: 46,6 ±7,4 
Conv: 47,1 ±8,7 
 
 Geslacht (M/V) 
LAGB: 15/15  
Conv: 17/13 
 
 BMI gem ± SD 
LAGB: 37,0 ±2,7 
Conv: 37,2 ±2,5 
 
 Diabetes n (%) 
LAGB: 30 (100%) 
Conv: 30 (100%) 
 
 Baseline HbA1c, gem. % ± 

SD 
LAGB: 7,8 ±1,2  
Conv: 7,6 ±1,4 
 
 Hypertensie n (%) 
LAGB: 28 (93%) 
Conv: 27 (90%) 

 

LAGB (n= 30) 
 
Conventioneel, 
individueel aangepast 
therapeutisch 
programma (reduceren 
van voedingsinname en 
propageren van 
lichaamsbeweging, zeer 
laag calorisch dieet en 
medicatie indien 
gewenst) (n=30)  
 
Pre- en postoperatief 
programma  
 

Remissie van DMT2 (nuchtere 
bloedglucosewaarde <7 
mmol/l + HbA1c < 6,2% + 
geen gebruik van orale 
diabetes medicatie), HbA1c, 
gewicht, bloeddruk, 
middelomtrek, lipiden, 
medicatiegebruik, metabool 
syndroom (definitie volgens 
National Cholesterol Education 
Program Adult Treatment 
Panel III criteria), insuline 
resistentie (homeostatic model 
assessment; HOMA), 
bijwerkingen 
 
Meetmomenten: baseline en 2 
jaar 

Lee 2011  RCT 
 Land: Taiwan 
 Rekruteringsperiode: 1 

september 2007 tot 30 juni, 
2008 

 Follow-up: 1 jaar 
 
Inclusiecriteria:  
leeftijd tussen 30 en 60 jaar, 
BMI 25 tot 35, slecht ingestelde 

 Leeftijd  
45 (34-58) 
 
 BMI gem.: 
30,3 (25-34) 
 
Diabetes:  
100% 
 
 Baseline HbA1c, gem. % ± 

LSG (n=30) 
60-mm cartridges 
 
LGBP (n=30) 
 
Pre- en postoperatief 
programma:  
voedsel p.o. vanaf 
tweede postoperatieve 
dag; ontslag na 3 à 4 

Gewicht, taille-omtrek, 
metabool syndroom, remissie 
type II diabetes, bijwerkingen, 
schadelijke effecten 
 
Meetmomenten: 1, 3, 6 en 12 
maanden  
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T2DM en ≥ 6 maanden onder 
behandeling van endocrinoloog, 
afwezigheid van nierschade of 
diabetische retinopathie.  
 
Exclusiecriteria: aanwezigheid 
van een specifieke ziekte, 
eerdere bariatrische chirurgie, 
voorgeschiedenis van medische 
problemen (psychische 
problemen, drugs- of 
alcoholverslaving, recente 
vasculaire gebeurtenis van 
belang, interne maligne 
neoplasmata, portale 
hypertensie), contra-indicatie 
voor chirurgie. 
 

SD 
10% (7,5 – 15,0%) 

dagen postoperatief, 
regelmatige controles 
door multidisciplinair 
team.  

Mingrone 2012  RCT 
 Land: Italië 
 Rekruteringsperiode:30 april 

2009 – 31 oktober 2011 
 Follow-up duur: twee jaar 
 
Inclusiecriteria: leeftijd tussen 30 
en 60 jaar, BMI ≥ 35, tenminste 
5 jaar DMT2, HbA1c ≥ 7,0% (in 
tenminste 3 analyses), 
mogelijkheid om het onderzoek 
te begrijpen en deel te nemen.  
 
Exclusiecriteria: een geschiedenis 
met DMT1 
 

 Leeftijd ±SD 
LRYGBP: 43,90 ±7,57 
BPD: 42,75 ±8,06 
Conv: 43,4 5±7,27 
 
 Geslacht (M/V) 
LRYGB: 8/12 
BPD: 10/10 
Conv: 10/10 
 
 BMI gem ± SD 
LRYGBP: 44,85 ±5,16 
BPD: 45,14 ±7,78 
Conv: 45,62 ±6,24 
 
 Diabetes n (%) 
LRYGBP: 20 (100%) 
BPD: 20 (100%) 
Conv: 20 (100%) 
 
 Diabetes duur, jaren ± SD 
LRYGBP: 6,03±1,18 
BPD: 6,00±1,26 

LRYGBP (n=20) 
 
BPD (n=20) 
 
Conventionele medische 
zorg door een 
multidisciplinair team 
(diabetoloog, dietist em 
verpleegkundige (n=20) 
 
Postoperatief 
programma 
LRYGBP: Dagelijkse 
inname van 
multivitamine- en 
mineraalsupplementen  
BPD: Dagelijkse inname 
van multivitamine- en 
mineraalsupplementen 
en additioneel vitamine 
D en calcium 
supplementen. 
 

Diabetes remissie, gewicht, 
buikomtrek, arteriële 
bloeddruk, cholesterol plasma 
niveau, HDL cholesterol, 
triglyceride 
 
Meetmomenten: 1, 3, 6, 9, 12, 
24 maanden 
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Conv: 6,08±1,24 
 

Schauer 2012  RCT 
 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: maart 

2007 – januari 2011 
 Follow-up duur: 12 maanden 

 
Inclusiecriteria 
Leeftijd 20-60 jaar, DM type II 
(HbA1c >7,0%), BMI 27-43 
kg/m2. 
 
Exclusiecriteria 
Eerdere bariatrische chirurgie of 
andere complexe buikoperaties, 
slecht gereguleerde medische of 
psychiatrische aandoening. 

Leeftijd ±SD 
 LSG: 47,9 ±8,0 
 LRYGBP: 48,3 ±8,4 
 Intensieve Medische 

Therapie (IMT): 49,7 ±7,4 
 
Geslacht (M/V) 
 LSG: 11/39 
 LRYGBP: 21/29 
 IMT: 19/31 
 
BMI gem ± SD 
 LSG: 36,2 ±3,9 
 LRYGBP: 37,0 ±3,3 
 IMT: 36,8 ±3,0 
 
Kaukasisch n (%) 
 LSG: 36 (72%) 
 LRYGBP: 37 (74%) 
 IMT: 37 (74%) 
 
Diabetes n (%) 
 LSG: 50 (100%) 
 LRYGBP: 50 (100%) 
 IMT: 50 (100%) 
 
Hypertensie n (%) 
 LSG: 30/50 (60%) 
 LRYGBP: 35/50 (70%) 
 IMT: 26/43 (60%) 
 

LSG + IMT (n=50) 
 
LRYGBP + IMT (n=50) 
 
IMT zonder bariatrische 
chirurgie (n=50) 
 

IMT: intensieve 
medische begeleiding 
volgens ADA richtlijnen: 
leefstijlbegeleiding, 
gewichtsmanagement, 
frequente glucosemeting 
(thuis), nieuwe 
medicatie  
 

Pre-en postoperatief 
programma: n.v.t. 

Gewicht, diabetesmedicatie, 
bijwerkingen 
 
Meetmomenten: baseline, 3, 
6, 9, and 12 maanden 
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Tabel 2. Kenmerken van de geïncludeerde cohortonderzoeken 
Referentie Methoden Patiënten Interventies Uitkomsten 
Abbatini 2010  Vergelijkend 

cohortonderzoek; 
retrospectieve 
dataverzameling  

 Land: Italië  
 Rekruteringsperiode: oktober 

1996 – september 2008 
 Follow-up duur: 3 jaar  
 
Inclusiecriteria: 
mensen met diabetes, 
gediagnosticeerd volgens criteria 
van de ADA. 
 
Exclusiecriteria: 
niet beschreven 
 

 Leeftijd ± SD 
LSG: 46,6 ±4,2 
LAGB: 49,3 ±2,1 
LGBP: 53,0 ±8,3 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 18/12 
LAGB: 5/19 
LGBP: 3/13 

 
 BMI gem ± SD 
LSG: 51,6 ±15,9 
LAGB: 43,7 ±3,5 
LGBP: 47,4 ±8,0 
 
 Overgewicht, gem. kg 

± SD 
LSG: 82,5 ±22,3 
LAGB: 69,9 ±26,0 
LGBP: 70,5 ±10,0 
 
 Diabetes n (%) 
Orale antidiabetica:  
54 (90%) 
Insuline: 6 (10%) 
 
 Baseline HbA1c, gem. 

% ± SD 
LSG: 7,7 ±1,6 
LAGB: 7,2 ±1,8 
LGBP: 7,0 ±1,5 
 
 Hypertensie n (%) 

LSG (n= 20) 
 
LAGB (n= 24) 
 
LGB (n= 16) 
 
De behandeling werd 
toegekend op basis van 
BMI en comorbiditeit: 
LAGB bij BMI <45 kg/m2, 
GBP bij BMI 45 tot 50 
kg/m2 of <45 kg/m2 

wanneer er ook sprake is 
van comorbiditeit, LSG 
voor alle overige 
deelnemers, als 1e stap in 
een duodenal switch 
operatie. Hierdoor zijn 
groepen niet 
vergelijkbaar. 

DMT2 remissie (nuchtere 
bloedglucosewaarde <7 mmol/l 
+ HbA1c <6,5%), remissie 
insuline resistentie (HOMA), 
gewicht, BMI, overgewicht, 
glykemie (nuchter), FPG, HbA1c  
 
Meetmomenten: 0, 3, 6, 12, 24, 
en 36 maanden 
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LSG: 12 (60,0%) 
LAGB: 9 (37,5%) 
LGBP: 11 (68,8%) 
 

Adams 2012‡  Prospectief vergelijkend 
cohortonderzoek  

 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: juli 

2000 - juni 2011 
 Follow-up duur: 6 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
ernstige obesitas (BMI ≥ 35 
kg/m2), leeftijd 18 tot 72 jaar 
 
Exclusiecriteria: 
voorafgaande gewichtsreductie 
procedures, actief aanwezige 
vorm van kanker waarvoor in de 
afgelopen vijf jaar een 
behandeling heeft 
plaatsgevonden (behalve een 
niet-melanoom vorm van 
huidkanker), een hartinfarct in de 
afgelopen 6 maanden. 

 Leeftijd ± SD:  
RYGBP: 42,5 ±10,9 
C1: 43,0 ±11,4 
C2: 49,4 ±10,9 
 
 Geslacht (M/V) 
RYGBP: 353 (84,4%) 
C1: 352 (84,4) 
C2: 244 (76,0) 
 
 Etniciteit (Westers) 
1110 (96%) 
 
 BMI gem ± SD 
RYGBP: 47,3 ±7,7 
C1: 46,3 ±7,7 
C2: 43,8 ±6,5 
 
 Diabetes n (%) 
I: 93 (19,0%) 
C1: 106 (25,4%) 
C2: 92 (28,4%) 
 
 Hypertensie: 
RYGBP: 181/418 (43%) 
C1: 179/417 (43%) 
C2: 167/321 (52%) 
 

Interventie: RYGBP  
(n= 481) 
 
Controle 1: deelnemers 
die bariatrische chirurgie 
zouden willen ondergaan 
maar hiervan moesten 
afzien i.v.m. geen 
vergoeding door 
verzekeraar (n=417)  
 
Controle 2: 
Leefstijlinterventie 
(n=321) 

Gewicht, omvang, lichaamsvet, 
HbA1c, SF-36 (fysiek en 
mentaal), remissie van 
diabetes, hypertensie, 
complicaties  
 
Meetmomenten: 2 en 6 jaar 

Bolen 2012‡  Retrospectief gematched 
cohortonderzoek  

 Land: Verenigde Staten 

 Leeftijd ± SD 
BS: 45,4 ±10,4 
C: 46,8 ±11,5 

Interventie: open of 
laparoscopische 
bariatrische chirurgie 
(BS): bypass, 

Ernstige bijwerkingen (bijv. diep 
veneuze trombose), overige 
bijwerkingen (bijv. disbalans in 
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 Rekruteringsperiode:  
2002 - 2008 

 Follow-up duur: 5 jaar 
 
Inclusiecriteria 
BMI ≥35 kg/m2 met comorbiditeit 
of BMI ≥40 kg/m2. Verzekerde 
patienten die een claim hadden 
ingediend voor bariatrische 
chirurgie tussen 2002 en 2008 en 
die 6 maanden voor en na de 
ingreep waren geregistreerd. 
 
Exclusiecriteria: 
niet beschreven 
 

 
 Geslacht (M/V) 
BS: 4.107/18.586 
C: 4.107/18.586 
 
 Diabetes n (%) 
BS: 4.082 (17,99%) 
C: 5.040 (22,21%) 
 
 Hypertensie n (%) 
BS: 8.058 (35,51%) 
C: 7.402 (32,62%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 
BS: 1.255 (5,53%) 
C: 547 (2,41%) 
 

lapadjustable banding, of 
anders/onbekend  
(n= 22.693) 
 
Controle: geen bariatrisch 
chirurgie  
(n= 22.693) 
 
Per groep: 
jaar 3: n=7.982  
jaar 4: n=4.339  
jaar 5: N=2.108  
 
 

voeding), geplande procedures 
(bijv. huidverwijdering) en 
obesitas gerelateerde 
comorbiditeiten (bijv. diabetes) 
 
Meetmomenten: 
1, 2, 3, 4 en 5 jaar 

Gracia-Solanas 2011‡  Retrospectief vergelijkend 
cohortonderzoek  

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: januari 

1985 - 2009 (LRYGBP werd 
pas uitgevoerd vanaf 2001) 

 Follow-up duur: > 10 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
Database in the Department of 
Surgery of the Hospital Clinico 
Universitario of Zaragoza (Spain) 
 
Exclusiecriteria: 
een follow-up korter dan een jaar 
 

 Leeftijd ± SD: 
VBG: 37 ±10,4  
BD-S: 39,9 ±11,1 
BD-M: 44,8 ±9,7 
LRYGBP: 42,2 ±10,2 
 
 Geslacht (M/V) 
VBG: 19/106 
BD-S: 34/116 
BD-M: 31/84 
LRYGBP: 35/117 
 
 BMI gem ± SD: 
VBG: 48,5 ±7,0 
BD-S: 52,7 ±8,3 
BD-M: 52,8 ±4,3 
LRYGBP: 44,7 ±2,8 
 

Open vertical banded 
gastroplasty (VBG) 
(n=125) 

Open Scopinaro 
biliopancreatic diversion 
(BD-S) (n=150) 

Open modified 
biliopancreatic diversion 
(BD-M) (n=115) 

Laparoscopic Roux en Y 
gastric bypass (LRYGBP) 
(n=152) 
 
 

Parameters die metabolisch 
syndroom definiëren volgens de 
definitie van de Internationale 
Diabetes Federatie (IDF), 
gewicht afname en morbiditeit 
gerelateerde verbeteringen. 
 
Meetmomenten: Na 1, 3 en 6 
maanden. Hierna jaarlijks. 
(verder geen vaste 
meetmomenten gedefinieerd) 
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 Diabetes n (%) 
VBG: 45 (36%) 
BPD: 69 (31%) 
LRYGBP: 41 (27%) 
 
 Hypertensie n (%) 
VBG: 49 (39,2%) 
BPD: 109 (41,1%) 
LRYGBP: 54 (35,5%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 
VBG: 3 (2,4%) 
BPD: 72 (27,1%) 
LRYGBP: 26 (17,1%) 
 
 Overige n (%) 
Metabolisch syndroom 
VBG: 98 (78,4%) 
BD-S: 114 (76,0%) 
BD-M: 85 (73,9%) 
LRYGBP: 81 (53,4%) 
 

Iaconelli 2011‡  Prospectief gematched 
cohortonderzoek  

 Land: Italië 
 Rekruteringsperiode: juli 

1998 - september 1999 
 Follow-up duur: 10 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
leeftijd 25-60 jaar, BMI >35 
kg/m2, en in staat om de studie 
te begrijpen en deel te nemen. 
Diabetes gediagnosticeerd 
volgens nuchtere glucose waarde 

 Leeftijd ± SD 
BPD: 43,77 ±8,257 
Conv: 43,71 ±6,782 
 
 Geslacht (M/V) 
BPD: 10/12 
Conv: 12/16 
 
 BMI gem ± SD 
BPD: 50,47 ±8,46 
Conv: 51,53 ±6,19 
 
 Diabetes n (%) 

Interventie: BPD 
(n=22) 

Conventionele therapie 
volgens de aanbevelingen 
van de American Diabetes 
Association voor zowel 
bloeddruk- en 
lipidencontrole, als voor 
dieet, lichaamsbeweging 
en diabetesvoorlichting. 
Behandeling met 
sulfonylureum of insuline 

Relatief procentuele verandering 
in glomerulaire filtratiesnelheid. 
Incidentie of andere tekenen 
van nefropathie, hypertensie, 
hyperlipidemie, cardiovasculaire 
aandoeningen.  
Fractie deelnemers hersteld van 
diabetes. Verandering in HbA1c, 
plasma glucose concentratie, 
gewicht, bloeddruk, coronaire 
hartziekten, nuchtere 
lipidewaarden (cholesterol, 
triglyceriden, HDL cholesterol)  
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>7,0 mmol/L op twee ochtenden 
of glykemie >11 mmol/L twee 
uur na een 75g orale glucose 
tolerantietest. Toewijzing van de 
interventie (keuze van de 
patiënt) vond plaats na een 3-
maanden durend energie beperkt 
dieet. Alleen potentiële 
deelnemers die na het dieet nog 
voldeden aan de definitie van 
diabetes werden geïncludeerd. 

Exclusiecriteria: 
het hebben van een 
cardiovasculair event in de 
afgelopen 6 maanden, 
vergevorderde vorm van 
hartfalen, ernstige angina, serum 
creatine >1,6 mmol/dL, interne 
maligniteiten of portale 
hypertensie. 
 

BPD: 22 (100%) 
Conv: 28 (100%) 
 
 Baseline HbA1c, gem. 

% ± SD 
BPD: 0,08 (0,014) 
Conv: 0,08 (0,013) 
 
 

en/of metformine.  
(n=28)  
 
Pre-operatief programma: 
Een energiebeperkend 
dieet rijk aan complexe 
koolhydraten en vezels 
and matig in verzadigde 
vetten gedurende drie 
maanden. 
 

 
Meetmomenten: jaarlijks 

Jiménez 2012‡  Cohort studie (waarschijnlijk 
retrospectief) 

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: januari 

2005 - december 2008 
 Follow-up duur: gemiddeld 

35,4 maanden (SD 13,5) 
 
Inclusiecriteria: 
Gediagnosticeerde diabetes 
tenminste 6 maanden voor het 
onderzoek en een follow-up van 
tenminste 24 maanden 

Gebruik van anti-diabetica, 
macrovasculaire aandoeningen, 
gewicht, bloeddruk, buikomtrek, 
heupomtrek, nuchtere glucose 
waarden HbA1c, nuchtere 
immunoreactieve insuline, 
postoperatief gewichtsverlies, 
diabetes remissie. 

RYGBP (n=98)  Leeftijd ± SD 
 RYGBP: 49,6 ±8,2 
SG (n=55) SG: 52,4 ±9,1 
  
  Geslacht (M/V) 

RYGBP: 31/67 
SG: 27/28 
 
 BMI gem ± SD  
RYGBP: 44,8 ±4,6 Meetmomenten: 4, 8, 12, 18, 

24, 30 en 36 maanden. Daarna 
jaarlijks. 

SG: 49,8 ±7,2 
 
 Diabetes n (%)  
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Exclusiecriteria: 
eerdere een vorm van bariatrisch 
chirurgie hebben ondergaan 

RYGBP: 98 (100%) 
SG: 55 (100%) 
 
Diabetes medicatie 
(insuline), n (%) 
RYGBP: 22 (22,4%) 
SG: 16 (29,6%) 
 
Baseline HbA1c, gem. % ± 
SD 
RYGBP: 7,4 ±1,8 
SG: 7,7 ±1,8 
 

Long 1994  Vergelijkend 
cohortonderzoek; 
dataverzameling (prospectief 
of retrospectief) niet 
beschreven (zie MacDonald 
1997; dezelfde opzet en 
ziekenhuis) 

 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: februari 

1980 – oktober 1991 
 Follow-up duur: 10 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
Mensen met obesitas (45 kg 
boven het mediane gewicht van 
de Metropolitan Life Insurance 
tables in 1983) en prediabetes 
(FPG <140 mg/dl en OGTT 
tussen 140 en 200 mg/dl); 
minimaal 2 jaar postoperatieve 
bloed glucose waarden 
 

 Leeftijd ± SD 
GBP: 36 ±8   
C: 37 ±10 
 
 Geslacht (M/V) 
GBP: 15/94   
C: 3/24 
 
 Etniciteit (Westers) 
GBP: 90 (83%)   
C: 23 (85%) 
 
 BMI gem ± SD 
GBP: 48 ±8   
C: 51 ±9 
 
 Prediabetes n (%) 
GBP: 109 (100%) 
C: 27 (100%) 

Interventie: GBP  
(n= 109) 
 
Controle: Kwamen in 
aanmerking voor 
chirurgische behandeling 
maar zagen hier om niet-
medische redenen van af 
(geen behandeling)  
(n= 27) 

GBP: BMI, tailleomtrek, 
taille/heup ratio, bloeddruk, 
FGL, HbA1c, triglyceriden, 
cholesterol, urinezuur, HOMA, 
AST, ALT, OGTT, verandering 
van glucose tolerantie status 
C: gewicht op 1 jaar 
 
Meetmomenten: negen keer in 
jaar 1; twee keer in jaar 2; 
daarna jaarlijks (3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 en 10 jaar) 
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Exclusiecriteria: 
Niet beschreven 
 

MacDonald 1997  Vergelijkend 
cohortonderzoek; 
dataverzameling deels 
retrospectief (medische 
dossiers) en deels prospectief 
(controle groep) 

 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: maart 

1979 – januari 1994 
 Follow-up duur:  
RYGBP: gemiddeld 9 jaar, max. 
14 jaar 
C: gemiddeld 6,2 jaar  
 
Inclusiecriteria: 
mensen met obesitas (45 kg 
boven het mediane gewicht van 
de Metropolitan Life Insurance 
tables in 1983) en niet-insuline 
afhankelijke diabetes. 
 
Exclusiecriteria: 
niet beschreven 
 

 Leeftijd ± SD: 
RYGBP: 41,9 ±? 
C: 43,5 ±? 
 
 Geslacht (M/V) 
RYGBP: 36/118  
C: 21/57 
 
 Etniciteit (Westers) 
RYGBP: 76,6% (118)*  
C: 50,0% (39) 
 
 BMI gem ± SD 
RYGBP: 50,6 ±?  
C: 48,8 ±? 
 
 Diabetes n (%) 
RYGBP: 154 (100%) 
C: 78 (100%) 
 
Diabetes medicatie n (%) 
RYGBP: 49 (32%)  
C: 43 (56%) 
 
 Hypertensie n (%) 
RYGBP: 124 (80,5%)  
C: 60 (76,9%) 
 

Interventie: RYGBP  
(n= 154) 
 
Controle: Kwamen in 
aanmerking voor 
chirurgische behandeling 
maar zagen hier om niet-
medische redenen van af 
(geen behandeling)  
(n= 78)  

Niet vooraf gedefinieerd; 
“progression and mortality of 
non-insulin dependent diabetes 
mellitus” (gerapporteerd: 
verandering in gewicht; bloed 
glucose waarden, medicatie; 
sterfte) 
 
Meetmomenten: Geen vaste 
meetmomenten beschreven 

Mumme 2009  Vergelijkend 
cohortonderzoek; 
retrospectieve 
dataverzameling  

 Leeftijd  
LRYGBP: 48,8 ±8,3  
Conv: 48,2 ±8,3 
 

Interventie: LRYGBP  
(n= 51) 
 
Conventioneel (incl. 

Gewicht (BMI, overgewicht), 
HbA1c, orale diabetes medicatie 
en/of insuline gebruik, remissie 
van diabetes (geen medicatie en 

 
 

65 



Bariatrische chirurgie voor prediabetes en diabetes mellitus type 2 - Update  

 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: 

september 2001 - december 
2005 

 Follow-up duur: 3 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
LRYGBP: Mensen met DMT2 en 
BMI >40 kg/m2 of >35 kg/m2 en 
comorbiditeit; ≥ 3 HbA1c 
waarden en data over gewicht op 
1 jaar FU 
C: BMI >35 kg/m2 en diabetes 
 
Exclusiecriteria: 
eerstelijnszorg buiten het 
ziekenhuis (overschat in dat 
geval er geen HbA1c waarden 
bekend zijn) 
 

 Geslacht (M/V) 
LRYGBP: 11/40 
Conv: 11/40 
 
 BMI gem ± SD 
LRYGBP: 47,7 ±5,7 
Conv: 45,1 ±5,7* 
 
 Diabetes n (%) 
LRYGBP: 51 (100%) 
Conv: 51 (100%) 
 
 Baseline HbA1c, gem. 

% ± SD 
LRYGBP: 7,6 ±1,4  
Conv: 7,0 ±1,1 
 
 Diabetes medicatie  
Orale antidiabetica:   
LRYGBP: 76,5%  
Conv: 70%* 
Insuline:   
LRYGBP: 33,3%  
Conv: 7,8% 

diëtisten, en verwijzing 
naar de endocrinoloog 
wanneer noodzakelijk); 
deelnemers werden 
gematcht op leeftijd, 
geslacht en BMI, 
meetmomenten waren 
gelijk aan de 
meetmomenten van de 
chirurgiegroep  
(n=51) 
 
Postoperatief dieetadvies: 
dieet rijk aan proteïne, 
weinig vet, beperkt 
calorisch 

HbA1c <6.0%) 
 
Meetmomenten: 0, 6, 12, 18, 
24, en 36 maanden 

Pontiroli 2002  Cohortonderzoek; 
dataverzameling (prospectief 
of retrospectief) niet 
beschreven  

 Land: Italië  
 Rekruteringsperiode: juni 

1996 - ? 
 Follow-up duur: 3 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
LAGB: 18-66 jaar; BMI >40 

 Leeftijd ± SD 
LAGB: 42,9 ±0,83  
Conv: 42,9 ±1,11 
 
 Geslacht (M/V) 
LAGB: 27/116  
Conv: 51/69 
 
 BMI gem ± SD 
LAGB: 44,9 ± 0,53 
  

LAGB (n= 143) 
 
Conventioneel. Standaard 
dieet (1.000 à 1.200 
kcal/dag, 22% eiwit, 29% 
vetten en 49% 
koolhydraten) (n= 120) 
 
Postoperatief programma: 
semi-vloeibaar dieet (800 
à 950 kcal/dag) voor een 

LAGB: BMI, tailleomtrek, 
taille/heup ratio, bloeddruk, 
FGL, HbA1c, triglyceriden, 
cholesterol, urinezuur, HOMA, 
AST, ALT, OGTT, verandering 
OGTT 
Conv: gewicht op 1 jaar 
 
Meetmomenten: 0, 3, 6, 9, 12, 
24 en 36 maanden 
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kg/m2 of >35 kg/m2 en 
comorbiditeit; ≥2 pogingen om af 
te vallen met conventionele 
methoden 
Conv: niet beschreven 
 
Exclusiecriteria: 
LAGB: obesitas door endocriene 
aandoeningen, gastrointestinale 
infecties, risico op 
gastrointestinale bloeding, 
zwangerschap, alcohol of 
drugsverslaving, maligniteiten 
Conv: niet beschreven 
 

Conv: 43,6 ±0,46 
 

 Diabetes n (%) 
NGT:  
LAGB:77 (54%) 
Conv: 66 (55%) 
Prediabetes:  
LAGB: 47 (33%)  
Conv: 8 (7%) 
DMT2:  
LAGB:19 (13%),  
Conv: 46 (38%) 
 
 Baseline HbA1c, gem. 

% ± SD 
LAGB: 6,3 ±0,08  
Conv: niet beschreven 
 

maand. Daarna werd 
overgegaan op een vast 
dieet. Na 3 maanden 
werd de energie verhoogd 
naar 970 à 1080 
kcal/dag; 33% eiwit, 19% 
vetten en 48% 
koolhydraten); dieet en 
bewegingsadvies 

Sjöstrom 2004  Prospectief, niet-
gerandomiseerde interventie 
trial  

 Land: Zweden 
 Rekruteringsperiode: niet 

beschreven 
 Follow-up duur: 10 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
leeftijd tussen 37 en 60 jaar; BMI 
≥34 kg/m2 voor mannen en BMI 
≥34 kg/m2 voor vrouwen. 
Diagnose diabetes: volgens 
criteria van de ADA 
 
Exclusiecriteria: 
om medische redenen niet 

 Leeftijd ± SD 
BS: 47,4 ±5,9*  
Conv: 48,8 ±6,2 
 
 Geslacht (M/V) 
BS: 556/1304* 
Conv: 493/1167 
 
 BMI gem ± SD 
BS: 42,3 ±4,4*  
Conv: 40,0 ±4,6 
 
 Diabetes n (%) 
BS: 2 jaar n=342 (18,3%) 
Conv: 2 jaar n=248 
(14,9%) 
 

Bariatrische chirurgie 
(BS): L(A)GB, VBG, GBP 
(n=1860) 
 
Conventionele 
behandeling (niet 
gestandaardiseerd voor 
de verschillende centra): 
reguliere diabetes zorg 
(leefstijl- en 
gedragsaanpassingen) 
Individuele matching met 
chirurgie deelnemers 8 
weken voor de operatie; 
match op 18 variabelen  
(n=1660) 

Mortaliteit, gewicht, 
risicofactoren, energie inname, 
lichamelijke activiteit, incidentie 
en herstel comorbiditeit 
 
Meetmomenten: 0, 6, 12, 24, 
36, 48, 72, 96 en 120 maanden 
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kunnen ondergaan van chirurgie  Diabetes medicatie 
Orale antidiabetica:  
54 (90%) 
Insuline: 6 (10%) 
 

‡Studie geïdentificeerd in de nieuwe zoekactie (11 september 2012) 
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Bijlage 5. Studieresultaten 
 
 
A. Bariatrische chirurgie versus conventionele behandeling 
 
RCT 
 
Tabel 3. Diabetesuitkomsten (RCT’s) 
Studie Baseline 2 jaar 
Remissie van diabetes, n (%) (nuchtere plasmaglucosegehalte <7.0 mmol/l + HbA1c < 6,2% + 
geen diabetesmedicatie) 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: 22/30 (73%) 

Conv: 4/30 (13%) 
RR 5,5 (95%-BI 2,2 tot 14,0) 
 

Mingrone 
2012 

N.v.t. LRYGBP: 15/20 (75%) 
Conv: 0/20 (0%) 
RR 31 (95%-BI 2 tot 484,4) 
 
BPD:19/20 (95%) 
Conv: 0/20 (0%) 
RR 39 (95%-BI 2,5 tot 603,8) 
 

HbA1c <6,2%, n (%) 
Dixon 2008 LAGB: 2/30 (7%) 

Conv: 4/30 (13%) 
LAGB: 24/30 (80%) 
Conv: 6/30(20%) 
RR 4,0 (95%-BI 1,91 tot 8,36) 
 

Schauer 2012 Niet beschreven 1 jaar follow up 
LSG: 18/49 (36,7%) 
IMT: 5/41 (12,2%) 
Verschil 24,5% (95%-BI 7,7 tot 41,3) 
 
LRYGBP:21/49 (50%) 
IMT: 5/41 (12,2%) 
Verschil 3,4 (95%-BI 1,4 tot 8,3) 
 

% HbA1c, gem. ± SD 
Dixon 2008 LAGB: 7,8 ±1,2 

Conv: 7,6 ±1,4 
LAGB: 6,0 ±0,8 
Conv: 7,21 ±1,4 
Verschil -1,21 (95%-BI -1,79 tot -0,36) 
 

Schauer 2012 LSG: 9,5 ±1,7 
GBP: 9,3 ±1,4 
IMT: 8,9 ±1,4 

1 jaar follow up 
LSG: 6,6±1,0 
IMT: 7,5 ±1,8 
Verschil -0,9 (95%-BI -2,2 tot -0,8) 
 
LRYGBP: 6,4 ±0,9 
IMT: 7,5 ±1,8 
Verschil -1,5 (95%-BI -1,5 tot -0,3) 
 

Verandering % HbA1c, gem. ± SD 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: -1,8 ±1,2 

Conv: -0,4 ±1,3 
-1,43 (95%-BI -1,79 tot -0,63)* 
 

Schauer 2012 N.v.t. 1 jaar follow up 
LSG: -2,9 ±1,8 
IMT: -1,4 ±1,5 
Verschil -1,5 (95%-BI -2,2 tot -0,8) 
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LRYGBP: -2,9 ±1,6 
IMT: -1,4 ±1,5 
Verschil -1,5 (95%-BI -2,1 tot -0,9) 
 

Procentuele verandering % HbA1c, gem. ± SD 
Mingrone 
2012 

N.v.t. LRYGBP: -25,2% ±20,9 
Conv: -8,4% ±9,9 
Verschil -19,8% (95%-BI -30,2 tot -9,34) 
 
BPD:-43,0% ±9,6 
Conv: -8,4% ±9,9 
Verschil -34,6% (95%-BI -40,9 tot -28,3) 
 

Geen gebruik van diabetesmedicatie, n (%) 
Dixon 2008 LAGB: 2/30 (7%) 

Conv: 4/30 (13%) 
LAGB: 26/30 (87%) 
Conv: 8/30 (27%) 
RR 3,25 (95%-BI 1,77 tot 5,98) 
 

Schauer 2012 LSG: 1/49 (2%) 
GBP: 1/50 (2%) 
IMT: 1/41 (2%) 

1 jaar follow up 
LSG: 25/49 (51%) 
IMT: 0/41 (0%) 
RR 42,8 (95%-BI 2,7 tot 681,2) 
 
LRYGBP: 38/49 (78%) 
IMT: 0/41 (0%) 
RR 64,6 (95%-BI 4,1 tot 1019,1) 
 

Verandering in gebruik van diabetes medicatie, n (%) 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: 24/30 (80%) 

Conv: 4/30 (14%) 
RR 6,0 (95%-BI 2,37 tot 15,20) 
 

Gebruik van metformine, n (%) 
Dixon 2008 LAGB: 28/30 (93%) 

Conv: 26/30 (87%) 
LAGB: 3/30 (10%) 
Conv: 18/30 (60%) 
RR 0,17 (95%-BI 0,05 tot 0,51) 
 

Verandering in gebruik van metformine, n (%) 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: 25/30 (83%) 

Conv: 8/30 (27%) 
RR 3,13 (95%-BI 1,69 tot 5,78) 
 

HOMA Insuline Resistentie, gem. ± SD 
Dixon 2008 Niet beschreven LAGB: 1,9 ±0,7 

Conv: 3,5 ±1,0 
Verschil -1,6 (95%-BI -2,04 tot -1,16) 
 

Metabool syndroom, n (%) (inclusief diabetes) 
Dixon 2008 LAGB: 29/30 (97%) 

Conv: 29/30 (97%) 
LAGB: 8/30 (28%) 
Conv: 25/30 (86%) 
RR 0,32 (95%-BI 0,17 tot 0,59) 
 

Schauer 2012 LSG: 47/49 (94%) 
LRYGBP: 45/50 (90%) 
IMT: 46/50 (92%) 
 

1 jaar follow up 
LSG: 20/49 (40,8%) 
IMT: 33/41 (80,5%) 
RR 0,5 (95%-BI 0,4 tot 0,7) 
 
LRYGBP: 15/49 (30%) 
IMT: 33/41 (80,5%) 
RR 0,4 (95%-BI 0,2 tot 0,6) 
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* In een “worst case scenario” waarin de 4 uitvallers in de controlegroep geacht werden remissie te 
bereiken en de uitvaller in de interventiegroep niet) bleef het verschil significant. 
 
 
Tabel 4 Gewichtsparameters (RCT’s) 
Studie Baseline 2 jaar 
BMI (kg/m2), gem. ± SD 
Dixon 2008 LAGB: 37,0 ±2,7 

Conv: 37,2 ±2,5 
LAGB: 29,5 ±? 
Conv: 36,6 ±? 
 

Mingrone 2012 LRYGBP: 44,85 ±5,16 
BPD: 45,14 ±7,78 
Conv: 45,62 ±6,24 
 

LRYGBP: 29,3. ±2,6 
Conv: 43,1 ±6,4 
Verschil -13,8 (95%-BI -17,0 tot -10,6) 
 
BPD:29,2±4,9 
Conv: 43,1 ±6,4 
Verschil -13,9 (95%-BI -17,6 tot -10,2) 
 

Schauer 2012 LSG: 36,1±3,9 
GBP: 37,0 ±3,3 
IMT: 36,3±3,0 

1 jaar follow up 
LSG: 27,2±3,5 
IMT: 34,4±3,7 
Verschil -7,2 (95%-BI -8,7 tot -5,7) 
 
LRYGBP: 26,8 ±3,2 
IMT: 34,4±3,7 
Verschil -7,6 (95%-BI -9,1 tot -6,2) 
 

Absolute verandering in BMI (kg/m2), gem. ± SD 
Mingrone 2012 N.v.t. LRYGBP: -33,3. ±7,9 

Conv: -4,73. ±6,4 
Verschil -28,6 (95%-BI -33,2 tot -24,0) 
 
BPD:-33,8±10,2 
Conv: -4,73. ±6,4 
Verschil -29,1 (95%-BI -34,5 tot -23,7) 
 

Schauer 2012 N.v.t. 1 jaar follow up 
LSG: -9,0±2,7 
IMT: -1,9±2,9 
Verschil 7,1 (95%-BI -8,3 tot -5,9)  
 
LRYGBP: -10,2 ±3,1 
IMT: -1,9±2,9 
Verschil -8,3 (95%-BI -9,5 tot -7,1) 
 

Gewicht (kg), gem. ± SD 
Dixon 2008 LAGB: 105,6 ±13,8 

Conv: 105,9 ±14,2 
LAGB: 84,6 ±15,8 
Conv: 104,8 ±15,3 
Verschil -20,2 (95%-BI -28,07 tot -12,33) 
 

Mingrone 2012 LRYGBP: 129,8 ±22,58 
BPD: 137,85 ±30,4 
Conv: 136,4 ±21,9 
 

LRYGBP: 84,3 ±13,4 
Conv: 128,1 ±6,4 
Verschil -43,8 (95%-BI -54,7 tot –32,8) 
 
BPD: 89,5±17,8 
Conv: 128,1 ±6,4 
Verschil -38,5 (95%-BI -50,7 tot –26,4) 
 

Schauer 2012 LSG: 100,6 ±16,5 
GBP: 106,7 ±16,5 
IMT: 104,4 ±14,5 
 

1 jaar follow up 
LSG: 75,5 ±12,9 
IMT: 99,0 ±16,4 
Verschil -23,5 (95%-BI -29,7 tot -17,3) 
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LRYGBP: 77,3 ±13,0 
IMT: 99,0 ±16,4 
Verschil -21,7 (95%-BI -27,9 tot -15,5) 
 

Absolute verandering in gewicht (kg) ten opzichte van baseline, gem. ± SD 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: -21,1 ±10,5 

Conv: -1,5 ±5,4 
Verschil -19,6 (95%-BI -27,8 tot -15,4) 
 

Mingrone 2012 N.v.t. LRYGBP: -33,31 ±7,88 
Conv: -4,74 ±6,37 
Verschil -28,6 (95%-BI -33,2 tot –24,0) 
 
BPD: -33,82 ±10,17 
Conv: -4,74 ±6,37 
Verschil -29,1 (95%-BI -34,5 tot –23,6) 
 

Schauer 2012 N.v.t. 1 jaar follow up 
LSG: -25,1±8,5 
IMT: -5,4±8,0 
Verschil -19,7 (95%-BI -23,1 tot -16,3)  
 
LRYGBP: -29,4 ±8,9 
IMT: -5,4±8,0 
Verschil -24,0 (95%-BI -27,5 tot -20,5) 
 

Verandering in gewicht als percentage van gewicht op baseline, gem. ± SD 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: -20,0% ±9,4% 

Conv: -1,4% ±4,9% 
Verschil -18,4% (95%-BI -22,39 tot -
14,81) 
 

Percentage vermindering overgewicht [o.b.v. ideale BMI van 25] (kg/m2), gem. % ± SD 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: 62,5% ±? 

Conv: 4,3% ±? 
 

Mingrone 2012 N.v.t. LRYGBP: 68,1% ±12,7 
Conv: 9,3% ±12,9 
Verschil 58,8% (95%-BI 50,5 tot 67,1) 
 
BPD: 69,4% ±17,6 
Conv: 9,3% ±12,9 
Verschil 29,1% (95%-BI 50,2 tot 60,1) 
 

Mediane excess weight loss (IQR, interquartile range) 
Schauer 2012 N.v.t. 1 jaar follow up 

LSG: 81% (IQR 65-97) 
IMT: 13% (IQR 0,8-23) 
(P<0,001) 
 
LRYGBP: 88% (IQR 72-101) 
IMT: 13% (IQR 0,8-23) 
(P<0,001) 
 

 
 
Tabel 5 Aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (RCT’s) 
Dixon 2008 Baseline 2 jaar 
Bloeddruk (systolisch), mm Hg, gem. ± SD 
Dixon 2008 LAGB: 136,4 ±15,6 

Conv: 135,2 ±14,4 
LAGB: 130,4 ±19,0 
Conv: 132,6 ±17,7 
Verschil -2,2 (95%-BI -11,49 tot 7,09) 
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Mingrone 
2012 

LRYGBP: 145,8 ±20,5 
BPD: 154,5 ±29,7 
Conv: 155,2 ±34,2 
 

LRYGBP: 132,1 ±10,5 
Conv: 134,4 ±11,0 
Verschil -2,3 (95%-BI -9,2 tot 4,6) 
 
BPD: 129.21 ±8,04 
Conv: 134,4 ±11,0 
Verschil -5,2 (95%-BI -11,5 tot 1,0) 
 

Schauer 2012 LSG: 135,8 ±18,8 
GBP: 134,6 ±18,7 
IMT: 135,5 ±17,0 
 

1 jaar follow up 
LSG: 130,8 ±14,3  
IMT: 131,4 ±14,0 
Verschil -0,6 (95%-BI -6,5 tot 5,3)  
 
LRYGBP: 132,3 ±15,5  
IMT: 131,4 ±14,0 
Verschil 0,9 (95%-BI -5,2 tot 7,0) 
 

Verandering in bloeddruk (systolisch), mm Hg ± SD 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: -6,0 ±17,9 

Conv: -1,7 ±14,2 
Verschil -4,3 (95% BI -13,6 tot 5,1) 
 

Mingrone 
2012 

N.v.t. LRYGBP: -9,0 ±7,5 
Conv: -11,2 ±12,7 
Verschil 2,2 (95%-BI -4,6 tot 9,0) 
 
BPD: -14,5 ±12,6 
Conv: -11,2 ±12,7 
Verschil -3,3 (95%-BI -11,5 tot 4,9) 
 

Schauer 2012 N.v.t. 
 

1 jaar follow up 
LSG: -5,1 ±17,0  
IMT: -3,9 ±14,7 
Verschil -1,2 (95%-BI -7,8 tot 5,4)  
 
LRYGBP: -2,4 ±18,7  
IMT: -3,9 ±14,7 
Verschil 1,5 (95%-BI -5,4 tot 8,4) 
 

Bloeddruk (diastolisch), mm Hg, gem. ± SD 
Dixon 2008 LAGB: 86,6 ±9,4 

Conv: 84,5 ±9,8 
LAGB: 85,4 ±7,0 
Conv: 83,1 ±8,5 
Verschil -2,3 (95%-BI -1,64 tot 6,24) 

Mingrone 
2012 

LRYGBP: 91,5 ±14,2 
BPD: 95,9 ±12,9 
Conv: 96,0 ±17,5 
 

LRYGBP: 84,2 ±4,8 
Conv: 87,3 ±9,3 
Verschil -3,1 (95%-BI -7,9 tot 1,7) 
 
BPD: 82,4 ±4,2 
Conv: 87,3 ±9,3 
Verschil -4,9 (95%-BI -9,6 tot -0,2) 
 

Schauer 2012 LSG: 82,2 ±11,6 
GBP: 81,8 ±10,2 
IMT: 82,6 ±11,0 
 

1 jaar follow up 
LSG: 78,6 ±8,9  
IMT: 78,2 ±10,6 
Verschil 0,4 (95%-BI -3,7 tot 4,5)  
 
LRYGBP: 81,8 ±10,2  
IMT: 78,2 ±10,6 
Verschil 3,6 (95%-BI -0,7 tot 7,9) 
 

Verandering in bloeddruk (diastolisch), mm Hg ± SD 
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Dixon 2008 N.v.t. LAGB: -0,7 ±11,1 
Conv: -0,9 ±11,1 
Verschil 0,2 (95% BI -5,4 tot 6,0) 
 

Mingrone 
2012 

N.v.t. LRYGBP: -7,3 ±9,4 
Conv: -7,1 ±11,5 
Verschil -0,2 (95%-BI -7,0 tot 6,6) 
 
BPD: -13,1 ±9,0 
Conv: -7,1 ±11,5 
Verschil -6,0 (95%-BI -12,7 tot 0,7) 
 

Schauer 2012 N.v.t. 
 

1 jaar follow up 
LSG: -3,6 ±9,6  
IMT: -4,5 ±8,5 
Verschil 0,9 (95%-BI -2,8 tot 4,6)  
 
LRYGBP: -3,5 ±9,0  
IMT: -3,9 ±14,7 
Verschil 1,0 (95%-BI -2,6 tot 4,6) 
 

Totaal cholesterol, mg/dl, gem. ± SD 
Dixon 2008 LAGB: 201,8 ±32,7 

Conv: 198,2 ±56,7 
LAGB: 205,4 ±46,6 
Conv: 197,8 ±59,3 
Verschil 7,6 (95%-BI -19,39 tot 34,59) 
 

Schauer 2012 LSG: 187,3 ±46,8 
GBP: 180,2 ±43,4 
IMT: 183,6 ±42,1 

1 jaar follow up 
LSG: 187,9 ±37,0 
IMT: 179,7 ±46,0 
Verschil 8,2 (95%-BI -9,2 tot 25,6)  
 
LRYGBP: 173,6 ±35,3  
IMT: 179,7 ±46,0 
Verschil -6,1 (95%-BI -23,3 tot 11,1) 
 

Verandering in totaal cholesterol, mg/dl, gem. ± SD 
Dixon 2008 N.v.t. LAGB: 3,6 ±51,6 

Conv: -0,4 ±31,4 
Verschil 4,0 (95% BI -18,8 tot 26,0) 
 

Schauer 2012 N.v.t. 1 jaar follow up 
LSG: 0,6 ±43,9  
IMT: -3,9 ±42,2 
Verschil 4,5 (95%-BI -13,3 tot 22,3)  
 
LRYGBP: -6,6 ±46,6  
IMT: -3,9 ±42,2 
Verschil -2,7 (95%-BI -21,1 tot 15,7) 
 

 
Tabel 6 Complicaties (RCT’s) 
Complicaties  <1 jaar  >1 jaar  

Dixon 2008 LAGB: 5/30 (16,7%) 
(oppervlakkige ontsteking van de 
catheterwond n=1, abnormaal 
uitzetten van de pouch n=2, 
eetproblemen n=1, koortsstuipen 
n=1) 
 
Conv: 5/30 (16,7%) 
(vasculitis n=1, aanhoudende diarree 
n=1, hypoglykemie n=1, angina n=1, 

Niet beschreven 
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tijdelijke cerebrale ischemische 
episode n=1) 
 

Mingrone 2012 Gemeten tussen 9 en 18 maanden na 
de operatie. 
LRYGBP: 3/19 (15,8%) 
(intestinale obstructie n=1, anemie 
n=2) 
 
BPD: 6/19 (31,6%) 
(anemie n=2, hypoalbuminemie n=2, 
osteopenie n=1, osteoporose n=1) 
 
Conv: 2/18 (11,1%) 
(aanhoudende diarree vanwege 
metformine gebruik n=2) 
 

Niet beschreven 

Schauer 2012 Meerdere complicaties per persoon 
 
LSG: n=52 (aantal complicaties) 
(uitdroging n=2, transfusie n=1, 
hartritmestoornis n=1, pleuravocht 
n=1, hypoglykemische episode n=39, 
anemie n=6, hypokaliemie n=2) 
 
LRYGBP: n=63 (aantal complicaties) 
(uitdroging n=4, transfusie n=1, 
hemoglobine te laag n=1, 
nierinfinsufficientie n=1, cholelithiase 
n=1, ketoacidose n=1, infectie van 
de wond n=1, longontsteking n=2, 
hernia n=1, hypoglykemische episode 
n=28, anemie n=6, hypokaliemie 
n=2, anastomische ulcer n=4) 
 
IMT: n=46 (aantal complicaties) 
(hartritmestoornis n=2, cellulitis n=1, 
niersteen n=1, hypoglykemische 
episode n=35, anemie n=3, 
hypokaliemie n=1, overmatige 
gewichtstoename n=3) 
 

Niet gemeten 

 
 
 
Tabel 7 Ziekenhuisopnamen (RCT’s) 
Ziekenhuis-
opnamen, n 
(%) 

≤1 jaar  >1 jaar  

Schauer 2012 LSG: 4/49 (8%) 
LRYGBP: 11/50 (22%) 
IMT: 4/43 (9%) 
 

Niet gemeten 

 
Tabel 8 Heroperaties (RCT’s) 
Heroperaties  <1 jaar  >1 jaar  

Mingrone 2012 BPD: 1/19 (5,2%) 
(hernia n=1) 
 

 

Schauer 2012 LSG: 1/49 (2%) 
(reden niet beschreven) 
LRYGBP: 3/50 (6%) 
(reden niet beschreven) 
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Tabel 9 Sterfte (RCT’s) 
Sterfte  <1 jaar  >1 jaar  

Mingrone 2012 LRYGBP: 0/19 (0%) 
BPD: 0/19 (0%) 
Conv: 0/18 (0%) 
 

Niet beschreven 

Schauer 2012 LSG 0 (0%) 
GBP: 0 (0%) 
IMT: 0 (0%) 
 

Niet gemeten 

 
 
 
Cohorten 
 
Tabel 10 Diabetesuitkomsten 
Studie Baseline 3 jaar ≥5 jaar 
Diabetes, n % 
Bolen 2012 BS: 6377/22693 

(28,1%) 
Conv: 7806/22693  
(34,4%) 

BS: 686/4339 (15,8%) 
Conv: 1.432/4339 (33%)  

4-5 jaar follow up: 
BS: 308/2108 (14,6%) 
Conv: 696/2108 (33%) 
 
OR 0,31 (95%-BI 0,26 tot 
0,38) 
 

Prediabetes en diabetes, n % 
Pontiroli 2002 LAGB: 66/ 143 (46%) 

Conv: niet beschreven 
LAGB: 11/55 (20%) 
Conv: niet beschreven 
 

Niet gemeten 

Remissie van diabetes, n (%) 
Adams 2012 
(Nuchtere 
bloedglucose 
concentratie 
<126 mg/dL, 
HbA1c ≤6,5% 
of geen anti-
diabetes 
medicatie) 

  6 jaar follow up 
RYGBP: 54/87 (62%)  
Conv1: 6/72 (8%) 
Conv2: 5/83 (6%) 
  

Iaconelli 2011   10 jaar follow up: 
BPD: 100% 
Conv: niet beschreven 
 

Mumme 2009 
(HbA1c 
≤6,0% + no 
medication) 

 LRYGBP: 15/28 (53,6%)  
Conv: 1/36 (2,8%)  
 

Niet gemeten 

Sjöstrom 
2004 
(FPG <7.0 
mmol/l) 

  
Niet beschreven 

10 jaar follow up: 
 
OR 3,5 (95% BI 1,6 tot 7,3) 
 

Incidentieratio per 100 persoons jaren van niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus 
Long 1994  GBP: 0,15 (95% BI 0,05 

tot 0,24) 
Conv: 4,72 (95% BI 3,47 
tot 5,98) 
 

 

HbA1c, gem. ± SD 
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Mumme 2009 
 

LRYGBP: 7,6 ±1,4 
Conv: 7,0 ±1,0 
 

LRYGBP: 6,1 ±1,2 
Conv: 7,8 ±1,5 

Niet gemeten 

Pontiroli 2002 LAGB groep 
DMT2: 8,3 ±? 
Prediabetes: 7,5 ±? 
Conv: niet beschreven 

LAGB groep 
DMT2: 5,9 ±? 
Prediabetes: 5,4 ±? 
Conv: niet beschreven 
 

Niet gemeten 

Medicatiegebruik; orale antidiabetica/insuline n (%) 
MacDonald 
1997 
 

RYGBP: 49/154 
(31,8%) 
Conv: 44/78 (56,4%) 

Niet beschreven Follow up ‘last time of 
contact’ 
RYGBP: ? (8,6%) 
Conv: ? (87,5%) 
 

HOMA (mmol/L) 
Pontiroli 2002 LAGB groep 

DMT2: 8,3 ±? 
Prediabetes: 4,8 ±? 
Conv: niet beschreven 

LAGB groep 
DMT2: 3,9 ±? 
Prediabetes: 4,0 ±? 
Conv: niet beschreven 

Niet gemeten 

 
 
Tabel 11 Gewichtparameters 
Studie Baseline 3 jaar ≥5 jaar 
BMI (kg/m2), gem. ± SD 
Mumme 
2009 
 

LRYGBP: 47,7 ±5,7 
Conv: 45,1 ±5,7 
 

Niet beschreven Niet gemeten 

Verandering in BMI (kg/m2), gem. ± SD (95% betrouwbaarheidsinterval) 
Mumme 
2009 
 

 Niet beschreven Niet gemeten 

Verandering in overgewicht (%), gem. ± SD 
MacDonald 
1997  
 

 Niet beschreven 14 jaar follow up: 
RYGBP: -50,0%  
Conv: Niet genoeg data 
 

* Tussen 3 maanden en vijf jaar na de initiële HbA1c meting 
 
 
Tabel 12 Aan obesitas gerelateerde comorbiditeit  
Studie Baseline 1 jaar 3 jaar ≥5 jaar 
Hypertensie, n (%) 
Iaconelli 
2011 

BPD: 14/22 
(63,6%) 
Conv: 20/28 
(71,4%) 

   10 jaar follow up: 
BPD: ? (27,3%) 
Conv: ? (75,0%) 
P<0,001 
 

 
Tabel 13 Complicaties 
Complicaties, n 
(%) 

<1 jaar  >1 jaar  

Iaconelli 2011 BPD: ?/22 
ruptuur of ontsteking van de wond 
n=? (de gerapporteerde 1,2% komt 
overeen met n=0,3) 

late complicaties (niet gedefinieerd) 
BPD: ?/22 
Hernia n=2 (8,7%), intestinale 
obstructie n=? (de gerapporteerde 
1,2% komt overeen met n=0,3), 
malabsorptie resulterend in 
voedingsdeficiënties.  
 
>1 jaar 
Conv: 4/28 (14%) 
(hartinfarct n=3, CVA n=1) 
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Tabel 14 Ziekenhuisopnamen 

 

Ziekenhuisopna
men, n (%) 

<1 jaar  >1 jaar  

Mumme 2009 Meetmoment is onbekend 
LRYGBP : 2/51 (3,9%) 
(hypoglykemie n=2) 
Conv: Niet beschreven 
 

Niet beschreven 

Tabel 15 Sterfte 
Sterfte, n (%) <1 jaar  >1 jaar  

Iaconelli 2011 BPD: 0.4%  
NB  dit 0,1/22 personen. 
Waarschijnlijk gaat het hier dus om 
4% (1/22 personen). 
 

 

MacDonald 1997  Meetmoment is onbekend: 
RYGBP:14/154 (9,1%) 
(peri-operatief n=4, PE n=1, sepsis 
(niet gerelateerd aan de interventie 
n=1, anemie n=1, asfyxie n=1, 
cardiovasculaire aandoeningen n=2, 
ondervoeding n=1, auto ongeluk n=2, 
suïcide n=1) 
 
Conv: 22/78 (28,2%) 
(cardiovasculaire aandoeningen n=12, 
PE n=1, kanker n=2, sepsis n=2, 
acute respiratoire distress (ARDS) 
n=1, chronisch nierfalen n=1, trauma 
n=1, suïcide n=1, onbekend n=1) 
 
P<0,0003 
 
Overlijdensincidentiedichtheid per jaar 
(gecorrigeerd voor verschil in follow-
up duur): conventionele therapie 4,5 
keer hoger (P<0,0001) 
 

Mumme 2009 LRYGBP: 0/51 (0%) 
Conv: niet beschreven 

LRYGBP: 0/51 (0%) 
Conv: niet beschreven 
 

 
 
B. Vergelijking veschillende technieken 
 
RCT  
 
 
Tabel 16 Diabetesuitkomsten (RCT’s) 
Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  
Remissie van diabetes, n (%) (nuchtere plasmaglucosegehalte <7.0 mmol/l + HbA1c < 6,2% + 
geen diabetesmedicatie) 
Lee 2011 N.v.t. LSG: 14/30 (46,7%) 

LGBP: 28/30 (93,3%) 
 
RR 0,5 (95%-BI 0,34 tot 
0,74) 
 

Niet gemeten 
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Mingrone 2012 N.v.t. Niet gemeten Twee jaar follow up: 
LRYGBP: 15/20 (75%) 
BPD:19/20 (95%) 
RR 0,8 (95%-BI 0,6 tot 
1,04) 
 

HbA1c <6,2%, n (%) 
Schauer 2012 Niet gemeten LSG: 18/49 (36,7%) 

LRYGBP: 21/50 (42,0%) 
Verschil -5,3% (95%-BI -
24,5 tot 14)  

Niet gemeten 

% HbA1c, gem. ± SD 
Schauer 2012 LSG: 9,5 ±1,7 

GBP: 9,3 ±1,4 
 

LSG: 6,6±1,0 
LRYGBP: 6,4 ±0,9 
Verschil 0,2 (95%-BI -0,2 
tot 0,6) 
 

Niet gemeten 

Verandering % HbA1c, gem. ± SD 
Mingrone 2012 N.v.t. Niet gemeten Twee jaar follow up: 

LRYGBP: -25,2 ±20,9 
BPD:-43,0 ±9,6 
Verschil 17,8 (95%-BI 
7,5 tot 28,2) 
 

Schauer 2012 N.v.t. LSG: -2,9 ±1,8 
LRYGBP: -2,9 ±1,6 
Verschil 0 (95%-BI -0,7 
tot 0,7) 
 

Niet gemeten 

Geen gebruik van diabetesmedicatie, n (%) 
Schauer 2012 LSG: 1/49 (2%) 

GBP: 1/50 (2%) 
IMT: 1/41 (2%) 

LSG: 25/49 (51%) 
LRYGBP: 38/49 (78%) 
RR 0,7 (95%-BI 0,5 tot 
0,9) 

Niet gemeten 

Metabool syndroom, n (%) (inclusief diabetes) 
Schauer 2012 LSG: 47/49 (94%) 

LRYGBP: 45/50 (90%) 
 

LSG: 20/49 (40,8%) 
LRYGBP: 15/49 (30%) 
RR 1,3 (95%-BI 0,8 tot 
2,3) 
 

Niet gemeten 

 
Tabel 17. Gewichtsparameters (RCT’s) 
Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  
BMI (kg/m2), gem. ± SD 
Lee 2011 BMI van gehele groep: 

30,3 (25-34) 
 

LSG: 24,4 ± 2,4 
LGBP: 22,8 ± 2,2 
Verschil 1,6 (95%-BI 0,4 
tot 2,8) 
 

Niet gemeten 

Mingrone 2012 LRYGBP: 44,85 ±5,16 
BPD: 45,14 ±7,78 
 

Niet gemeten 
 

Twee jaar follow up: 
LRYGBP: 29,3. ±2,6 
BPD:29,2±4,9 
Verschil 0,1 (95%-BI -
2,4 tot 2,6) 
 

Schauer 2012 LSG: 36,1±3,9 
LRYGBP: 37,0±3,3 

LSG: 27,2±3,5 
LRYGBP:26,8±3,2 
Verschil 0,4 (95%-BI -0,9 
tot 1,7)  
 

 

Absolute verandering in BMI (kg/m2), gem. ± SD 
Mingrone 2012 N.v.t Niet gemeten Twee jaar follow up: 

LRYGBP: -33,3. ±7,9 
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BPD:-33,8±10,2 
Verschil 0,5 (95%-BI -
5,3 tot 6,3) 
 

Schauer 2012 N.v.t. LSG: 9,0 ±2,7 
LRYGBP: 10,2 ±3,1 
Verschil -1,2 (95%-BI -
2,3 tot -0,1) 
 

Niet gemeten 

Gewicht (kg), gem. ± SD 
Lee 2011 N.v.t. LSG: 65,7 ±7,9 

LGBP: 60,7 ±10,1 
 
Verschil 5,0 (95%-BI 0,4 
tot 9,6) 
 

Niet gemeten 

Mingrone 2012 LRYGBP: 129,8 ±22,58 
BPD: 137,85 ±30,4 
 

Niet gemeten Twee jaar follow up: 
LRYGBP: 84,3 ±13,4 
BPD: 89,5±17,8 
Verschil -5,2 (95%-BI -
15,3 tot 4,8) 
 

Schauer 2012 LSG: 100,6 ±16,5 
LRYGBP: 106,7 ±14,8 

LSG: 75,5 ±12,9 
LRYGBP: 77,3 ±13,0 
Verschil -1,8 (95%-BI -
6,9 tot 3,3)  
 

Niet gemeten 

Absolute verandering in gewicht (kg) ten opzichte van baseline, gem. ± SD 
Mingrone 2012 N.v.t Niet gemeten Twee jaar follow up: 

LRYGBP: -33,31 ±7,88 
BPD: -33,82 ±10,17 
Verschil 0,5 (95%-BI -
5,3 tot 6,3) 
 

Schauer 2012 N.v.t. LSG: 25,1±8,5 
LRYGBP: 29,4±8,9 
Verschil -4,3 (95%-BI -
7,7 tot -0,9) 
 

Niet gemeten 

Mediane excess weight loss (IQR, interquartile range)  
Schauer 2012 N.v.t. LSG: 18/49 (36,7%) 

LRYGBP: 21/50  (42,0%) 
Verschil -5,3% (95%-BI -
24,5 tot 14) 
 

Niet gemeten 

Percentage vermindering overgewicht [o.b.v. ideale BMI van 25] (kg/m2), gem. % ± SD 
Lee 2011 N.v.t. LSG: 76,3 ± 38,9 

LGBP: 94,4 ± 33,1 
Verschil -18,1% (95%-BI 
-36,4 tot 0,2) 
 

Niet gemeten 

Mingrone 2012 N.v.t. Niet gemeten Twee jaar follow up: 
LRYGBP: 68,1 ±12,7 
BPD: 69,4 ±17,6 
Verschil -1,3 (95%-BI -
11,0 tot 8,5) 
 

 
 
Tabel 18 Aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (RCT’s) 
Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  
Bloeddruk (systolisch), mm Hg, gem. ± SD 
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Mingrone 2012 LRYGBP: 145,8 ±20,5 
BPD: 154,5 ±29,7 
 

Niet gemeten Twee jaar follow up: 
LRYGBP: 132,1 ±10,5 
BPD: 129.21 ±8,04 
Verschil 2,9 (95%-BI -
3,0 tot 8,8) 
 

Schauer 2012 LSG: 135,8 ±18,8 
GBP: 134,6 ±18,7 
 

LSG: 130,8 ±14,3  
LRYGBP: 132,3 ±15,5  
Verschil -1,5 (95%-BI –
7,4 tot 4,4) 
 

Niet gemeten 

Verandering in bloeddruk (systolisch), mm Hg ± SD 
Mingrone 2012 N.v.t. Niet gemeten LRYGBP: -9,0 ±7,5 

BPD: -14,5 ±12,6 
Verschil 5,5 (95%-BI -
1,1 tot 12,1) 
 

Schauer 2012 N.v.t. LSG: -5,1 ±17,0  
LRYGBP: -2,4 ±18,7  
Verschil -2,7 (95%-BI -
9,8 tot 4,4) 
 

Niet gemeten 

Bloeddruk (diastolisch), mm Hg, gem. ± SD 
Mingrone 2012 LRYGBP: 91,5 ±14,2 

BPD: 95,9 ±12,9 
 

Niet gemeten LRYGBP: 84,2 ±4,8 
BPD: 82,4 ±4,2 
Verschil 1,8 (95%-BI -
1,0 tot 4,7) 
 

Schauer 2012 LSG: 82,2 ±11,6 
GBP: 81,8 ±10,2 
 

LSG: 78,6 ±8,9  
LRYGBP: 81,8 ±10,2  
Verschil -3,2 (95%-BI -
7,0 tot 0,6) 
 

Niet gemeten 

Verandering in bloeddruk (diastolisch), mm Hg ± SD 
Mingrone 2012 N.v.t.  LRYGBP: -7,3 ±9,4 

BPD: -13,1 ±9,0 
Verschil 5,8 (95%-BI -
0,1 tot 11,6) 
 

Schauer 2012 N.v.t. 
 

LSG: -3,6 ±9,6  
LRYGBP: -3,5 ±9,0  
Verschil -0,1 (95%-BI –
3,8 tot 3,6) 
 

Niet gemeten 

Totaal cholesterol, mg/dl, gem. ± SD 
Schauer 2012 LSG: 187,3 ±46,8 

GBP: 180,2 ±43,4 
 

LSG: 187,9 ±37,0 
LRYGBP: 173,6 ±35,3  
Verschil 14,3 (95%-BI -
0,02 tot 28,6) 
 

Niet gemeten 

Verandering in totaal cholesterol, mg/dl, gem. ± SD 
Schauer 2012 N.v.t. LSG: 0,6 ±43,9  

LRYGBP: -6,6 ±46,6  
Verschil 7,2 (95%-BI –
10,7 tot 25,1) 
 

Niet gemeten 

 
 
Tabel 19 Complicaties  
Complicaties  <1 jaar  >1 jaar  
Lee 2011 LSG: 3/30 (10%) 

LGBP: 3/30 (10%) 
LSG: 1/30 (3,3%) 
LGBP: 1/30 (3,3%) 
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Aard complicaties niet nader omschreven 
(‘minor’). 

 
Aard complicaties niet nader 
omschreven (‘.. required 
hospitalization for conservative 
treatment, but no major 
adverse effects were observed’). 
 

Mingrone 2012 LRYGBP: 3/19 (15,8%) 
(intestinale obstructie n=1, anemie n=2) 
BPD: 6/19 (31,6%) 
(anemie n=2, hypoalbuminemia n=2, 
osteopenia n=1, osteoporosis n=1) 
 

Niet beschreven  

Schauer 2012 Meerdere complicaties per persoon 
 
LSG: n=52 (aantal complicaties) 
(uitdroging n=2, transfusie n=1, 
hartritmestoornis n=1, pleuravocht n=1, 
hypoglykemische episode n=39, anemie 
n=6, hypokaliemie n=2) 
 
LRYGBP: n=63 (aantal complicaties) 
(uitdroging n=4, transfusie n=1, 
hemoglobine te laag n=1, 
nierinfinsufficientie n=1, cholelithiase 
n=1, ketoacidose n=1, infectie van de 
wond n=1, longontsteking n=2, hernia 
n=1, hypoglykemische episode n=28, 
anemie n=6, hypokaliemie n=2, 
anastomische ulcer n=4) 
 

Niet gemeten 

 
 
Tabel 20 Ziekenhuisopnamen (RCT’s) 
Ziekenhuisopn
amen, n (%) 

≤1 jaar  >1 jaar  

Schauer 2012 LSG: 4/49 (8%) 
LRYGBP: 11/50 (22%) 
RR 0,37 (95%-BI 0,13 tot 1,09) 
 

Niet gemeten 

 
 
Tabel 21 Heroperaties (RCT’s) 
Heroperaties  <1 jaar  >1 jaar  
Mingrone 2012 BPD: 1/19 (5,2%) 

(hernia n=1) 
 

Niet beschreven 

Schauer 2012 LSG: 1/49 (2%) 
(reden niet beschreven) 
LRYGBP: 3/50 (6%) 
(reden niet beschreven) 
RR 0,34 (95%-BI 0,04 tot 3,16) 
 

Niet gemeten 

 
 
 

Sterfte  <1 jaar  >1 jaar  

Lee 2011 LSG: 0/30 (0%) 
LGBP: 0/30 (0%) 
 

Niet gemeten 
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Mingrone 2012 LRYGBP: 0/19 (0%) 
BPD: 0/19 (0%) 
 

Niet beschreven 

Schauer 2012 LSG 0 (0%) 
LRYGBP 0 (0%) 
 

Niet gemeten 

Tabel 22 Sterfte (RCT’s) 
 
 
Cohorten 
 
 
Tabel 23 Diabetesuitkomsten 
Studie Baseline 3 jaar ≥5 jaar 
Remissie van diabetes, n (%) 
Abbatini 2010 
(FPG <7.0 mmol/l 
+ HbA1c ≤6,5%) 

 LSG: 16/20 (80,9%)  
LAGB: 15/25 (60,8%) 
LGBP: 13/16 (81,2%) 

Niet gemeten 

Jimenez 2012 
(>1 jr FPG <126 
mg/dL + HbA1c 
≤6,5% en geen 
diabetes 
medicatie) 

 LRYGBP + SG: 102/153 
(66,6%) 

Niet beschreven 

Medicatie gestopt, n (%) 
Gracia-Solanas 
2011 

  5 jaar follow up: 
BPD: ? (92,5%) 
VGB: ? (55,6%) 
LRYGBP: ? (79,6%) 
 

 
 
Tabel 24 Gewichtsparameters 
Studie Baseline 3 jaar ≥5 jaar 
Vermindering in percentage overgewicht [o.b.v. ideale BMI van 25] (kg/m2), gem. % ± SD 
Jiminez 2012   LRYGBP + SG: 50,7% ±24,9 
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Samenvatting 

Bariatrische operaties zijn bedoeld om overgewicht te reduceren en comorbiditeit te 
voorkomen of te verbeteren. De huidige indicatie voor bariatrische chirurgie betreft 
patiënten met morbide obesitas (BMI > 40 kg/m2 of BMI > 35 kg/m2 met 
comorbiditeit), bij wie conservatieve behandelingsmethoden om gewichtsverlies te 
beperken hebben gefaald. Nieuwe indicaties voor bariatrische chirurgie dienen zich 
aan, zoals diabetes mellitus type 2 (DMT2).  
 
Uit de ervaring met bariatrische chirurgie bij patiënten met een BMI groter dan 35 
kg/m2, waar ook vaak DMT2 voorkomt, is gebleken dat bij de meeste patiënten 
remissie van diabetes optreedt. Dit heeft geleid tot de vraag of bariatrische chirurgie 
ook een goede behandeling kan zijn voor mensen met een milde vorm van obesitas 
en DMT2. 
 
In dit rapport beoordelen we of bariatrische chirurgie een effectieve ingreep is bij 
patiënten met DMT2 en een BMI van 30-35 kg/m2. 
 
De systematische review is uitgevoerd door het Dutch Cochrane Centre (DCC). Uit 
de review van DCC blijkt dat er geen enkele RCT of vergelijkend cohortonderzoek is 
uitgevoerd bij diabetes patiënten met een BMI < 35 kg/m2. Alleen in een nieuwe 
RCT voldeed de patiëntengroep aan de indicatiecriteria, maar in deze studie was de 
follow-up slechts één jaar. In (inter)nationale richtlijnen en standpunten zijn de 
meningen verdeeld over de effectiviteit van bariatrische chirurgie bij patiënten met 
DMT2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2. 
 
Zorginstituut Nederland concludeert dat bariatrische chirurgie bij patiënten met 
DMT2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2 geen zorg conform de stand van de 
wetenschap en praktijk is.  
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
 
Bariatrische chirurgie wordt toegepast bij patiënten met obesitas, bij wie 
conservatieve behandelingsmethoden om gewichtsverlies te bereiken hebben 
gefaald. Inmiddels is veel ervaring opgedaan met verschillende bariatrische 
technieken en zijn er ook langetermijns resultaten beschikbaar (Sjostrom, 2004). 
Deze laten overwegend zien dat bariatrische chirurgie een effectieve en 
kosteneffectieve interventie is als het gaat om gewichtsreductie en het 
verbeteren/verdwijnen van sommige aan obesitas-gerelateerde comorbide 
aandoeningen zoals diabetes, obstructief slaap apnoe syndroom en hypertensie 
(McEwen, 2010; Buchwald, 2009; Greenburg, 2009). Ook verbetert de kwaliteit 
van leven vergeleken met conservatieve behandeling. Daarmee heeft bariatrische 
chirurgie zich een vaste plaats verworven in het arsenaal aan behandelingen voor 
mensen met ernstige obesitas, ook wel morbide obesitas genoemd.  
 
De huidige indicaties voor bariatrische chirurgie zijn een BMI hoger dan 40 kg/m2 
of een BMI van 35-40 kg/m2 met comorbiditeit. Aanvullende voorwaarden zijn 
dat er een intensief voor- en natraject aan de orde moet zijn. Verder bestaat er 
consensus dat bij Aziatische patiënten bariatrische chirurgie overwogen zou 
moeten worden bij een BMI > 35 kg/m2 of een BMI > 30 kg/m2 met 
comorbiditeit (IFSO-APC consensus statement 2011).  
 
Zorginstituut Nederland krijgt met enige regelmaat vragen over nieuwe bariatrische 
technieken en nieuwe indicaties voor bariatrische chirurgie. In dit rapport 
adresseren wij diabetes mellitus type 2 (DMT2) als nieuwe indicatie. 
 
Uit de ervaring met bariatrische chirurgie bij patiënten met een BMI groter dan 35 
kg/m2, waar ook vaak DMT2 bij voorkomt, is gebleken dat bij de meeste patiënten 
remissie van diabetes optreedt. Dit heeft geleid tot de vraag of bariatrische chirurgie 
ook een goede behandeling kan zijn voor mensen met een milde vorm van obesitas 
en DMT2. Dit zou betekenen dat DMT2 een eigenstandige indicatie zou 
kunnen/moeten zijn voor bariatrische chirurgie, los van het bestaan van morbide 
obesitas. 
 

1.2 Vraagstelling literatuuronderzoek 
 
De centrale vraag van dit rapport is of bariatrische chirurgie effectief en veilig is als 
behandeling van patiënten met DMT2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2. 
Er is over deze vraag een systematische literatuur review uitgevoerd. In het 
voorliggende rapport vatten we deze review samen en komen tot een conclusie over 
het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ met betrekking tot dit 
onderwerp. 
 

1.3 Passend bewijs 
 
Wat is voor deze patiëntencategorie met DMT2 en een BMI kleiner dan 35 kg/m2 
passend bewijs? Gaat het om een simpele indicatieuitbreiding? Kunnen we data 
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extrapoleren van patiënten met een BMI groter dan 35 kg/m2? Voor de morbide 
obesen vinden we het effectief en veilig, waarom dan ook niet voor de minder dikke 
mensen? Of beschouwen we deze groep patiënten als een nieuwe indicatiecategorie 
en verlangen evidence van hoog niveau, namelijk RCTs van goede kwaliteit met 
voldoende lange follow-up. 
Zorginstituut Nederland vindt dat het gaat om een nieuwe indicatie en wil bewijs 
van hoog niveau. Dat vinden anderen (binnen en buitenland) ook. De belangrijkste 
reden is dat deze patiënten een milde vorm van obesitas hebben en dat betekent 
dat a) een goede conservatieve behandeling wellicht effectiever is dan bij ernstige 
obesitas en b) de kans op complicaties bij bariatrische chirurgie misschien niet 
opweegt tegen de ernst van de aandoening. Niet voor niets is er in het verleden een 
grens van 35 gesteld: een BMI boven de 35 kg/m2 werd als zo ernstig beschouwd 
dat de risico’s van een operatie dan wel genomen kunnen worden. 
 

1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op bariatrische chirurgie bij patiënten met diabetes 
mellitus type 2. In hoofdstuk 3 wordt de systematische literatuur besproken, en in 
hoofdstuk 4 de overige resultaten. Hoofdstuk 5 bevat de discussie. In hoofdstuk 6 
worden de uitkomsten van de consultatie besproken. In hoofdstuk 7 komt de 
conclusie aan bod en ten slotte bevat hoofdstuk 8 de literatuurlijst. 
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2 Bariatrische chirurgie en diabetes mellitus type 2  

Bariatrische operaties zijn bedoeld om overgewicht te reduceren en comorbiditeit 
zoals diabetes te voorkomen of te verbeteren. Obesitas en DMT2 hangen nauw met 
elkaar samen. Ernstig overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het 
ontwikkelen van DMT2. De lange-termijn complicaties van DMT2 zijn ernstig omdat 
ze voornamelijk vasculair van aard zijn. Ze leiden tot veel morbiditeit en de 
patiënten zijn vaak chronisch ziek. 
 
De prevalentie van obesitas (BMI > 30 kg/m2) in Nederland was in 2009 11% bij 
volwassen mannen en 12% bij vrouwen. Dit is een verdubbeling vergeleken met 
1981. Omdat het aantal patiënten met obesitas toeneemt in de Nederlandse 
bevolking, neemt de kans op DMT2 ook toe. Nederland telde in 2003 600.000 
volwassenen met DMT2. Daarnaast zijn er 900.000 mensen van 60 jaar en ouder 
die een voorstadium van diabetes hebben (Impaired Glucose Tolerance). Ongeveer 
85% van de mensen met type 2 diabetes heeft overgewicht (Poortvliet, 2007). 
 

2.1 Standaardbehandeling 
 
Patienten met DMT2 in combinatie met obesitas zijn vaak moeilijk te behandelen. 
Conservatieve maatregelen gericht op leefstijlinterventies zijn de eerste keus. Deze 
bestaan uit begeleiding en adviezen aangaande een gezonde leefstijl, lichamelijke 
activiteit, gezonde voeding/eetgewoontes en gedragsverandering. De effectiviteit 
hiervan is echter beperkt als het gaat om ernstige obesitas, en het is moeilijk om 
het veranderde gedrag en de bereikte gewichtsreductie in stand te houden. Voorts 
kunnen sommige orale antidiabetica en ook insuline therapie leiden tot verdere 
gewichtstoename.  
 

2.2 Bariatrische chirurgie 
 
Bariatrische chirurgie als behandeling van ernstige obesitas is een interventie die al 
geruime tijd wordt toegepast en waarvan inmiddels lange termijn gegevens bekend 
zijn. Van verschillende bariatrische operaties staat inmiddels de effectiviteit vast 
(Richtlijn Morbide Obesitas, 2011). Deze zijn bijvoorbeeld de Laparascopische Roux-
and-Y Gastric Bypass (LRYGBP), de Laparoscopische Adjustable Gastric Banding 
(LAGB) of Gastric Banding. Momenteel geldt de gastric bypass als gouden 
standaard. In bijlage 1 is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen. 
 
Deze verschillende bariatrische technieken leiden allemaal tot een gewichtsafname 
en verbetering van aandoeningen gerelateerd aan obesitas. Uit de ervaring met 
bariatrische chirurgie bij patiënten met ernstig overgewicht en DMT2 komt naar 
voren dat een hoog percentage van deze patiënten volledig in remissie van DMT2 
komt. Opvallend is dat remissie van DMT2 al vaak optreedt voorafgaand aan het 
gewichtsverlies. De veronderstelling is dat een als gevolg van de chirurgische 
ingreep veranderde (hormonale) functie van het proximale maagdarmstelsel 
hiervoor verantwoordelijk is. Hierdoor zou onder andere een verhoogde uitscheiding 
van incretines plaatsvinden. Eén van deze incretines is GLP-1 (glucagon-like 
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peptide-1). Deze hormonen regelen de bloedsuikerspiegels, en hebben een sterk 
effect op het verzadigingsgevoel. 
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3 Literatuuronderzoek Dutch Cochrane Centre 

Zorginstituut Nederland heeft het Dutch Cochrane Centre (DCC) opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de effectiviteit van bariatrische chirurgie bij DMT2. Het 
rapport van DCC is als bijlage toegevoegd (bijlage 2). Hieronder volgt een 
samenvatting. 
 

3.1 Vraagstelling 
 
De vraag die centraal staat in het onderzoek van DCC luidt als volgt: Wat is de 
effectiviteit van bariatrische chirurgie bij volwassenen met obesitas en diabetes 
mellitus type 2? 
 

3.2 Methoden 
 
Met behulp van het PICO-systeem hebben de onderzoekers een literatuursearch 
uitgevoerd. PICO zorgt voor een aanscherping van de vraagstelling en staat voor: 
patient – intervention – comparison – outcome. De PICO is hieronder verder 
uitgewerkt: 
- Om welke patiëntenpopulatie gaat het? 

Volwassenen met prediabetes of DMT2 die in aanmerking komen voor 
bariatrische chirurgie. Hoewel (inter)nationale richtlijnen voor bariatrische 
chirurgie uitgaan van morbide obesitas, vindt bariatrische chirurgie ook bij een 
lagere BMI plaats. In het huidige onderzoek zijn wij juist geïnteresseerd in 
bariatrische chirurgie bij volwassenen met een BMI<35 kg/m2. Om toch zoveel 
mogelijk artikelen te includeren hebben de onderzoekers alle studies 
meegenomen met diabetes patienten die een bariatrische ingreep ondergingen. 

- Om welke interventie gaat het? 
Alle bariatrische chirurgische technieken. 

- Waarmee dient de interventie vergeleken te worden? 
De onderzoekers namen alle vergelijkingen mee: geen interventie, niet-
chirurgische interventie of andere chirurgische technieken. 

- Wat zijn de relevante uitkomstmaten? 
1. ziektebeloop (pre)diabetes (zoals verbetering bloedglucosewaarden, 
vermindering medicatie); 2. gewichtsverlies; 3. aan obesitas gerelateerde 
comorbiditeit (zoals hypertensie, slaapapneu; incidentie, verbetering, 
genezing); 4. kwaliteit van leven; 5. sterfte; en 6. complicaties (ernstige 
complicaties, ziekenhuisopnamen en sterfte). 
 

Daarnaast hebben de onderzoekers voor de literatuursearch inclusiecriteria 
gehanteerd met betrekking tot de methodologische kwaliteit en de tijdshorizon. 
Beiden zijn hieronder verder uitgewerkt: 
- Wat zijn de vereiste methodologische kenmerken van de studies? Randomised 

controlled trials (RCTs) met minimaal 20 deelnemers met diabetes en 
vergelijkend cohort onderzoek met minimaal 50 deelnemers met diabetes. Het 
cohortonderzoek moet een controlegroep bevatten en voldoen aan de volgende 
criteria: historische en prospectieve cohorten, met goed omschreven 
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inclusiecriteria voor deelname, inclusie van alle in aanmerking komende 
deelnemers, goed omschreven dataverzameling, vooraf gedefinieerde 
uitkomsten en vaststaande meetmomenten. 

- Wat is de relevante duur van de follow-up? De vereiste minimale follow-up was 
aanvankelijk drie jaar. Dergelijke RCTs bleken er niet te zijn, zodat ook RCTs 
met een follow-up duur van tenminste één jaar zijn geincludeerd. Voor de 
vergelijkende cohorten is wel een follow-up duur van tenminste drie jaar 
gehanteerd.  

 
De systematische review is uitgevoerd volgens de methoden zoals beschreven in het 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgins and Green, 
2008). De zoekactie vond plaats op 11 september 2012. De volgende databases 
werden onderzocht: CENTRAL, MEDLINE en EMBASE.  
Voor de kwaliteitsbeoordeling van RCTs is gebruik gemaakt van het Cochrane risk of 
bias Instrument. Voor de observationele studies werd de Newcastle Ottawa Scale 
(NOS) gebruikt. Enkele onderdelen van de NOS zijn aangepast om de 
toepasbaarheid van de NOS bij de specifieke vraagstelling te vergroten. 

3.3 Beoordeling door CVZ 
 
In aanvulling op de door DCC gehanteerde systematiek om het beschikbare bewijs 
te beoordelen noemt Zorginstituut Nederland het volgende aandachtspunt. 
Zorginstituut Nederland beoordeelt of een te toetsen interventie voldoet aan het 
criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ door deze te vergelijken met de 
standaard- of gebruikelijke behandeling. Voor patiënten met DMT2 en een BMI van 
30-35 kg/m2 is conservatieve therapie de gebruikelijke zorg. In de review van DCC 
zijn studies geincludeerd die bariatrische chirurgie vergelijken met conservatief 
beleid. De resultaten hiervan worden gerapporteerd in dit rapport. Maar er zijn ook 
studies geincludeerd die verschillende bariatrische ingrepen met elkaar vergelijken. 
Deze resultaten worden hier niet besproken. 
 

3.4 Resultaten 
 
Hieronder staan de resultaten van het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd door 
DCC gespecificeerd naar studie design. 
In elf studies wordt een vorm van bariatrische chirurgie afgezet tegen een 
conventionele therapie. Het gaat om drie RCTs en acht cohortonderzoeken. 
 

3.4.1 Uitkomsten RCTs 
Drie RCTs vergeleken bariatrische chirurgie versus conventionele behandeling. De 
studiegrootte varieerde tussen de 60 en 150 deelnemers met allen DMT2. De follow-
up periode lag tussen één en twee jaar. In alle RCTs waren de BMI-waarden hoger 
dan 35 kg/m2. In de RCTs van Dixon (2008) en Schauer (2012) was de BMI 
gemiddeld 37,1 kg/m2 en 36,5 kg/m2 respectievelijk, en in de studie van Mingrone 
(2012) was de BMI gemiddeld 45-46 kg/m2.  
 
Wat betreft methodologische kwaliteit, was het risico op bias niet erg hoog voor de 
geincludeerde RCTs. De randomisatiemethode werd in alle RCTs adequaat 
uitgevoerd, ook al was voor twee van de drie studies niet duidelijk beschreven of de 
toewijzer geblindeerd was. Verder was in geen van de studies de behandelaar en de 
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patiënt voor de interventie geblindeerd. Gelet op de uitkomstmaten die niet 
gemakkelijk zijn te manipuleren, achten de onderzoekers de kans op vertekening 
door gebrek aan blindering gering.  
 
De effectiviteit van bariatrische chirurgie bij patiënten met DMT2 en obesitas wordt 
hieronder gepresenteerd. Alleen de resultaten die relevant zijn om de centrale vraag 
van dit rapport te beantwoorden worden besproken, namelijk als het gaat om 
patiënten met een milde vorm van obesitas. Uit de review van DCC blijkt dat er 
geen enkele RCT is uitgevoerd bij deze patientencategorie. Omdat in de RCTs van 
Dixon (2008) en Schauer (2012) wel een deel van de patiënten (22% en 34% 
respectievelijk) binnen het indicatiegebied valt, rapporteren wij toch de resultaten 
van deze studies. In beide RCTs is conventionele therapie vergeleken met 
verschillende vormen van bariatrische chirurgie (LAGB, LRYGBP, en LSG; zie bijlage 
1 voor de lijst met afkortingen). 
 
Diabetesuitkomsten 
Bariatrische chirurgie ongeacht het type was significant effectiever voor het 
reduceren van diabetesuitkomsten dan conventionele therapie. Zo was er na twee 
jaar een diabetesremissie in 73% van de interventiegroep (LAGB) ten opzichte van 
13% in de conventioneel behandelde groep (Dixon, 2008). 
 
Gewichtsuitkomsten 
De groepen die behandeld waren met een vorm van bariatrische chirurgie scoorden 
op alle gewichtsparameters significant beter dan de conventioneel behandelde 
groepen. Een voorbeeld hiervan is BMI. Het verschil na één jaar was in de 
vergelijking tussen LSG en conventionele therapie gemiddeld -7,2 kg/m2 (95% BI 
van -8,7 tot -5,7) en -7,6 kg/m2 (95% BI van -9,1 tot -6,2) in de vergelijking 
tussen LRYGBP en conventionele therapie (Schauer, 2012). 
 
Comorbiditeit 
In de RCTs werden geen verschillen gevonden voor aan obesitas gerelateerde 
comorbiditeiten zoals bloeddruk en cholesterolemie. 
 
Complicaties 
De resultaten met betrekking tot complicaties waren erg wisselend. In de RCT van 
Dixon (2008) hadden 16% van de deelnemers in de interventiegroep een 
complicatie waar dit in de studie van Schauer (2012) gemiddeld meer dan één 
complicatie per persoon was.  
Ziekenhuisopnamen waren beschreven door Schauer (2012) en varieerden in de 
interventiegroepen tussen de 8% (LSG) en 22% (LRYGBP). In de controlegroep was 
dit 9%. Heroperaties en sterfte werden ook gemeten in de studie van Schauer 
(2012). In 2 tot 6% van de deelnemers vonden heroperaties plaats, en niemand 
overleed in de studieperiode. 
 
Subgroepanalyses 
In het kader van een review van Maggard-Gibbons (2013) heeft Dixon (2008) 
subgroepanalyses uitgevoerd bij patienten met een milde vorm van obesitas 
(n=13). Er bleken geen significante verschillen te zijn in de effectiviteit van 
bariatrische chirurgie bij patiënten met een BMI<35 kg/m2 in vergelijking met 
patiënten met een BMI>35 kg/m2. Zo waren er ook in de subgroep met een lage 
BMI significante verschillen in gewichts- en diabetesuitkomsten ten gunste van de 
interventiegroep (Maggard-Gibbons, 2013).  
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3.4.2 Uitkomsten cohortonderzoeken 
Acht cohortonderzoeken vergeleken bariatrische chirurgie versus conventionele 
behandeling. Van deze acht cohortonderzoeken waren er drie studies waarin alle 
deelnemers DMT2 hadden en één waarin alle deelnemers prediabetes hadden. 
Verder waren vijf van de acht cohortonderzoeken prospectief. De omvang van de 
studiepopulatie van de meeste ingesloten cohortonderzoeken lag tussen de 50 en 
300 deelnemers. Drie studies omvatten meer dan 1000 deelnemers. De gemiddelde 
BMI-waarde lag in alle studies boven de 40 kg/m2. De follow-up periode varieerde 
tussen drie en tien jaar. 
 
Wat betreft methodologische kwaliteit, was de kwaliteit van de cohorten laag. 
Volgens de NOS systematiek scoorde geen enkele studie positief (lage kans op 
vertekening) op alle domeinen of slechts op één item negatief. 
 
Aangezien in alle cohortonderzoeken de gemiddelde BMI-waarden groter dan 40 
kg/m2 zijn, kunnen wij met deze studies de vraagstelling niet beantwoorden. 
Daarom zijn deze resultaten over de effecten van bariatrische chirurgie niet 
opgenomen in dit rapport. 
 

3.4.3 Samenvatting 
Uit de systematische review van DCC blijkt dat er geen studies beschikbaar zijn bij 
patiënten met DMT2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2. Wel zijn er twee RCTs 
uitgevoerd bij diabetes patiënten met een gemiddelde BMI van circa 37 kg/m2. 
Hieruit bleek dat bij patiënten met diabetes mellitus type 2 de verschillende vormen 
van bariatrische chirurgie na 1-2 jaar het diabetesbeloop positief beïnvloeden en het 
gewicht reduceren. Wat betreft complicaties, is er in beide studies onvoldoende 
informatie gevonden om hierover een solide uitspraak te kunnen doen. In één van 
beide RCTs zijn subgroepanalyses uitgevoerd voor patiënten met een BMI<35 
kg/m2, maar deze zijn van beperkte waarde gezien het zeer kleine aantal patiënten. 
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4 Overige resultaten 

4.1 Nieuwe publicaties 
 
Op 14 augustus 2013 is de search geupdate en leverde vier RCTs op. Twee RCTs 
zijn relevant en worden hieronder kort besproken. De RCT van Kashyap (2013) is 
niet meegenomen omdat het een substudie is van de RCT van Schauer (2012) die is 
geincludeerd in het literatuuronderzoek van DCC. De RCT van Keidar (2013) is niet 
meegenomen omdat de gemiddelde BMI in de studiepopulatie 43 kg/m2 was en wij 
juist geïnteresseerd zijn in bariatrische chirurgie bij patiënten met DMT2 en een BMI 
kleiner dan 35 kg/m2. 
 
Ikramuddin en collega’s (2013) voerden een multicenter RCT uit bij 120 patiënten 
met een slecht ingestelde type 2 diabetes (HbA1c > 8%) en een BMI tussen 30 en 
39.9 kg/m2 (gemiddeld: 34,5 kg/m2). Alle patiënten kregen een conventionele 
behandeling die bestond uit leefstijlinterventies en intensieve behandeling met 
medicijnen tegen obesitas, diabetes, hoge bloeddruk en dyslipidemie. Patiënten die 
gerandomiseerd werden voor de interventiegroep kregen aanvullend een 
gestandaardiseerde Roux-en-Y gastric bypass. De primaire uitkomstmaat werd 
gemeten na één jaar en was een drievoudig eindpunt aanbevolen door de 
Amerikaanse Diabetes Associatie: HbA1c < 7%, LDL-cholesterol<100 mg/dL en 
systolische bloeddruk<130 mm Hg (ADA, 2009). Secundaire uitkomstmaten waren 
het medicijngebruik, gewichtsverlies en complicaties. Na 12 maanden was het 
samengestelde eindpunt bereikt in 28 patiënten (49%) in de interventie groep en in 
11 patiënten (19%) in de leefstijl-medicatie groep. Dit verschil was significant. Ook 
gebruikte de interventie groep na één jaar significant minder medicijnen en had een 
significant groter gewichtsverlies dan de controlegroep. Daarentegen was het aantal 
serieuze complicaties hoger in de interventiegroep (22) dan in de controlegroep 
(15). 
 
Liang en collega’s (2013) voerden een RCT uit bij 108 obese patiënten met type 2 
diabetes én hypertensie. De gemiddelde BMI was 30,3 kg/m2 met als inclusie-
criterium dat de BMI > 28 kg/m2 (een Azie-specifieke WHO classificatie voor 
obesitas) moest zijn. De patiënten werden verdeeld in drie groepen: (A) usual care, 
(B) usual care met Exenatide, en (C) Roux-en-Y gastric bypass. Exenatide, een GLP-
1 analoog, is een nieuw medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van DMT2 
in obese patiënten. In tegenstelling tot de meeste orale antidiabetica en insuline 
therapie veroorzaakt dit medicijn geen gewichtstoename en heeft daardoor een 
gunstig effect op metabole parameters. De resultaten geven aan dat na twaalf 
maanden bij 90% van de patiënten in groep C sprake was van diabetes remissie, 
terwijl dit bij geen enkele patiënt in groep A en B het geval was. Ook was er in 
groep C een significante afname in het gebruik van medicijnen voor hypertensie ten 
opzichte van groep A en B. Verder waren de parameters BMI en HbA1c significant 
verbeterd in de groepen B en C, met de grootste verbetering in groep C. Ernstige 
complicaties kwamen in geen van de drie groepen voor. Wel kwam in zes patiënten 
van groep C (19%) een locale ontsteking voor rond de wond. 

4.2 Lopende trials 
 
Er is één studieprotocol gevonden van een RCT over bariatrische chirurgie bij 
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patiënten met DMT2 en een BMI tussen 26 en 35 kg/m2: DiaSurg2 trial (Kenngott, 
2013). In deze studie wordt Roux-en-Y gastric bypass vergeleken met usual care. Er 
zullen 400 patiënten worden geincludeerd, de primaire uitkomstmaat is een time-to-
event eindpunt met een follow-up periode van acht jaar. 
 

4.3 Richtlijn 
 
In 2011 verscheen de multidisciplinaire richtlijn Morbide Obesitas. In deze richtlijn 
stond niets over bariatrische chirurgie bij patiënten met DMT2 en een BMI van 30 
tot 35 kg/m2. In het onlangs verschenen Addendum op deze richtlijn (2013) wordt 
aanbevolen dat patiënten met deze indicatie in aanmerking zouden moeten komen 
voor bariatrische chirurgie binnen een prospectieve klinische trial, wanneer 
conventionele therapie niet tot het gewenste effect leidt. 
 

4.4 Buitenlandse standpunten 
 
In bijlage 3 heeft Zorginstituut Nederland een overzicht opgenomen van de 
internationale kenniscentra en zorgverzekeraars die een richtlijn hebben uitgebracht 
of een standpunt hebben ingenomen over bariatrische chirurgie bij DMT2 met een 
BMI van 30 tot 35 kg/m2. 
 
De Amerikaanse richtlijn (AACE/TOS/ASMBS) geeft aan dat ook bij patiënten met 
DMT2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2 bariatrische chirurgie overwogen zou 
moeten worden. Zij plaatsen echter wel de kanttekening dat het huidige bewijs 
beperkt is gezien het kleine aantal onderzochte patiënten en het gebrek aan lange-
termijn gegevens.  
Ook de Australische richtlijn (NHMRC) geeft aan dat bariatrische chirurgie 
overwogen zou moeten worden voor patiënten met een BMI>30 kg/m2 en DMT2. 
Het gaat hier echter niet om een aanbeveling maar om een ‘practice point’. In 
tegenstelling tot een aanbeveling, is een practice point niet gebaseerd op een 
systematische review, maar op losse artikelen en ervaringen uit het veld. Zij 
baseren zich onder andere op de International Diabetes Federation (2011). De IDF 
beveelt bariatrische chirurgie aan voor mensen met een BMI van 30-35 kg/m2 
waarbij diabetes niet goed kan worden gereguleerd met medicijnen en bovendien 
andere cardiovasculaire risicofactoren een rol spelen. 
 
Het Amerikaanse onderzoeksinstituut AHRQ heeft een systematische review 
uitgevoerd naar bariatrische chirurgie versus usual care bij deze groep patiënten. Ze 
concluderen dat bariatrische chirurgie is geassocieerd met een groter 
gewichtsverlies en een verbetering van de bloedglucosewaarden op de korte termijn 
bij patiënten met diabetes en een BMI tussen 30 en 35 kg/m2. Ze zijn echter van 
mening dat er onvoldoende bewijs is om te stellen dat bariatrische chirurgie een 
geschikte behandeling is bij deze indicatie zolang er niet meer gegevens 
beschikbaar komen op de lange termijn en over mogelijke complicaties (Maggard-
Gibbons, 2013). 
Tenslotte geven de meeste zorgverzekeraars (AETNA, CIGNA en CMS) aan dat 
bariatrische chirurgie niet wordt vergoed bij patiënten met DMT2 en een BMI van 30 
tot 35 kg/m2. Een uitzondering hierop is Tec BlueCross die gastric bypass 
aanbeveelt bij deze groep patiënten, maar niet andere bariatrische ingrepen (zoals 
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sleeve gastrectomie, gastric banding of BPD).  
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5 Bespreking 

Een BMI>35 kg/m2 gecombineerd met DMT2 is een geaccepteerde indicatie voor 
bariatrische chirurgie. Gezien de goede resultaten hiervan op het voorkomen van 
DMT2 doet de vraag zich voor of bariatrische chirurgie ook effectief en veilig is als 
behandeling van DMT2 op zich, zonder gekoppeld te zijn aan ernstige obesitas. 
De volgende overwegingen zijn aan de orde bij de conclusie of bariatrische chirurgie 
ter behandeling van patiënten met DMT2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2, zorg is 
conform de stand van de wetenschap en praktijk. 
 
Duur follow-up 
De minimale follow-up duur bij de literatuursearch was aanvankelijk gesteld op drie 
jaar. Dergelijke RCTs bleken er niet te zijn, zodat ook RCTs met een kortere follow-
up duur in beschouwing zijn genomen. 
Inmiddels zijn er al veel gegevens bekend over de lange-termijnseffectiviteit en 
veiligheid van bariatrische chirurgie op zich. Toch is Zorginstituut Nederland van 
mening dat een follow-up duur van vijf jaar noodzakelijk is om een oordeel te 
kunnen geven over de effectiviteit van bariatrische chirurgie op het verlopen van 
DMT2 bij patiënten met een milde vorm van obesitas. De reden is dat bij deze 
patientencategorie complicaties door bariatrische chirurgie zwaarder zullen wegen 
dan bij ernstige obesitas. Bovendien heeft onlangs een studie aangetoond dat bij 
eenderde van de patiënten die gastric bypass hebben gehad een terugval van DMT2 
optreedt binnen vijf jaar (Arterburn, 2013). 
 
Evidence 
Uit de systematische review van DCC blijkt dat er geen studies zijn gevonden bij 
diabetes patiënten met milde obesitas (BMI < 35 kg/m2). Alleen in de nieuwe studie 
van Liang (2013) voldeed de patiëntengroep aan de indicatiecriteria (gemiddelde 
BMI: 30 kg/m2). Maar in deze studie was de follow-up slechts één jaar en dus te 
kort.  
 
De Nederlandse richtlijn Morbide Obesitas (2013) geeft aan dat bariatrische 
chirurgie in onderzoeksverband kan worden toegepast bij patiënten met DMT2 en 
een BMI van 30 tot 35 kg/m2. Zij baseren zich op twee kleine case-control studies 
(Abbatini, 2012; Serrot, 2011) van minder dan 50 patienten. Verder geven ze aan 
dat de RCT van O’Brien (2006) als richtinggevend kan worden beschouwd. Ook hier 
is de studiepopulatie klein (n=30) en betrof het bovendien niet expliciet 
diabetespatienten. Deze studies hebben alle drie specifiek betrekking op patiënten 
met een BMI van 30 tot 35 kg/m2 in combinatie met DMT2, maar zouden op basis 
van de criteria van DCC allemaal geexcludeerd worden. 
 
In internationale richtlijnen en standpunten zijn de meningen verdeeld over de 
effectiviteit en veiligheid van bariatrische chirurgie bij patiënten met DMT2 en een 
BMI van 30 tot 35 kg/m2.  
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6 Inhoudelijke consultatie  

We achten het van belang dat deskundigen uit het veld de opgeschreven kennis 
toetsen en van commentaar voorzien. Daarom hebben wij deskundigen gevraagd 
het rapport nauwkeurig te lezen en aan te geven waar aanvullingen of 
verbeteringen nodig zijn voor een objectieve weergave van de feiten. Ook hebben 
we gevraagd of we relevante studies en/of literatuur hebben gemist.  
De volgende organisatie zijn inhoudelijk geconsulteerd: 
* Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH); 
* Nederlandse Internisten Vereniging (NIV); 
* Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). 
 
Van alle drie partijen hebben we een reactie ontvangen. Een samenvatting van deze 
reacties is hieronder opgenomen. 
 

6.1 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
 
De NVvH geeft aan dat zij het rapport een goede weergave vinden van het 
addendum op de richtlijn morbide obesitas. Zij gaan dan ook akkoord met de inhoud 
van het rapport en hebben geen verdere opmerkingen. Verder geven ze aan dat ze 
ook namens de NVGIG (Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie) 
spreken. 
 

6.2 Nederlandse Internisten Vereniging 
 
De NIV kan het advies in essentie onderschrijven dat het nog niet gerechtvaardigd 
is om deze indicatiestelling op te nemen op grond van de evidence. Zij geven aan 
dat de richtlijncommissie in het addendum hierover heeft gesteld dat bariatrie bij 
deze BMI-range zou moeten plaatsvinden binnen studieverband. 
Verder geeft het NIV aan dat het wel van belang is dat er consensus bestaat over de 
lagere BMI waarbij we van obesitas spreken (BMI afkapwaarde 28) en waarbij de 
glucosestofwisseling al ernstig verstoord raakt bij Aziatische patiënten, waarover de 
enige RCT gaat. Zij vinden dat het IFSO-APC consensus statement zou mogen 
worden meegenomen in het advies om uitsluitend bij deze etnische populatie de 
BMI range voor indicatiestelling te verruimen naar vanaf 30. Zorginstituut Nederland 
kan zich hier in vinden en heeft daarom in hoofdstuk 1.1 bij de huidige indicaties 
voor bariatrische chirurgie een passage toegevoegd over Aziatische patiënten.  
 

6.3 Nederlandse Diabetes Federatie 
 
De NDF is het eens met onze conclusie dat bariatrische chirurgie bij patiënten met 
diabetes type 2 en een BMI van 30 tot 35 kg/m2 geen zorg conform stand van de 
wetenschap en praktijk is.  
Verder geeft het NDF enkele aandachtspunten mee. Ten eerste vragen ze zich af of 
de huidige vergoedingen van zorgverzekeraars voor de standaardbehandeling niet 
verhoogd dienen te worden om de kans van slagen op aanpassingen in de leefstijl te 
vergroten. Het voorkomen van een BMI groter dan 35 zou immers prioriteit moeten 
zijn. Een passende vergoeding daarvoor is dan ook op zijn plaats. Ten tweede 
vinden ze ook dat eerst gedegen onderzoek noodzakelijk is naar bariatrische 
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chirurgie bij diabetes patiënten met een BMI van 30-35 kg/m2. Zij voegen hieraan 
toe dat in dat onderzoek tevens aandacht besteed zou moeten worden aan 
categorieën van patiënten waarvoor deze interventie met name geschikt zou kunnen 
zijn. De NDF pleit daarmee voor zorg op maat. 
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7 Standpunt stand van wetenschap & praktijk 

Op basis van de beschikbare studies concludeert Zorginstituut Nederland dat 
bariatrische chirurgie voor de indicatie DMT2 bij een BMI van 30-35 kg/m2 geen 
zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk is. Voor een positief oordeel 
zijn (minstens) twee RCTs van goede kwaliteit, met een voldoende aantal patiënten 
met deze indicatie, met gegevens over complicaties, en bij voorkeur een zo lang 
mogelijke follow-up nodig. Er zijn geen redenen om van deze eis af te wijken: het 
gaat immers niet om een zeldzame of al algemeen geaccepteerde indicatie.  
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Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen  

 
Afkorting Engelse term Nederlandse vertaling 
   
BMI Body Mass index BMI = Gewicht / Lengte2 
BPD Biliopancreatic diversion Biliopancreatische diversie 
DJB Duodenojejunal bypass  
DMT2 Diabetes mellitus type 2  
GB Gastric banding Maagband 
GBP Gastric bypass Gastric bypass 
GERD Gastroesophageal reflux 

disease 
Gastro-oesofagale reflux 

GLP-1 Glucagon-like-peptide-1 GLP-1 is een hormoon dat wordt 
gemaakt in de dunne darm op het 
moment dat er voedsel langskomt. 
GLP-1 stimuleert de afgifte van 
insuline wanneer het in het bloed 
terecht komt en het remt de 
afgifte van glucagon.  

HbA1c  Hemoglobine van het type A1c; 
geglyceerd hemoglobine 

LAGB Laparoscopic adjustable 
gastric banding 

Laparoscopisch geplaatste 
verstelbare maagband 

LGBP Laparoscopic gastric 
bypass 

Laparoscopische geplaatste gastric 
bypass 

LRYGBP Laparoscopic Roux-and-Y 
gastric bypass 

Laparoscopische geplaatste Roux-
en-Y gastric bypass 

LSG Laparoscopic sleeve 
gastrectomy 

Laparoscopisch geplaatste sleeve 
gastrectomie 

SG Sleeve gastrectomy  
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Bijlage 3: Overzicht van richtlijnen en standpunten 
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Samenvatting 

Bariatrische operaties zijn bedoeld om overgewicht te reduceren en comorbiditeit te 
voorkomen of te verbeteren. De huidige indicatie voor bariatrische chirurgie betreft 
patiënten met morbide obesitas (BMI>40 kg/m2 of BMI>35 kg/m2 met 
comorbiditeit), bij wie conservatieve behandelingsmethoden om gewichtsverlies te 
beperken hebben gefaald. Nieuwe bariatrische technieken dienen zich aan, zoals de 
sleeve gastrectomie (SG) 
 
SG, ook wel maagverkleining genoemd, was oorspronkelijk het eerste deel van een 
tweeledige operatie voor super obese patiënten. De bedoeling was om een zodanige 
gewichtsreductie te bewerkstelligen dat de patient operabel werd voor de tweede 
grotere ingreep. Aangezien de resultaten na de eerste stap gunstig uitvielen, wordt 
SG steeds meer als zelfstandige operatie uitgevoerd bij patiënten met een hoge 
BMI. 
 
In dit rapport beoordelen we of sleeve-gastrectomie als op zichzelf staande 
behandeling een effectieve ingreep is bij morbide obesitas.  
 
De systematische review is uitgevoerd door het Dutch Cochrane Centre (DCC). 
Een RCT is vereist om de effectiviteit te bepalen.  
SG is vergeleken met andere bariatrische technieken.  
 
Wat betreft SG blijkt uit de review van DCC dat de verschillende onderzochte 
bariatrische technieken allemaal een aanzienlijke afname in gewicht en een 
verbetering van comorbide aandoeningen laten zien op de korte- en middellange 
termijn. Verder lijkt SG vergelijkbaar effectief als gastric bypass. Twee nieuwe 
studies bevestigen deze resultaten. Verder behoort SG bij buitenlandse organisaties 
al tot de bewezen effectieve zorg. 
 
De sleeve gastrectomie als op zichzelf staande operatie bij morbide obesitas is een 
techniek conform de stand van de wetenschap en praktijk. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
 
Bariatrische chirurgie wordt toegepast bij patiënten met obesitas, bij wie 
conservatieve behandelingsmethoden om gewichtsverlies te bereiken hebben 
gefaald. Inmiddels is veel ervaring opgedaan met verschillende bariatrische 
technieken en zijn er ook langetermijns resultaten beschikbaar (Sjostrom, 2004). 
Deze laten overwegend zien dat bariatrische chirurgie een effectieve en 
kosteneffectieve interventie is als het gaat om gewichtsreductie, het 
verbeteren/verdwijnen van sommige aan obesitas-gerelateerde comorbide 
aandoeningen en verbetering van de kwaliteit van leven (McEwen, 2010; 
Buchwald, 2009; Greenburg, 2009). Daarmee heeft bariatrische chirurgie zich 
een vaste plaats verworven in het arsenaal aan behandelingen voor mensen met 
ernstige obesitas, ook wel morbide obesitas genoemd.  
 
De huidige indicaties voor bariatrische chirurgie zijn een BMI hoger dan 40 kg/m2 
of een BMI van 35-40 kg/m2 met comorbiditeit. Aanvullende voorwaarden zijn 
dat er een adequaat voor- en natraject aan de orde moet zijn. Verder bestaat er 
consensus dat bij Aziatische patiënten bariatrische chirurgie overwogen zou 
moeten worden bij een BMI > 35 kg/m2 of een BMI > 30 kg/m2 met 
comorbiditeit (IFSO-APC consensus statement 2011). 
 
De prevalentie van obesitas (BMI > 30 kg/m2) in Nederland was in 2009 11% bij 
volwassen mannen en 12% bij vrouwen. Dit is een verdubbeling vergeleken met 
1981. Door de toename van obesitas in de Nederlandse bevolking en de daarmee 
samenhangende complicaties, neemt de vraag naar bariatrische chirurgie toe. 
 
Bovendien krijgt Zorginstituut Nederland met enige regelmaat vragen over 
uitbreiding van indicaties voor bariatrische chirurgie. Ook nieuwe technieken 
presenteren zich op dit terrein. In dit rapport adresseren wij sleeve gastrectomie als 
nieuwe bariatrische techniek. 
 
Voor morbide obesitas wordt soms gekozen voor een chirurgische behandeling in 
twee tempi: sleeve gastrectomie als eerste interventie, met de bedoeling om een 
zodanige gewichtsreductie te bewerkstelligen dat de patiënt operabel wordt voor de 
tweede, grotere, ingreep, namelijk een malabsorptieve techniek. Uit de opgedane 
ervaringen komt naar voren dat de sleeve-gastrectomie als op zichzelf staande 
ingreep effectief lijkt in de behandeling van obesitas. De vraag is of hiervan al lange 
termijns resultaten over veiligheid en effectiviteit bekend zijn. 

 
1.2 Vraagstelling literatuuronderzoek 

 
De centrale vraag van dit rapport is of sleeve-gastrectomie als op zichzelf staande 
behandeling een effectieve ingreep is bij morbide obesitas. 
Er is over deze vraag een systematische literatuur review uitgevoerd. In het 
voorliggende rapport vatten we deze review samen en komen tot een conclusie over 
‘de stand van de wetenschap en praktijk’ met betrekking tot dit onderwerp. 
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1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de behandelingsvormen voor morbide obesitas. In 
hoofdstuk 3 wordt de systematische literatuur review besproken, en in hoofdstuk 4 
de overige resultaten. Hoofdstuk 5 bevat de discussie. In hoofdstuk 6 worden de 
uitkomsten van de consultatie besproken. In hoofdstuk 7 komt de conclusie aan bod 
en ten slotte bevat hoofdstuk 8 de literatuurlijst. 
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2 Behandelingsvormen voor morbide obesitas 

Bariatrische operaties zijn bedoeld om overgewicht te reduceren en comorbiditeit te 
voorkomen of te verbeteren (Sjostrom, 2004). Voor een aantal chirurgische 
technieken die behoren tot de bariatrische chirurgie heeft CVZ in het verleden 
standpunten ingenomen dat deze interventies bij bepaalde indicaties en 
voorwaarden zoals adequaat voor- en natraject conform de stand van de 
wetenschap en praktijk zijn. Maar nieuwe technieken dienen zich aan op dit terrein, 
zoals de sleeve gastrectomie.  

2.1 Nieuwe behandeling 
 
De sleeve gastrectomie, ook wel maagverkleining genoemd, was oorspronkelijk het 
eerste deel van een tweeledige operatie voor super obese patiënten (BMI>50 
kg/m2). De bedoeling was in principe het operabel maken van patiënten. Na enige 
tijd en initieel gewichtsverlies zou een tweede operatie bijvoorbeeld een 
maagbypass volgen voor verdere gewichtsreductie. 
Aangezien de resultaten na de eerste stap gunstig uitvielen, wordt deze operatie 
steeds meer als een zelfstandige operatie uitgevoerd en worden veel patiënten 
primair met een sleeve gastrectomie behandeld. In de praktijk wordt de sleeve 
gastrectomie als op zichzelf staande operatie bij patiënten met een hoge BMI steeds 
meer als een geaccepteerde ingreep gezien. 
 
Bij de sleeve gastrectomie wordt veelal met een kijkoperatie (laparoscopisch) een 
groot gedeelte van de maag verwijderd, maar de procedure kan ook open worden 
uitgevoerd. Na een maagverkleining blijft een smalle buisvormige maag (sleeve) 
over waar minder voedsel doorheen kan en waar het voedsel ook niet meer wordt 
opgeslagen. Ook wordt het deel van de maag dat het hongergevoel stimuleert, 
namelijk het deel wat het hormoon ghrelin produceert, verwijderd waardoor ook het 
hongergevoel afneemt. 
 

2.2 Standaardbehandeling 
 
De standaardbehandeling bij obesitas is de gecombineerde leefstijlinterventie (CVZ, 
2009; CBO, 2008; PON, 2010). Naarmate de obesitas ernstiger is, is het effect van 
de conservatieve behandeling teleurstellender en is de bariatrische chirurgie een 
effectievere ingreep gebleken. Bij de superobesen kan daarom de bariatrische 
chirurgie de eerste keus van behandeling zijn. Van verschillende bariatrische 
operaties staat inmiddels de effectiviteit vast (Richtlijn Morbide Obesitas, 2011). 
Deze zijn bijvoorbeeld de Laparoscopische Roux-and-Y Gastric Bypass (LRYGBP), de 
Laparoscopische Adjustable Gastric Banding (LAGB) of Gastric Banding (GB). 
Momenteel geldt de gastric bypass als gouden standaard. In bijlage 1 is een lijst 
met gebruikte afkortingen opgenomen.  
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3 Literatuuronderzoek Dutch Cochrane Centre  

Zorginstituut Nederland heeft het Dutch Cochrane Centre (DCC) opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de effectiviteit van sleeve gastrectomie. Het rapport van 
DCC over sleeve gastrectomie is als bijlage bijgevoegd (zie bijlage 2). Hieronder 
volgt een samenvatting van het literatuuronderzoek. 
 

3.1 Vraagstelling 
 
De vraag die centraal staat in het onderzoek van DCC luidt als volgt: Wat is de 
effectiviteit van sleeve gastrectomie bij volwassenen met obesitas? 
 

3.2 Methoden 
 
Met behulp van het PICO-systeem hebben de onderzoekers een literatuursearch 
uitgevoerd. PICO zorgt voor een aanscherping van de vraagstelling en staat voor: 
patient – intervention – comparison – outcome. De PICO is hieronder verder 
uitgewerkt: 
- Om welke patiëntenpopulatie gaat het? 

Volwassenen die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie. Hoewel 
(inter)nationale richtlijnen voor bariatrische chirurgie uitgaan van morbide 
obesitas, vindt bariatrische chirurgie ook bij lagere BMI plaats. Om die reden 
hebben de onderzoekers geen ondergrens van BMI gehanteerd en alle studies 
meegenomen met patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen. 

- Om welke interventie gaat het? 
Maagverkleining (sleeve gastrectomie, als op zichzelf staande interventie of als 
onderdeel van een gecombineerde operatie in twee fasen). 

- Waarmee dient de interventie vergeleken te worden? De onderzoekers namen 
alle vergelijkingen mee: geen interventie, niet-chirurgische interventie of andere 
chirurgische technieken. 

- Wat zijn de relevante uitkomstmaten? 1) gewichtsverlies; 2) aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit (zoals diabetes, hypertensie, slaapapneu; incidentie, 
verbetering en genezing); 3) kwaliteit van leven; 4) sterfte; en 5) complicaties 
(perioperatieve morbiditeit, gastro-intestinale aandoeningen, eetstoornissen, 
heroperaties, revisieoperaties). 

 
Daarnaast hebben de onderzoekers voor de literatuursearch inclusiecriteria 
gehanteerd met betrekking tot de methodologische kwaliteit en de tijdshorizon. 
Beiden zijn hieronder verder uitgewerkt: 
- Wat zijn de vereiste methodologische kenmerken van de studies? Randomised 

controlled trials (RCTs) met minimaal 20 patiënten en vergelijkend cohort 
onderzoek met minimaal 50 patiënten. Het cohortonderzoek moet een 
controlegroep bevatten en voldoen aan de volgende criteria: historische en 
prospectieve cohorten, met goed omschreven inclusiecriteria voor deelname, 
inclusie van alle in aanmerking komende deelnemers, goed omschreven 
dataverzameling, vooraf gedefinieerde uitkomsten en vaststaande 
meetmomenten. 
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- Wat is de relevante duur van de follow-up? De vereiste minimale follow-up was 
aanvankelijk 3 jaar. Dergelijke studies waren er nauwelijks, daarom zijn er ook 
studies met een minimale follow-up van één jaar geincludeerd. 

 
De systematische review is uitgevoerd volgens de methoden zoals beschreven in het 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgins and Green, 
2008). De zoekactie vond plaats op 7 november 2012. De volgende databases 
werden onderzocht: CENTRAL, MEDLINE en EMBASE. 
Voor de kwaliteitsbeoordeling van RCTs is gebruik gemaakt van het Cochrane risk of 
bias instrument. Voor de observationele studies werd de Newcastle Ottawa Scale 
(NOS) gebruikt. Enkele onderdelen van de NOS zijn aangepast om de 
toepasbaarheid van de NOS bij de specifieke vraagstelling te vergroten.  
 

3.3 Beoordeling door Zorginstituut Nederland 
 
In aanvulling op de door DCC gehanteerde systematiek om het beschikbare bewijs 
te beoordelen noemt Zorginstituut Nederland het volgende aandachtspunt. 
Zorginstituut Nederland beoordeelt of een te toetsen interventie voldoet aan het 
criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ door deze te vergelijken met de 
standaard- of gebruikelijke behandeling. Als de te toetsen interventie net zo goed is 
als, of beter is dan de standaard-behandeling is er sprake van zorg conform stand 
van de wetenschap en praktijk. Voor patiënten met morbide obesitas is bariatrische 
chirurgie in algemene zin internationaal geaccepteerd als gebruikelijke zorg. De nu 
op zichzelf staande sleeve gastrectomie wordt daarom vergeleken met andere 
bariatrische ingrepen. Deze resultaten worden in dit rapport besproken. De 
resultaten over sleeve gastrectomie in vergelijking met conservatief beleid worden 
hier niet gerapporteerd. 
 

3.4 Resultaten  
 
Hieronder staan de resultaten van het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd door 
DCC gespecificeerd naar studie design.  
In totaal zijn 31 publicaties betreffende 30 onderzoeken geincludeerd: acht 
publicaties betreffende zeven RCTs en 23 cohortonderzoeken. De onderzoeken zijn 
onderverdeeld in twee categorieën. In de eerste categorie wordt sleeve 
gastrectomie afgezet tegen gastric bypass. In de tweede categorie wordt sleeve 
gastrectomie vergeleken met gastric banding. 
 

3.4.1 Uitkomsten RCTs 
 
Van de zeven RCTs vergeleken er vier sleeve gastrectomie met de LRYGBP 
(Laparoscopic Roux-and-Y Gastric Bypass). Eén van deze vier RCTs had tevens een 
interventiegroep die met intensieve medische therapie behandeld werd (Schauer, 
2012). Eén RCT vergeleek sleeve gastrectomie met de LGBP (Laparoscopic Gastric 
Bypass). Eén RCT vergeleek sleeve gastrectomie gecombineerd met een 
duodenojejunal bypass met LRYGBP. Eén RCT vergeleek sleeve gastrectomie met 
LAGB (Laparascopic Adjustable Gastric Banding). 
 
Het aantal onderzochte patiënten in de studies bedroeg 23 tot 100. De gemiddelde 
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of mediane BMI-waarde varieerde van 30,3 kg/m2 (Lee, 2011) tot 48-49 kg/m2 
(Praveen, 2011). Alle studies presenteerden de resultaten één jaar postoperatief en 
in twee studies bedroeg de follow-up duur drie jaar na de operatie (Himpens, 2006; 
Kehegias, 2011). 
 
Wat betreft methodologische kwaliteit scoorde volgens de Cochrane-systematiek 
alleen de studie van Kehegias (2011) ‘low risk of bias’ op alle domeinen. Drie RCTs 
moeten als ‘high risk of bias’ bestempeld worden (Karamanakos, 2008; Schauer, 
2012; Woelnerhanssen, 2011/ Peterli, 2012) en de overige drie RCTs als ‘unclear 
risk of bias’.  
Twee RCTS gaven geen beschrijving van de randomisatiemethode (Himpens, 2006; 
Praveen, 2012) en in twee studies was het blinderen van de toewijzer niet 
beschreven (Himpens, 2006, Lee, 2011). De kans op vertekening door onvoldoende 
blindering lijkt gering gelet op de aard van de veelal objectieve uitkomstmaten. 
Verder hadden alle RCTs een lager uitgangsgewicht in de LSG groep, waarbij in één 
studie deze baselineverschillen aanzienlijk waren (Woelnerhanssen, 2011/Peterli, 
2012).  
 
De effecten van de sleeve gastrectomie worden hieronder apart besproken per 
vergelijking. 
 
Laparoscopische sleeve gastrectomie vs gastric bypass 
Zes RCTs vergeleken LSG met GBP. 
 
Gewichtskenmerken 
In alle RCTs verbeterden alle gewichtskenmerken aanzienlijk na iedere bestudeerde 
operatie. 
 
Voor de vergelijking van LSG met LRYGBP konden drie meta-analysen worden 
uitgevoerd. Deze analyses vonden geen significante verschillen voor gemiddelde 
BMI, gemiddelde gewicht en absolute gewichtsvermindering één jaar na de operatie. 
In individuele studies werden wel significante verschillen gevonden tussen LSG en 
LRYGBP maar deze verschillen waren niet eenduidig in het voordeel of nadeel van 
LSG (Karamanakos, 2008; Kehagias, 2011; Schauer, 2012; Woelnerhanssen, 
2012/Peterli, 2011). 
Voor de vergelijking van LSG in combinatie met DJB versus LRYGBP werden na één 
jaar geen significante verschillen gevonden (Praveen, 2012). 
Voor de vergelijking van LSG met LGBP werden één jaar postoperatief significante 
verschillen gevonden in het voordeel van LGBP (Lee, 2011). 
 
Eén studie bestudeerde de effecten op verschillende gewichtsparameters twee en 
drie jaar postoperatief en vond geen significante verschillen tussen LSG en LRYGBP 
(Kehagias, 2011). 
 
Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven werd niet in de RCTs bestudeerd. 
 
Comorbiditeit 
Vijf RCTs bestudeerden het effect van de verschillende operaties op aan obesitas 
gerelateerde diabetes mellitus type 2 (DMT2). DMT2 verbeterde na één jaar 
(Karamanakos, 2008; Lee, 2011, Praveen, 2012, Schauer, 2012) en na drie jaar 
(Kehegias, 2011) na iedere bestudeerde operatie. Er waren geen significante 
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verschillen tussen de verschillende operaties, behalve in één RCT waar een verschil 
van 47% werd gevonden (Lee, 2011). Na één jaar was diabetes afwezig bij 47% 
van de patienten in de LSG groep terwijl dit het geval was bij 93% van de patiënten 
in de LGBP groep. 
Ook hypertensie verbeterde na één jaar (Praveen, 2012) en na drie jaar (Kehegias, 
2011) maar ook hier waren geen significante verschillen tussen de verschillende 
operaties. Hetzelfde geldt voor slaapapnoe, gastro-oesofageale reflux (GERD) en 
artrose (Kehegias, 2011). 
 
Complicaties 
Twee studies rapporteerden over perioperatieve complicaties en vier studies over 
heroperaties. Perioperatieve (vroege) complicaties werden niet vaak waargenomen. 
Heroperaties waren zelden nodig.  
Eén studie rapporteert over het percentage ziekenhuisopnames (Schauer, 2012). Dit 
percentage is lager in de LSG groep (8%) dan in de LRYGBP groep (22%) 
Eén studie rapporteert over voedingsdeficienties op de lange termijn (3 jaar). Er 
werden geen significante verschillen gevonden met uitzondering van vitamine B12 
in het nadeel van LRYGBP (Kehegias, 2011). 
De mortaliteit werd in alle RCTs gerapporteerd. In geen van de studies vond tot één 
jaar na de operatie sterfte plaats. 
 
Laparoscopische sleeve gastrectomie vs gastric banding 
Eén RCT vergeleek LSG met LAGB (Himpens, 2006). 
 
Gewichtskenmerken 
Eén jaar postoperatief werden significante verschillen gevonden in de mediane 
afname van de BMI en het lichaamsgewicht, en de percentuele verandering in 
overgewicht in het voordeel van de LSG groep. Deze verschillen werden ook 
gevonden na drie jaar follow-up. 
 
Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven werd in deze RCT niet bestudeerd. 
 
Comorbiditeit 
Wat betreft aan obesitas gerelateerde comorbiditeit werd alleen gerapporteerd over 
gastro-oesofageale reflux (GERD). Het aantal nieuwe gevallen van GERD trad 
binnen één jaar na de operatie op bij 22% van de patiënten in de LSG-groep en 9% 
van de patiënten in de LAGB-groep. Na drie jaar werden nieuwe gevallen van GERD 
vaker vastgesteld na LAGB, maar onduidelijk is of dit na drie jaar om nieuwe 
gevallen t.o.v. het eerste jaar gaat of om het totaal aantal nieuwe gevallen na drie 
jaar. 
 
Complicaties 
Complicaties waarvoor een heroperatie nodig was traden bij twee patiënten op (5%) 
in de LSG groep en bij zeven patiënten in de LAGB groep (18%). In de LSG groep 
ging het echter om twee levensbedreigende complicaties (intraperitoneale bloeding 
en ischaemie van de sleeve waarvoor een totale gastrectomie nodig was). 
 
De onderzoekers geven aan dat het lastig is eenduidige conclusies te trekken uit 
deze studie omdat de methodologische kwaliteit onduidelijk is en de rapportage erg 
verwarrend. 
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3.4.2 Uitkomsten cohortonderzoeken 
 
Er zijn 23 cohortonderzoeken geincludeerd, waarvan vier cohortonderzoeken meer 
dan twee vormen van bariatrische chirurgie met elkaar vergeleken. In totaal 
vergeleken negentien cohortonderzoeken LSG met een gastric bypass, en acht 
cohortonderzoeken LSG met gastric banding. 
 
Van de 23 ingesloten cohortonderzoeken betrof het in 15 gevallen een prospectief 
cohortonderzoek. Alle studies rapporteerden uitkomsten één jaar postoperatief, op 
twee studies na die alleen resultaten presenteerden na de totale follow-up. Acht 
studies presenteerden uitkomsten op een meetmoment langer dan één jaar 
postoperatief. 
 
De omvang van de studiepopulatie van de meeste ingesloten cohortonderzoeken lag 
tussen de 64 en 407 deelnemers. Vier studies omvatten meer dan 1000 
deelnemers.  
In één studie lag de gemiddelde of mediane BMI-waarde van de deelnemers onder 
de 40 kg/m2 en in acht studies was de gemiddelde of mediane BMI groter dan 50 
kg/m2 in één of meer onderzoeksgroepen. In de overige studies lag de gemiddelde 
of mediane BMI-waarde van de deelnemers tussen de 40 en 50 kg/m2. 
 
Wat betreft methodologische kwaliteit scoorde volgens de Newcastle Ottawa Scale 
(NOS)-systematiek slechts één studie ‘lage kans op vertekening’ op alle domeinen 
(Miguel 2010) en zeven studies scoorden slechts op één item negatief. In het 
merendeel van de cohortonderzoek was sprake van aanzienlijke baselineverschillen. 
 
De effecten van de sleeve gastrectomie worden hieronder apart besproken per 
vergelijking. 
 
Laparoscopische sleeve gastrectomie vs gastric bypass 
Negentien cohortonderzoeken vergeleken LSG met GBP 
 
Gewichtskenmerken 
In de cohortonderzoeken was de verbetering met betrekking tot de verschillende 
gewichtparameters overwegend gelijk of in het voordeel van GBP, zowel na één jaar 
als na een periode langer dan één jaar. 
 
Kwaliteit van leven 
Voor kwaliteit van leven (twee onderzoeken) werden geen significante verschillen 
gevonden. 
 
Comorbiditeit 
Met betrekking tot aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (twaalf onderzoeken) 
werden geen grote verschillen gevonden tussen LSG en GBP. Eén studie echter 
rapporteerde een langdurige remissie van DMT2 in het voordeel van LSG en twee 
andere studies rapporteerden betere uitkomsten met betrekking tot GERD op één 
jaar in de LRYGBP groep.  
 
Complicaties 
Complicaties (elf onderzoeken) leken minder op te treden na LSG dan na LRGYBP of 
andere bypass technieken. Bij BPD-LL (biliopancreatic diversion with long limbs = 
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variant van LRYGBP) en RYGBP kwamen de meeste complicaties voor.  
Sterfte is gerapporteerd in negen onderzoeken. In vier van deze onderzoeken vond 
binnen 30 dagen na de operatie sterfte plaats (0,1% -3,2%). Er deed zich geen 
consistent patroon voor in het voordeel of nadeel van één type operatie met 
betrekking tot sterfte. 
 
Laparoscopische sleeve gastrectomie vs gastric banding 
Acht cohortonderzoeken vergeleken LSG met GB. 
 
Gewichtskenmerken 
Het merendeel van de cohortonderzoeken vond een gunstiger effect met betrekking 
tot de verschillende gewichtsparameters in het voordeel van LSG, zowel na één jaar 
en na een periode langer dan één jaar. Ook als rekening gehouden werd met 
baselineverschillen in uitgangsgewicht, bleef dit effect bestaan. 
 
Kwaliteit van leven 
Voor kwaliteit van leven (vier onderzoeken die verschillende instrumenten 
gebruikten) werd in twee onderzoeken een significant betere kwaliteit van leven 
gevonden in het voordeel van LSG. Een andere studie vond alleen een significant 
verschil (gecorrigeerd voor geslacht en tijdsafhankelijke BMI) voor het domein 
‘Psycho-sociale impact’ van de Quality of Life, Obesity and Dietetics’ rating scale in 
het voordeel van LSG. 
 
Comorbiditeit 
Twee onderzoeken beschreven aan obesitas gerelateerde comorbiditeit. Voor DMT2, 
hypertensie en slaapapnoe werd meer verbetering gevonden na LSG dan na LAGB. 
Wat betreft GERD waren de resultaten tegenstrijdig. 
 
Complicaties 
Met betrekking tot het optreden van vroege of late complicaties (vier onderzoeken 
die op zeer uiteenlopende wijzen complicaties hebben gemeten en gerapporteerd) 
kon geen eenduidig patroon in het voordeel of nadeel van LSG vastgesteld worden. 
Met betrekking tot ziekenhuisopnames (twee onderzoeken) werden resultaten 
gezien in het nadeel van LSG. 
Sterfte is gerapporteerd in vijf onderzoeken. In twee onderzoeken overleden 
mensen als gevolg van de operatie (0,1%-1%). Voor sterfte werden geen 
significante verschillen gevonden tussen LSG en andere operatietypen, hoewel in 
één studie aanwijzingen zijn voor minder sterfte na LGB. 
 

3.4.3 Samenvatting 
 
In alle studies verbeterden na 1-3 jaar de gewichtskenmerken aanzienlijk na iedere 
bestudeerde operatie (LSG, LRYGBP en GB). Ook leidden de verschillende 
onderzochte bariatrische technieken allemaal tot een verbetering van aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit.  
 
Vergeleken met gastric bypass zijn er in de RCTs geen duidelijke verschillen 
gevonden in gewichtskenmerken ten opzichte van sleeve gastrectomie. Ook zijn er 
geen grote verschillen gevonden in comorbiditeit en mortaliteit na één jaar. Verder 
lijken complicaties zelfs minder op te treden na sleeve gastrectomie dan gastric 
bypass. Overall is de methodologische kwaliteit van de RCTs laag, met uitzondering 
van één RCT. In de cohortonderzoeken is de verbetering met betrekking tot de 
verschillende gewichtsparameters overwegend gelijk of in het voordeel van gastric 
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bypass, maar voor aan obesitas gerelateerde comorbiditeit zijn geen grote 
verschillen tussen sleeve gastrectomie en gastric bypass gevonden. Complicaties 
lijken minder op te treden na sleeve gastrectomie dan na gastric bypass. 
 
Voor de vergelijking tussen sleeve gastrectomie en gastric banding is in de review 
slechts één RCT geincludeerd. Hieruit konden geen eenduidige conclusies getrokken 
worden vanwege de onduidelijke methodologische kwaliteit en verwarrende 
rapportage. In het merendeel van de cohortonderzoeken is een gunstiger effect 
gevonden voor sleeve gastrectomie met betrekking tot de verschillende 
gewichtsparameters en comorbiditeit. In één studie zijn aanwijzingen voor minder 
sterfte na gastric banding. Een eenduidig patroon tussen gastric banding en sleeve 
gastrectomie met betrekking tot het optreden van vroege of late complicaties kan 
niet vastgesteld worden, maar ziekenhuisopnames komen in twee onderzoeken 
vaker voor na sleeve gastrectomie.  
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4 Overige resultaten  

4.1 Nieuwe publicaties  
 
Op 5 juni 2013 is de search geüpdate en leverde drie RCTs op. Slechts één 
publicatie was relevant (Paluszkiewicz, 2012). De andere twee RCTs waren gericht 
op de metabolische effecten van bariatrische chirurgie (Kashyap, 2013; Vix, 2013). 
Bovendien was het artikel van Kashyap een substudie van de RCT van Schauer 
(2012) die is geincludeerd in het literatuuronderzoek van DCC. 
Verder is er nog een relevant artikel (Keidar, 2013) gevonden naar aanleiding van 
een ander onderzoek dat Zorginstituut Nederland uitvoert naar bariatrische chirurgie 
en type 2 diabetes.  
 
De RCT van Paluszkiewicz vergeleek LSG met open RYGBP in 72 morbide obese 
patiënten. De follow-up duur was 12 maanden. Eén jaar postoperatief werden geen 
significante verschillen gevonden in lichaamsgewicht, BMI en %EWL (percentage 
van de afname in overgewicht) tussen LSG en RYGBP.  
Na één jaar was er ook geen significant verschil in de afname van het aantal aan 
obesitas gerelateerde patiënten met type 2 diabetes en hypertensie. Voor 
dyslipidemia echter was er wel een significant grotere afname van het aantal 
patiënten bij RYGBP (42%) dan bij LSG (16%).  
Wat betreft complicaties werden geen significante verschillen gevonden tussen LSG 
en RYGBP. Heroperaties vonden niet plaats bij RYGBP en in twee gevallen (5,5%) bij 
LSG (p>0,05).Verder vond in beide groepen geen sterfte plaats na de operatie. 
 
De RCT van Keidar vergeleek LSG met RYGBP in 41 morbide obese patiënten.  
De follow-up duur was 12 maanden. Eén jaar postoperatief werden geen significante 
verschillen gevonden in gewichtsverlies en HbA1c waarden.  

4.2 Lopende trials 
 
Er is één studieprotocol gevonden van een RCT bij patiënten met morbide obesitas 
over de effecten van sleeve gastrectomie en RYGBP op reactieve hypoglycemie 
(Mingrone, 2012). Reactieve hyopglycemie is een frequent voorkomende complicatie 
van RYGBP op de lange termijn. Het schijnt ook voor te komen na sleeve 
gastrectomie. Dit zal nader onderzocht worden in deze single-center RCT met een 
follow-up van één jaar.  
 

4.3 Richtlijn 
 
In 2011 verscheen de multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas. Wat betreft de 
sleeve gastrectomie stond in de richtlijn dat deze alleen in onderzoekverband zou 
kunnen worden toegepast. Inmiddels is op dit punt de richtlijn aangepast omdat 
nieuwe wetenschappelijke literatuur over de plaats van de sleeve in de behandeling 
van morbide obesitas is verschenen en bovendien de sleeve wereldwijd veel wordt 
uitgevoerd. In de herziene richtlijn wordt aangegeven dat de laparoscopische sleeve 
resectie kan worden overwogen als primaire zelfstandige ingreep bij patiënten die in 
aanmerking komen voor bariatrische chirurgie (Addendum Richtlijn Morbide 
Obesitas, 2013). 
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4.4 Buitenlandse standpunten  
 
In bijlage 3 heeft Zorginstituut Nederland een overzicht opgenomen van de 
internationale kenniscentra en zorgverzekeraars die een richtlijn hebben uitgebracht 
of een standpunt hebben ingenomen over sleeve gastrectomie in de behandeling 
van morbide obesitas. Een aantal richtlijnen over obesitas zijn echter in herziening, 
zoals de Engelse (NICE) en Duitse richtlijn (AWMF). 
 
Uit de internationale richtlijnen (Amerika, Australië en Frankrijk) komt naar voren 
dat sleeve gastrectomie wordt aanbevolen bij morbide obesitas. Ook Amerikaanse 
zorgverzekeraars vergoeden deze behandeling bij deze indicatie (AETNA, BCBSA, 
CIGNA, en CMS). Eén zorgverzekeraar vergoedt alleen de laparoscopische sleeve 
gastrectomie en niet de open sleeve gastrectomie (CMS) 
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5 Bespreking 

De volgende overwegingen zijn aan de orde bij de conclusie of de sleeve 
gastrectomie als op zichzelf staande behandeling bij morbide obesitas zorg is 
conform de stand van de wetenschap en praktijk: 
 
Duur follow-up 
De minimale follow-up duur bij de literatuursearch was aanvankelijk gesteld op drie 
jaar. Dergelijke RCTs bleken er nauwelijks te zijn, zodat ook RCTs met een kortere 
follow-up duur in beschouwing zijn genomen.  
Inmiddels zijn er al veel gegevens bekend over de lange-termijnseffectiviteit en 
veiligheid van bariatrische chirurgie op zich. Wat betreft de effectiviteit van de 
sleeve gastrectomie, vindt Zorginstituut Nederland daarom dat een follow-up duur 
van 1-3 jaar voldoende is om een oordeel te kunnen geven. De lange-
termijnsresultaten van de bariatrische chirurgie in algemene zin maken bij SG een 
betrouwbare voorspelling van het verloop van gewicht en comorbide aandoeningen 
op de lange termijn goed mogelijk. Bovendien is SG een technisch makkelijkere en 
minder ingrijpende variant van bariatrische chirurgie. 
 
Evidence 
Uit de systematische review van DCC blijkt dat alle bariatrische technieken (SG, 
RYGBP en GB) een aanzienlijke afname in gewicht en een verbetering van 
comorbide aandoeningen laten zien na een periode van 1-3 jaar. Verder lijkt SG 
vergelijkbaar effectief als RYGBP. Deze resultaten zijn gebaseerd op RCTs en 
vergelijkend cohortonderzoek. 
 
De twee nieuwe studies bevestigen de resultaten zoals gevonden in de 
systematische review van DCC. Er zijn geen duidelijke verschillen in effectiviteit 
aangetroffen na één jaar tussen sleeve gastrectomie en RYGBP met betrekking tot 
gewichtsverlies en type 2 diabetes. 
 
In internationale standpunten en richtlijnen is men zeer positief gestemd over de 
effectiviteit en veiligheid van de sleeve gastrectomie. Bij al deze buitenlandse 
organisaties behoort de sleeve gastrectomie daarom al tot de bewezen effectieve 
zorg. 
 
Patientenperspectief 
Naast het feit dat de sleeve gastrectomie een eenvoudiger operatie is, speelt voor 
patiënten ook mee dat bij de sleeve gastrectomie, een (revisie) optie, namelijk de 
tweede operatie, een optie blijft. 
 
Aandachtspunt 
Bariatrische ingrepen zijn over het algemeen complexe ingrepen en alleen effectief 
als er een zorgvuldige indicatiestelling plaatsvindt en als er een adequaat voor- en 
natraject is. 
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6 Inhoudelijke consultatie  

We achten het van belang dat deskundigen uit het veld de opgeschreven kennis 
toetsen en van commentaar voorzien. Daarom hebben wij deskundigen gevraagd 
het rapport nauwkeurig te lezen en aan te geven waar aanvullingen of 
verbeteringen nodig zijn voor een objectieve weergave van de feiten. Ook hebben 
we gevraagd of we relevante studies en/of literatuur hebben gemist.  
De volgende organisaties zijn inhoudelijk geconsulteerd: 
-  de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH); 
-  de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en 
-  de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). 
 
Van alle drie partijen hebben we een reactie ontvangen. Een samenvatting van deze 
reacties is hieronder opgenomen. 
 

6.1 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
De NVvH geeft aan dat zij het rapport en de conclusies een goede weergave vinden 
van de inhoudelijke gesprekken die hierover zijn gevoerd. De NVvH en de NVGIC 
(Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie) hebben dan ook geen 
verdere opmerkingen op de achtergrondrapportage. 
 

6.2 Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen 
De NVMDL heeft in hun brief een aantal verbeterpunten benoemd. Deze 
verbeterpunten zijn in de achtergrondrapportage verwerkt. Vervolgens heeft de 
NVMDL aangegeven dat zij akkoord zijn met de aangepaste versie van de 
achtergrondrapportage. Hieronder volgt een opsomming van hun opmerkingen 
inclusief onze antwoorden. 
 
De NVMDL wil graag een toelichting hebben wanneer een nieuwe behandeling zorg 
is conform stand van de wetenschap en praktijk. In hfdst. 3.3 hebben wij 
opgenomen dat in de besluitvorming over stand van de wetenschap en praktijk de 
te beoordelen interventie ten minste even effectief dient te zijn als de gebruikelijke 
zorg.  
 
De commissie “Addendum Richtlijn Morbide Obesitas” heeft de artikelen beoordeeld 
op basis van de GRADE systematiek. DCC heeft alleen gekeken naar de risk of bias 
van de afzonderlijke studies. Conform het addendum, concludeert Zorginstituut 
Nederland dat de kwaliteit van het bewijs laag is. In de achtergrondrapportage is dit 
besproken in hfdst. 3.4.1 voor de RCTs en in hfdst. 3.4.2 voor de 
cohortonderzoeken. Bovendien hebben we in de samenvatting (hfdst. 3.4.3.) 
hierover een zin toegevoegd. 
 
De NVMDL maakt een opmerking over de aanvullende voorwaarde dat een adequaat 
voor- en natraject noodzakelijk is. Dit zijn wij met u eens en is ook opgenomen in 
de achtergrondrapportage (zie hfdst 1.1 en 5). Wij zeggen echter niets over hoe 
lang dat natraject dan wel moet zijn. Dat dit adequaat moet zijn is duidelijk, maar 
verder laten wij dit aan de beroepsgroep over. 
 
U geeft aan dat er bezwaren zijn tegen het verlaten van de BMI grenzen om studies 
zoals van Lee (2011) te kunnen insluiten. DCC heeft alle studies meegenomen met 
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patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen. Uit de review blijkt dat in alle 
studies de gemiddelde BMI (ver) boven de 35 kg/m2 ligt, met uitzondering van de 
studie van Lee. Deze studie heeft betrekking op Aziatische patiënten. Zoals ook 
beschreven in hfdst 1.1 bestaat bij deze etnische populatie consensus dat 
bariatrische chirurgie overwogen zou moeten worden bij een lagere BMI. 
 
Wat betreft de follow-up, geeft de NVMDL aan dat normaliter een 5-jaars follow-up 
periode gangbaar is. De commissie “Addendum Richtlijn Morbide Obesitas” is 
hiervan afgeweken en heeft 3-jaars resultaten als voldoende lang aangenomen.  
Zorginstituut Nederland vindt dat een follow-up van 1-3 jaar voldoende is om een 
oordeel te kunnen geven over de lange-termijnseffectiviteit van sleeve 
gastrectomie. U vond onze motivatie onvoldoende. Daarom hebben wij dit in hfdst 5 
beter toegelicht. 
 

6.3 Nederlandse Internisten Vereniging 
De NIV heeft aangegeven dat zij zich aansluiten bij de reactie van de NVMDL op de 
concept achtergrondrapportage. Verder geven ze aan dat ook zij akkoord zijn met 
de aangepaste versie hiervan. 
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7 Standpunt stand van wetenschap & praktijk  

Zorginstituut Nederland concludeert op basis van de evidence en overige van belang 
zijnde aspecten dat de sleeve gastrectomie als op zichzelf staande operatie bij 
morbide obesitas een techniek conform de stand van de wetenschap en praktijk is. 
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Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen  

 
Afkorting Engelse term Nederlandse vertaling 
   
BMI Body Mass index BMI = Gewicht / Lengte2 
BPD Biliopancreatic diversion Biliopancreatische diversie 
DJB Duodenojejunal bypass  
DMT2 Diabetes mellitus type 2  
GB Gastric banding Maagband 
GBP Gastric bypass Gastric bypass 
GERD Gastroesophageal reflux 

disease 
Gastro-oesofagale reflux 

GLP-1 Glucagon-like-peptide-1 GLP-1 is een hormoon dat wordt 
gemaakt in de dunne darm op het 
moment dat er voedsel langskomt. 
GLP-1 stimuleert de afgifte van 
insuline wanneer het in het bloed 
terecht komt en het remt de 
afgifte van glucagon.  

HbA1c  Hemoglobine van het type A1c; 
geglyceerd hemoglobine 

LAGB Laparoscopic adjustable 
gastric banding 

Laparoscopisch geplaatste 
verstelbare maagband 

LGBP Laparoscopic gastric 
bypass 

Laparoscopische geplaatste gastric 
bypass 

LRYGBP Laparoscopic Roux-and-Y 
gastric bypass 

Laparoscopische geplaatste Roux-
en-Y gastric bypass 

LSG Laparoscopic sleeve 
gastrectomy 

Laparoscopisch geplaatste sleeve 
gastrectomie 

SG Sleeve gastrectomy  
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Bijlage 2: Systematische review Dutch Cochrane Centre 

Scholten RJPM, Heus P, van de Wetering FT, van Ernst WA, Langendam MW, 
Limpens CEJM, Hooft L. Sleeve Gastrectomie. Een sytematische review. Dutch 
Cochrane Centre, maart 2013. 
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Bijlage 3: Overzicht van richtlijnen en standpunten 

Standpunten: 
 
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/100_199/0157.html 
Aetna considers open or laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), open or 
laparoscopic sleeve gastrectomy, open or laparoscopic biliopancreatic diversion 
(BPD) with or without duodenal switch (DS), or laparoscopic adjustable silicone 
gastric banding (LASGB) medically necessary when the selection criteria listed below 
are met 
 
https://cignaforhcp.cigna.com/public/content/pdf/coveragePolicies/medical/mm_00
51_coveragepositioncriteria_bariatric_surgery.pdf 
When the specific medical necessity criteria noted above for bariatric surgery have 
been met, Cigna covers ANY of the following open or laparoscopic bariatric surgery 
procedures: 
• Roux-en-Y gastric bypass (CPT codes 43644, 43645, 43846, 43847) • adjustable 
silicone gastric banding (e.g., LAP-BAND®, REALIZE™) (CPT code 43770) • 
biliopancreatic diversion with duodenal switch (BPD/DS) for individuals with a BMI 
(Body Mass Index) > 50 (CPT code 43845) • sleeve gastrectomy (SG) (CPT code 
43775) • vertical banded gastroplasty (CPT code 43842) 
 
http://www.anthem.com/ca/medicalpolicies/policies/mp_pw_a053317.htm 
Gastric bypass and gastric restrictive procedures with a Roux-en-Y procedure up to 
150 cm, laparoscopic adjustable gastric banding (for example, the Lap-Band® 
System or the REALIZE™ Adjustable Gastric Band), vertical banded gastroplasty, 
biliopancreatic bypass with duodenal switch, and sleeve gastrectomy (open or 
laparoscopic) are considered medically necessary for the treatment of clinically 
severe obesity for selected adults (18 years and older) who meet ALL the following 
criteria: 
 
http://www.bcbsnc.com/assets/services/public/pdfs/medicalpolicy/surgery_for_mor
bid_obesity.pdf 
BCBSNC will provide coverage for surgery for morbid obesity when it is determined 
to be medically necessary because the medical criteria and guidelines shown below 
are met. 
 
http://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/nca-decision-
memo.aspx?&fromdb=true&NCAId=258& 
Medicare Administrative Contractors acting within their respective jurisdictions may 
determine coverage of stand-alone laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) for the 
treatment of co-morbid conditions related to obesity in Medicare beneficiaries only 
when all of the following conditions A-C are satisfied 
 
http://www.bcbs.com/blueresources/tec/vols/27/27_02.pdf 
 
 
 
Richtlijnen: 
 
Mechanick JI, Youdim A, Jones DB, et al. Clinical practice guidelines for the 
perioperative nutritional, metabolic, and nonsurgical support of the bariatric surgery 
patient--2013 update: cosponsored by American Association of Clinical 
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Endocrinologists, The Obesity Society, and American Society for Metabolic & 
Bariatric Surgery. Obesity (Silver Spring) 2013; 21 Suppl 1, S1-27. 
 
NHMRC. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity 
in adults, adolescents and children in Australia.  2013. Geraadpleegd in August 2013 
via 
http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/n57_obesity_guid
elines_130531.pdf. 
Bariatric surgery may be a consideration for people with a BMI > 30 kg/m2 who 
have poorly controlled type 2 diabetes and are at increased cardiovascular risk, 
taking into account the individual situation 
 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
11/obesity_surgery_-_guidelines.pdf 
HAS, januari 2009 
 
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/050-
001_S3_Praevention_und_Therapie_der_Adipositas_05-2007_06-2011_01.pdf 
Is in herziening. 
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Begrippenlijst en gebruikte afkortingen 
 
Afkorting Engelse term Nederlandse vertaling 

 

   

ASMBS American Society for Metabolic and 
Bariatric Surgery 

 

BMI Body Mass Index Body Mass Index 

Bougie Bougie dilators Instrument om sleevemaat te bepalen 

CCT Clinical controlled trial Klinische gecontroleerde trial 

DMT2  Diabetes mellitus type 2 Diabetes mellitus type 2 

DS Duodenal switch  

EBMIL Excess BMI loss percentage van de afname in overgewicht 
(%EWL)=[(gewicht voor de operatie - follow-up 
gewicht) / overgewicht) x 100)] 

FPG Fasting plasma glucose level Nuchtere plasmaglucose niveau 

GBP Gastric bypass Gastric bypass 

GERD Gastroesophageal reflux disease Gastro-oesofagale reflux 

Ghrelin growth hormone-releasing peptide Ghreline is een hormoon dat vooral 
afgescheiden wordt door de maagwand--> en 
dat de eetlust opwekt. Het is een peptide dat 
aanzet tot vrijstelling van groeihormoon-->. 
Ghreline is eenhormoon dat voedselinname 
stimuleert.  

GLP-1 
 

glucagon-like-peptide-1 GLP-1 is een hormoon dat wordt gemaakt in de 
dunne darm op het moment dat er voedsel 
langskomt. GLP-1 stimuleert de afgifte van 
insuline wanneer het in het bloed terecht en 
remt het de afgifte van glucagon 

HbA1c  Hemoglobine van het type A1c; geglyceerd 
hemoglobine 

IMT Intensive Medical Therapy Intensieve Medische Therapie 

L(A)GB Laparoscopic fixed or adjustable 
gastric banding 

Laparoscopisch geplaatste gefixeerde of 
verstelbare maagband 

LAGB Laparoscopic adjustable gastric 
banding 

Laparoscopisch geplaatste verstelbare 
maagband 

LGBP Laparoscopic gastric bypass  

LRYGBP Laparoscopic Roux-and-y gastric 
bypass 

Laparoscopisch Roux-en-Y gastric geplaatste 
bypass 

LSG Laparoscopic sleeve gastrectomy Laparoscopisch geplaatste sleeve gastrectomie 

NGT Normal glucose tolerance Normale glucose tolerantie 

NIH National Institutes of Health  

NOS Newcastle Ottawa Scale  

PICO Patient, Intervention, Controle, 
Outcome 

Patient, Interventie, Controle, Uitkomst 

PYY  Peptide YY Een proteine (36-aminozuur) dat wordt 
afgescheiden door cellen in het ileum (laatste 
deel van de dunne darm waar het overgaat in 
de dikke darm) en dikke darm als respons op 
voeding intake. De stof lijkt het hongergevoel 
te remmen. 
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RCT Randomised controlled trial Gerandomiseerde gecontroleerde trial 

rhabdomyo
lyse 

 afbraak van spierweefsel gepaard gaande met 
spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring 
van de urine 

RYGBP Roux-and-y gastric bypass  

SD Standard deviation Standaarddeviatie 
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Samenvatting 
 
Inleiding 
Bariatrische operaties aan maag en/of darmen zijn bedoeld om overgewicht te reduceren 
en comorbiditeit (bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2) te voorkomen of te verbeteren. 
Momenteel worden veel patiënten met een sleeve gastrectomie behandeld. Het College 
voor Zorgverzekeringen (CVZ) wil advies uitbrengen over welke technieken en indicaties 
tot de verzekerde zorg behoren en heeft het Dutch Cochrane Centre opdracht gegeven 
om een eerder uitevoerde systematische review naar de effectiviteit van sleeve 
gastrectomie te actualiseren. 
 
Vraagstelling 
Wat is de effectiviteit van sleeve gastrectomie bij volwassenen met obesitas? 
 
Methoden 
Een update van een systematische review van RCT’s en vergelijkende cohortonderzoeken 
volgens de methoden beschreven in het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions. De selectie en kwaliteitsbeoordeling werden door twee onderzoekers 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De data werden geëxtraheerd door één onderzoeker 
en de gegevens werden gecontroleerd door een andere onafhankelijke onderzoeker. 
 
Resultaten 
De eerste zoekactie leverde 402 referenties op en de tweede 1509. Hiervan werd de 
volledige tekst van respectievelijk 102 en 78 referenties beoordeeld. Uiteindelijk werden 
zeven RCT’s en 23 vergelijkende cohortonderzoeken geïncludeerd. Overall scoorde 
slechts één RCT ‘low risk of bias’ op alle domeinen en drie studies moeten als ‘high risk of 
bias’ bestempeld worden. De RCT’s waren over het algemeen klein in omvang en startten 
met een lager uitgangsgewicht in de LSG groep. Van de cohortonderzoeken scoorde 
slechts één studie ‘lage kans op vertekening’ op alle domeinen van de NOS en zeven 
studies scoorden slechts op één item negatief. In bijna alle cohortonderzoeken was 
sprake van aanzienlijke baselineverschillen en dus van zogenoemde ‘confounding by 
indication’ waarbij de keuze van het type operatie gebaseerd is op patiëntkenmerken 
(meestal het uitgangsgewicht).  
De verschillende onderzochte bariatrische technieken (LSG, LRYGBP en GB) leidden allen 
tot een aanzienlijke gewichtsafname en verbetering van comorbide aandoeningen. 
Vergeleken met GBP werden in RCT’s geen eenduidige verschillen gevonden in het 
voordeel of nadeel van LSG met betrekking tot de verschillende uitkomsten. In de 
cohortonderzoeken was de verbetering met betrekking tot de verschillende 
gewichtparameters overwegend in het voordeel van GBP, maar voor aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit werden geen grote verschillen tussen LSG en GBP gevonden. 
Vergeleken met verschillende vormen van gastric banding (GB) werd in het merendeel 
van de gevallen een gunstiger effect gevonden voor (L)SG met betrekking tot de 
verschillende gewichtsparameters, DMT2, hypertensie, slaapapnoe, GERD en kwaliteit 
van leven. Er deed zich geen consistent patroon voor in het voordeel of nadeel van één 
type operatie met betrekking tot sterfte. Complicaties leken minder op te treden na LSG 
dan na (L)RYGBP of andere bypass technieken en BPD-LL en RYGBP leverden de meeste 
complicaties op. Ziekenhuisopnames kwamen in twee onderzoeken vaker voor na (L)SG 
dan na (LA)GB.  
Vergeleken met IMT werden één jaar postoperatief grote en significante verschillen 
gevonden in het voordeel van de LSG groep met betrekking tot verschillende 
gewichtsparameters en de resolutie van DMT2. 
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Conclusie 
De verschillende onderzochte bariatrische technieken (LSG, LRYGBP en GB) leiden 
allemaal tot een gewichtsafname en verbetering van aan obesitas gerelateerde 
comorbiditeit. De resultaten van het merendeel van de cohortonderzoeken moeten met 
grote voorzichtigheid geïnterpreteerd worden vanwege de aanwezige baselineverschillen 
en het mogelijk bestaan van confounding by indication. Er is nog slechts weinig 
onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van LSG.  
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Inleiding 
Bariatrische operaties aan maag en/of darmen zijn bedoeld om overgewicht te reduceren 
en comorbiditeit (bijvoorbeeld diabetes type 2) te voorkomen of te verbeteren. Door 
middel van verkleining of vernauwing van de maag en/of het ‘omleiden’ van een stuk van 
de dunne darm kan minder voedsel worden in- en opgenomen. Er zijn verschillende 
bestaande technieken en nieuwe technieken zijn in ontwikkeling of worden experimenteel 
toegepast (Langendam 2010) 
 
Bariatrische chirurgie is nu verzekerde zorg voor een beperkt aantal indicaties, maar 
nieuwe indicaties dienen zich aan. Bovendien neemt door de toename van obesitas en de 
complicaties daarvan de vraag naar bariatrische chirurgie toe (Brethauer 2009). 
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft het Dutch Cochrane Centre (DCC) in 
2010 opdracht gegeven om een systematische review uit te voeren naar de effectiviteit 
van sleeve gastrectomie en in 2012 werd het DCC door het CVZ verzocht de eerdere 
review die in 2011 gepubliceerd was, te actualiseren. 
 
De huidige indicaties voor bariatrische chirurgie zijn een BMI >40 kg/m2 of >35 kg/m2 
met comorbiditeit. Eerdere pogingen om af te vallen, met behulp van conventionele 
behandeling, moeten zijn geprobeerd. Bij een BMI >50 kg/m2 kan bariatrische chirurgie 
als primaire behandeling worden overwogen. In het verband met het operatie risico moet 
de patiënt relatief gezond zijn en bereid zijn levenslang vitamine supplementen te nemen 
(National Institute of Health (NIH) criteria) (Consensus Development Conference Panel, 
1991). 
 
Deze systematische review gaat over sleeve gastrectomie, als op zichzelf staande 
procedure of als onderdeel van ‘staged procedure’. De sleeve gastrectomie, ook wel 
maagverkleining genoemd, was oorspronkelijk het eerste deel van een tweedelige 
operatie voor super-obese patiënten (BMI >50 kg/m2) (Medisch Wetenschappelijke Raad 
van het CBO, 2008). Enige tijd na de maagverkleining, d.w.z. na een initieel 
gewichtsverlies, volgt een maagbypass voor verdere gewichtsreductie. Omdat de 
resultaten na de sleeve gastrectomie als eerste stap veelbelovend waren, wordt deze 
operatie tegenwoordig steeds vaker als een op zichzelf staande procedure uitgevoerd. 
Bij de maagverkleining wordt veelal met een kijkoperatie (laparoscopisch) een groot 
gedeelte van de maag verwijderd, maar de procedure kan ook open worden uitgevoerd. 
Na een maagverkleining blijft een smalle buisvormige maag (‘sleeve’) over waar minder 
voedsel doorheen kan en het voedsel wordt ook niet meer opgeslagen. Het deel van de 
maag dat het hormoon ghrelin produceert (ghrelin stimuleert het hongergevoel), wordt 
verwijderd, met als gevolg dat het hongergevoel ook afneemt (Cohen 2005; Langer 
2005; Wren 2001). 
 
Momenteel worden veel patiënten met een sleeve gastrectomie behandeld. De American 
Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) is van mening dat dit eigenlijk alleen 
in studieverband zou moeten gebeuren. De sleeve gastrectomie als eerste fase van een 
duodenal switch (DS) bij patiënten met een zeer hoge BMI (>55/60) is wel een 
geaccepteerde ingreep (ASMBS, 2010). 
 
Het voorliggende rapport is gebaseerd op het rapport uit 2011 (Kramer 2011). Daar waar 
nodig zijn passages uit de inleiding, vraagstelling en methoden aangepast. De 
beschrijving van de resultaten en de tabellen met kenmerken van de studies en 
resultaten zijn geheel herschreven, waarbij de nieuw gevonden studies geïntegreerd zijn 
met de studies die reeds in het eerdere rapport waren opgenomen. 



 11 

Vraagstelling 
Wat is de effectiviteit van sleeve gastrectomie bij volwassenen met obesitas? 
 
P = volwassenen die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie 
I = maagverkleining (sleeve gastrectomie, als op zichzelf staande interventie of als 

onderdeel van een gecombineerde operatie in twee fasen) 
C = alle vergelijkingen: geen interventie, niet-chirurgische interventie of andere 

chirurgische technieken 
O = uitkomsten 

1) gewichtsverlies;  
2) aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (zoals diabetes, hypertensie, 

slaapapneu; incidentie, verbetering, genezing);  
3) kwaliteit van leven;  
4) sterfte;  
5) complicaties (perioperatieve morbiditeit, gastro-intestinale aandoeningen, 

eetstoornissen, heroperaties, revisieoperaties). 
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Methoden 
Voor het maken van een systematische review hanteerden wij de methoden zoals 
beschreven in het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgins 
and Green, 2008). De belangrijkste onderdelen worden hieronder besproken.  
De selectie en kwaliteitsbeoordeling zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd. De data werden geëxtraheerd door één onderzoeker en de gegevens werden 
gecontroleerd door een andere onafhankelijke onderzoeker. In het geval van onenigheid 
werd door middel van een discussie consensus bereikt. 

In- en exclusiecriteria 
In samenspraak met experts uit het werkveld en CVZ zijn in 2010 in- en exclusiecriteria 
geformuleerd voor het selecteren van relevante studies. Voor de update hebben we 
enkele bestaande exclusiecriteria geherdefinieerd als inclusiecriterium. 

Inclusiecriteria 

 RCT’s, Controlled Clinical Trials (CCT’s) en cohortonderzoek met een 
controlegroep (NB: uitsluitend cohortonderzoek dat voldoet aan de volgende 
criteria: historische en prospectieve cohorten, met goed omschreven 
inclusiecriteria voor deelname, inclusie van alle in aanmerking komende 
deelnemers, goed omschreven dataverzameling, vooraf gedefinieerde uitkomsten 
en vaststaande meetmomenten);  

 volwassenen die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie;  
 sleeve gastrectomie (laparoscopisch of open), als op zichzelf staande procedure of 

als onderdeel van een gecombineerde operatie in twee fasen;  
 vergelijkend cohort met tenminste 50 patiënten in totaal;  
 vergelijkend cohort met follow-up van tenminste 1 jaar;  
 volledige publicatie (geen conference abstract);  
 taal Engels, Duits, Frans of Nederlands. 

Exclusiecriteria 

 RCT’s met minder dan 20 deelnemers;  
 publicatie vóór 1990 (alleen in eerste versie);  
 sleeve gastrectomie als revisietechniek;  
 onduidelijke studie inclusiecriteria en/of geen vaste meetmomenten;  
 subtiele varianten van sleeve (bijvoorbeeld het gebruik van andere nietjes, het 

gebruik van andere hechtmaterialen of kleine verschillen in pouch volume bij 
dezelfde sleeve operatie). 

 
De definitie van morbide obesitas is een BMI hoger dan 40 kg/m2 of BMI hoger dan 35 
kg/m2 in combinatie met comorbiditeit. Voor obesitas wordt vaak een BMI grens van 30 
kg/m2 gehanteerd (Seidell 2008). Hoewel internationale richtlijnen voor bariatrische 
chirurgie uitgaan van morbide obesitas, vindt bariatrische chirurgie ook bij lagere BMI 
waarden plaats. Om die reden hebben wij geen ondergrens van BMI gehanteerd en alle 
studies meegenomen met patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen.  
 

Zoekmethode 

Elektronische databases 

De eerste zoekactie vond plaats op 27 augustus 2010; voor de update werd op 7 
november 2012 gezocht. De volgende databases werden onderzocht: CENTRAL, MEDLINE 
en EMBASE. De zoekstrategie staat in bijlage 1. 
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Andere literatuurbronnen 

Om zeker te zijn dat geen relevante studies gemist worden, zijn voor de eerste versie 
van het review de referenties van relevante primaire studies, systematische reviews 
(Brethauer 2009; Chavez-Tapia 2010; Ferchak and Meneghini, 2004) en de CBO richtlijn 
(Medisch Wetenschappelijke Raad van het CBO, 2008) nagekeken en de experts die 
hebben meegewerkt aan de eerste versie van dit rapport, geraadpleegd. 
 

Dataverzameling 

Selectieproces 

De selectie bestond uit twee fasen. In de eerste fase werden de zoekresultaten 
gescreend op relevantie aan de hand van titel en abstract. De potentieel relevante 
artikelen zijn in full-text opgevraagd en beoordeeld op in- en exclusiecriteria.  

Data-extractie 

Voor elk ingesloten onderzoek zijn de volgende karakteristieken geëxtraheerd: 
onderzoekskenmerken (type onderzoek, land, rekruteringsperiode, duur van de follow-
up), in- en exclusiecriteria); patiëntkenmerken (BMI, comorbiditeit, leeftijd, geslacht, 
etniciteit); interventiekenmerken (type interventie, vergelijking, pre- en postoperatief 
programma) en uitkomstkenmerken (type uitkomst, meetmomenten en resultaten). 
 

Risk of bias 
Voor de kwaliteitsbeoordeling van RCT’s is gebruik gemaakt van het Cochrane risk of bias 
instrument (Higgings and Green, 2008) en voor observationele studies werd de 
Newcastle Ottawa Scale (NOS) gebruikt (Downs and Black, 1998; Wells 2010). Enkele 
onderdelen van de NOS zijn aangepast om de toepasbaarheid van de NOS bij onze 
vraagstelling te vergroten. De NOS richt zich op vier gebieden waar mogelijk bias kan 
ontstaan: studie design, selectie van deelnemers, vergelijkbaarheid van de studiegroepen 
en het meten van de uitkomsten. Wanneer het risico laag is, wordt er een ster 
toegekend. Het Cochrane risk of bias instrument en de aangepaste NOS staat in bijlage 
2. 
 

Analyse 
Indien in de afzonderlijke RCT’s geen analyses tussen de groepen uitgevoerd of 
gerapporteerd werden, voerden wij deze waar mogelijk zelf uit. Dit werd niet gedaan 
voor de cohortonderzoeken, omdat dit verschil dan niet gecorrigeerd kan worden voor 
mogelijke confounders. Voor laatstgenoemde studies zijn de ruwe resultaten 
overgenomen zoals gerapporteerd in de oorspronkelijke publicatie. Indien een voor 
confounding gecorrigeerde analyse voorhanden was, werden deze resultaten 
overgenomen.  
Indien de afzonderlijke RCT’s voldoende vergelijkbaar waren met betrekking tot de 
onderzochte patiënten, interventies en uitkomsten, werd een meta-analyse uitgevoerd. 
Aangezien bij de onderzochte interventies (operatieve ingrepen) een ‘fixed’ effect niet 
aannemelijk is, is een random effects model (REM) toegepast. Voor dichotome 
uitkomsten werd het relatieve risico berekend en voor continue uitkomsten het 
gemiddelde verschil (“mean difference”). Voor de cohortonderzoeken werd geen meta-
analyse uitgevoerd vanwege de eerdergenoemde reden.  
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Resultaten 

Resultaten zoekactie en selectie 
Figuur 1 geeft de resultaten van de zoekactie en het selectieproces weer voor het rapport 
van 2011. De zoekactie leverde 402 referenties op, waarvan er 102 op de volledige tekst 
werden beoordeeld. Uiteindelijk werden 94 studies uitgesloten: 91 studies voldeden niet 
aan de inclusiecriteria, twee publicaties zijn geëxcludeerd omdat er een recenter artikel 
over hetzelfde onderzoek voorhanden was en één studie was gepubliceerd in het Noors. 
Vierendertig niet-vergelijkende cohortonderzoeken werden uitgesloten. Vijf vergelijkende 
cohortonderzoeken met een onderzoeksgroep van minder dan 50 personen en 2 met een 
follow-upduur korter dan 1 jaar werden uitgesloten. 
Uiteindelijk werden acht studies geïncludeerd; vier RCT’s (Dapri 2007; Himpens 2006; 
Karamanakos 2008; Peterli 2007) en vier vergelijkende cohortonderzoeken (Gehrer 
2010; Lakdawala 2010; Sabbagh 2010; Weiner 2007).  
De 94 geëxcludeerde onderzoeken zijn met de reden van exclusie te vinden in bijlage 3a.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Selectieproces voor het rapport maart 2011. 

 
Figuur 2 geeft de resultaten van de zoekactie en het selectieproces weer voor de update 
in 2013. De zoekactie leverde 1509 referenties op, waarvan er 78 op de volledige tekst 
werden beoordeeld. Hiervan werden 52 studies uitgesloten. De 52 geëxcludeerde 
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onderzoeken zijn met de reden van exclusie te vinden in bijlage 3b. Uiteindelijk werden 
26 nieuwe studies geïncludeerd (bijlage 4); zes RCT’s (Kehagias 2011; Lee 2011; Peterli 
2012; Praveen 2012; Schauer 2012; Woelnerhanssen 2011) en 20 vergelijkende 
cohortonderzoeken (Alley 2012; Benaiges 2011; Benaiges 2012; Boza 2012; Brunault 
2011; Burns 2010; Chouillard 2011; De Gordejuela 2011; Hutter 2012; Jiménez 2012; 
Leyba 2010; Melissas 2012; Miguel 2010; Mohos 2011; Nelson 2011; Nocca 2011; 
Omana 2010; Ortega 2012; Overs 2012; Skroubis 2011).  
 
RCT’s 
Één van de in het oorspronkelijke rapport geïncludeerde RCT’s (Dapri 2007) betrof een 
vergelijking tussen subtiele varianten van LSG; deze RCT is in deze update verder buiten 
beschouwing gelaten. Peterli 2012 en Woelnerhanssen 2011 betroffen de resultaten na 1 
jaar van de in de eerdere review geïncludeerde studie, die de resultaten na 3 maanden 
rapporteerde (Peterli 2009). Laatstgenoemde publicatie is niet verder beschouwd (Peterli 
2009). De resultaten betreffende 60 patiënten van een in Griekenland uitgevoerde RCT 
(Kehagias 2011) werden gepubliceerd door dezelfde onderzoekersgroep als een eerder 
geïncludeerde Griekse studie betreffende 32 patiënten (Karamanakos 2008). Beide RCT’s 
vertonen grote gelijkenis in opzet en onduidelijk is, of de meest recente publicatie ook de 
patiënten van de eerdere publicatie bevat. Beide publicaties worden vooralsnog in de 
update beschreven.  
 
Als de oorspronkelijke review en de update worden samengenomen werden in totaal acht 
publicaties (Himpens 2006; Karamanakos 2008; Kehagias 2011; Lee 2011; Peterli 2012; 
Praveen 2012; Schauer 2012; Woelnerhanssen 2011) betreffende zeven RCT’s 
geïncludeerd. 
 
 
Cohorten 
De in de eerste versie van dit review geïncludeerde studie van Weiner (Weiner 2007) 
wordt in deze update verder buiten beschouwing gelaten, omdat deze een vergelijking 
betreft van subtiele varianten van LSG. Met de overige drie studies (Gehrer 2010, 
Lakdawala 2010, Sabbagh 2010) uit de oorspronkelijke review komt het totaal aantal 
publicaties die in deze update zijn opgenomen op 23. 
 
Tussen de vier cohortonderzoeken die in de Verenigde staten werden uitgevoerd (Alley 
2012; Hutter 2012; Nelson 2011; Omana 2010), lijkt overlap tussen cohorten 
onwaarschijnlijk, gezien het feit dat er ziekenhuizen en centra in verschillende plaatsen 
beschreven worden. De studie van Hutter (Hutter 2012) is gebaseerd op data van 109 
andere ziekenhuizen, dus helemaal uitgesloten is overlap niet. 
Van de Europese studies zijn er vijf in Spanje uitgevoerd, alle vijf in Barcelona (Benaiges 
2011; Benaiges 2012; De Gordejuela 2011; Jiménez 2012; Ortega 2012). De studies van 
Benaiges (Benaiges 2011; Benaiges 2012) zijn van dezelfde onderzoeksgroep en werden 
in hetzelfde ziekenhuis uitgevoerd, wat het, gezien de publicatiedatum, aannemelijk 
maakt dat de publicaties (deels) op dezelfde onderzoekspopulatie gebaseerd zijn. De 
exacte rekruteringsperiode werd in één van de studies niet vermeld (Benaiges 2011). 
Ook de publicaties van Jiménez (Jiménez 2012) en Ortega (Ortega 2012) zijn mogelijk 
gebaseerd op (deels) dezelfde onderzoekspopulatie: het onderzoek werd in hetzelfde 
ziekenhuis uitgevoerd en enkele dezelfde auteurs werkten aan beide publicaties mee. 
Bovendien overlapt de periode waarin deelnemers gerekruteerd werden, voor een groot 
deel (Jiménez: 2005-2008; Ortega: 2005-2007). De vier Franse cohorten waren 
afkomstig uit verschillende ziekenhuizen en, hoewel de studie van Nocca een 
multicenterstudie van drie centra is, is overlap niet waarschijnlijk (Brunault 2011; 
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Chouillard 2011; Nocca 2011; Sabbagh 2010). Hetzelfde geldt voor de twee Griekse 
publicaties (Melissas 2012; Skroubis 2011). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2. Selectieproces voor de update 2013 
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Één studie werd in India uitgevoerd (Praveen 2012), één in Taiwan (Lee 2011) en één in 
de Verenigde Staten (Schauer 2012); de overige studies werden in Europa uitgevoerd.  
 
Twee studies gaven de periode waarin het onderzoek plaatsvond, niet aan (Karamanakos 
2008; Woelnerhanssen 2011 / Peterli 2012). De overige studies vonden alle na 2002 
plaats. 
 
Drie studies rapporteerden geen inclusiecriteria (Himpens 2006; Karamanakos 2008; 
Kehagias 2011). Één studie (Woelnerhanssen 2011 / Peterli 2012) betrof een subgroep 
van 23 niet-diabetische patiënten van een nog lopende multicenter RCT (SM-BOSS, 
NCT00356213; beoogd aantal patiënten: 100). In deze studie werden deelnemers jonger 
dan 60 jaar geïncludeerd met een BMI > 40 kg/m2 in combinatie met comorbiditeit, die 
voorafgaand aan de operatie minimaal twee jaar een niet succesvolle conservatieve 
behandeling voor gewichtsreductie hadden ondergaan. De inclusiecriteria van de studie 
uit India waren BMI >37 kg/m2 of BMI >32 kg/m2 met diabetes mellitus of twee andere 
significante comorbiditeiten, een niet-succesvolle conservatieve behandeling (duur van 
de behandeling niet vermeld) en leeftijd 18-65 jaar (Praveen 2012). In deze studie 
werden patiënten met een hiatus heria geëxcludeerd. In de Zwitserse studie werden 
patiënten met diabetes mellitus, een grote hiatus hernia of een eerdere grote 
buikoperatie uitgesloten (Woelnerhanssen 2011 / Peterli 2012) en in beide Griekse 
studies gold dat voor chronisch zieken (somatisch of psychiatrisch), misbruik van 
verslavende middelen en eerder ondergane gastro-intestinale operaties (Karamanakos 
2008; Kehagias 2011). Twee studies betroffen louter patiënten met DMT2 (Lee 2011; 
Schauer 2012). De in Taiwan uitgevoerde studie (Lee 2011) includeerde patiënten met 
slecht ingestelde DMT2 en een BMI van 25 tot 35 kg/m2.Tot de exclusiecriteria 
behoorden onder meer eerdere bariatrische chirurgie, voorgeschiedenis van medische problemen 
(psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving, recente vasculaire gebeurtenis van belang, 
interne maligne neoplasmata, portale hypertensie) en contra-indicatie voor operatie. De 
inclusiecriteria van de Amerikaanse studie waren leeftijd 20-60 jaar, HbA1c >7,0% en BMI 
27-43 kg/m2 (Schauer 2012). 
 
Het aantal onderzochte patiënten in de studies bedroeg 23 tot 100. De gemiddelde of 
mediane leeftijd op baseline varieerde van 30 tot 48 jaar. In één studie werd de 
geslachtsverdeling niet beschreven (Lee 2011); in alle overige studies was de 
meerderheid van de deelnemers vrouw. De gemiddelde of mediane BMI-waarde 
varieerde van 30,3 kg/m2 (Lee 2011) tot 48-49 kg/m2 (Praveen 2011).  
 
Alle studies presenteerden de resultaten 1 jaar postoperatief en in twee studies bedroeg 
de follow-up duur 3 na de operatie (Himpens 2006; Kehagias 2011).  
 
Kenmerken van de vergelijkende cohortonderzoeken 
Van de 23 ingesloten cohortonderzoeken vergeleken er dertien LSG en LRYGBP (Benaiges 
2011; Benaiges 2012; Boza 2012; Chouillard 2011; De Gordejuela 2011; Gehrer 2010; 
Jiménez 2012; Lakdawala 2012; Leyba 2010; Mohos 2011; Nelson 2011; Nocca 2011; 
Ortega 2012) en vier LSG en LAGB (Alley 2012; Brunault 2011; Omana 2010; Sabbagh 
2010). In de studie van Miguel (Miguel 2010) werd Silastic® ring sleeve gastrectomie 
(SRSG) vergeleken met Silastic® ring gastric bypass (SRGBP). In de studie van Melissas 
(Melissas 2012) werd SG vergeleken met SG plus side-to-side jejunoileal anastomosis. 
In vijf studies werden meer dan twee vormen van bariatrische chirurgie met elkaar 
vergeleken: (L)SG vs. (L)GB vs. (L)GBP (Burns 2010), LSG vs. LAGB vs. LRYGBP vs. 
RYGBP (Hutter 2012), SG vs. GB vs. duodenal switch (DS) (Nelson 2011), SG vs. RYGBP 
vs. AGB (Overs 2012) en SG vs. LSG vs. (L)RYGBP vs. BPD-LL (“Biliopancreatic diversion 
with long limbs” = variant van LRYGBP) (Skroubis 2011).  
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In 15 gevallen betrof het een prospectief cohortonderzoek (Benaiges 2011; Benaiges 
2012; Boza 2012; Brunault 2011; Burns 2010; Chouillard 2011; Gehrer 2010; Hutter 
2012; Leyba 2011; Melissas 2012; Miguel 2010; Mohos 2011; Nocca 2011; Sabbagh 
2010; Skroubis 2011). 
 
Van de 23 ingesloten cohorten werd één studie in Australië uitgevoerd (Overs 2012), één 
in Chili (Boza 2012), één in Venezuela (Leyba 2011), één in Brazilië (Miguel 2010), één 
in India (Lakdawala 2010) en vier in de Verenigde staten (Alley 2012; Hutter 2012; 
Nelson 2011; Omana 2010). De overige 14 studies werden in Europa uitgevoerd. 
 
Op één na (Skroubis 2011) beschreven alle studies inclusiecriteria. Eén studie 
includeerde alleen diabetespatiënten (Jiménez 2012) en een andere studie alleen 
vrouwelijke deelnemers (Miguel 2010). Een beschrijving van exclusiecriteria ontbrak in 
11 van de 23 ingesloten cohortstudies (Alley 2012; Benaiges 2011; Boza 2012; Brunault 
2011; Burns 2010; De Gordejuela 2011; Melissas 2012; Nelson 2011; Omana 2010; 
Sabbagh 2010; Skroubis 2011). 
 
De omvang van de studiepopulatie van de meeste ingesloten cohortonderzoeken lag 
tussen de 64 (Miguel 2010) en 407 (Ortega 2012) deelnemers. Vier studies omvatten 
meer dan 1000 deelnemers (Skroubis 2011: n=1077; Boza 2012: n=1597; Burns 2010: 
n=8532; Hutter 2012: n=28616).  
In negen cohortonderzoeken lag de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in één of 
meerdere onderzoeksgroepen onder de 40 jaar (Boza 2012; Brunault 2011; Chouillard 
2011; Lakdawala 2010; Leyba 2010; Melissas 2012; Mohos 2011; Sabbagh 2010; 
Skroubis 2011) en in één studie werden geen gegevens over de leeftijd van de 
deelnemers gerapporteerd (Nelson 2011). 
In alle onderzoeken waren er meer vrouwelijke dan mannelijke deelnemers, met 
uitzondering van de studie van Lakdawala (Lakdawala 2010), waarin de man-
vrouwverdeling nagenoeg gelijk was, en de studie van Miguel (Miguel 2010) waarin 
alleen vrouwelijke deelnemers werden geïncludeerd. In drie studies werden geen 
gegevens over geslacht van de deelnemers gerapporteerd (De Gordejuela 2011; 
Sabbagh 2010; Skroubis 2011). 
In één studie lag de gemiddelde of mediane BMI-waarde van de deelnemers onder de 40 
kg/m2 (Boza 2012) en in acht studies was de gemiddelde of mediane BMI groter dan 50 
kg/m2 in één of meer onderzoeksgroepen (Brunault 2011; De Gordejuela 2011; Mohos 
2011; Nelson 2011; Nocca 2011; Omana 2010; Ortega 2012; Sabbagh 2010). In één 
studie werd geen informatie over het BMI gegeven (Burns 2010). In de overige studies 
lag de gemiddelde of mediane BMI-waarde van de deelnemers tussen de 40 en 50 kg/m2.  
Het percentage deelnemers met diabetes varieerde van <10 (Boza 2012; Leyba 2011) 
tot 100 (Jiménez 2012). Gegevens over het aantal deelnemers met diabetes ontbraken in 
zes studies (Burns 2010; De Gordejuela 2011; Gehrer 2010; Miguel 2010; Nelson 2011; 
Overs 2012). 
 
Alle studies rapporteerden uitkomsten op 12 maanden postoperatief, op twee studies na 
die alleen resultaten presenteerden na de totale follow up (Mohos 2011; Overs 2012). 
Acht studies presenteerden uitkomsten op een meetmoment >12 maanden postoperatief 
(Boza 2012; Chouillard 2011; De Gordejuela 2011; Gehrer 2010; Jiménez 2012; Mohos 
2011; Sabbagh 2010; Skroubis 2011). 
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Methodologische kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken 
 
RCT’s 
 
De kwaliteitsbeoordeling van de zeven geïncludeerde RCT’s staat beschreven in Figuur 3. 
Twee RCT’s (Himpens 2006; Praveen 2012) gaven geen beschrijving van de 
randomisatiemethode en in twee studies was het blinderen van de toewijzer niet 
beschreven (Himpens 2006; Lee 2011). Blindering van patiënten en behandelaars is 
lastig bij chirurgische interventies; in één studie werd expliciet beschreven dat zowel de 
patiënten en behandelaars als een onafhankelijke effectbeoordelaar geblindeerd waren 
(Kehagias 2011); één studie was beschreven als dubbelblind (Lee 2011). Gelet op de 
aard van de veelal ‘harde’ uitkomsten achten wij de kans op vertekening echter gering. 
De beschrijving van de loss to follow-up was in één studie onduidelijk (Himpens 2006), 
waardoor er geen uitspraak gedaan kon worden over selectieve uitval. In een andere 
studie (Schauer 2012) waren er 10 uitvallers (totaal 150 patiënten), van wie negen in 
één interventiearm; hiervoor werd ‘high risk of bias’ gescoord. In geen van de studies 
waren aanwijzingen voor selectieve rapportage. Twee studies scoorden ‘nee’ (‘high risk of 
bias”) op item 7 “Vrij van andere vormen van bias”: één omdat na randomisatie twee 
patiënten (100% van de patiënten met preoperatieve comorbiditeit diabetes) met erg 
hoge bloedsuikerwaarden werden uitgesloten van de LRYGBP groep voor de glucose 
analyses, waardoor het onduidelijk is of dit tot vertekende resultaten heeft kunnen leiden 
(Karamanakos 2008), en één omdat er grote verschillen waren bij baseline in BMI en 
gewicht (Woelnerhanssen 2011 / Peterli 2012). 
 
Overall scoorde volgens de Cochrane-systematiek alleen de studie van Kehagias ‘low risk 
of bias’ op alle domeinen. Drie studies moeten als ‘high risk of bias’ bestempeld worden 
(Karamanakos 2008; Schauer 2012; Woelnerhanssen 2011 / Peterli 2012) en de overige 
drie studies – als de kans op vertekening door gebrek aan blindering (Himpens 2006) als 
gering beschouwd wordt – als ‘unclear risk of bias’ (Himpens 2006; Lee 2011; Praveen 
2012).  
 
De kwaliteitsbeoordeling van de 23 geïncludeerde cohortonderzoeken is beschreven in 
Tabel 1. 
 
In acht cohorten (Alley 2012; De Gordejuela 2011; Jiminez 2012; Lakdawala 2010; 
Nelson 2011; Omana 2010; Ortega 2012; Overs 2012) was het studiedesign niet 
prospectief opgezet, of was dit onduidelijk. De deelnemers uit het interventiecohort 
waren onvoldoende representatief voor de gemiddelde (morbide) obesitas patiënt in vier 
studies (Gehrer 2010; Lakdawala 2010; Nelson 2011; Sabbagh 2010). Het controlecohort 
was niet afkomstig uit dezelfde populatie als het interventiecohort in vijf studies (Gehrer 
2010; Lakdawala 2010; Mohos 2011; Nelson 2011; Sabbagh 2010) en in vier studies 
(Brunault 2011; Jiménez 2012; Sabbagh 2010; Skroubis 2011) werd er geselecteerd op 
de minimale follow-up van deelnemers. 
In vijf studies (Benaiges 2012; Boza 2012; Hutter 2012; Melissas 2012; Miguel 2010) 
waren de patiëntkarakteristieken tussen de interventie- en controlegroepen 
vergelijkbaar. De uitkomstbeoordeling was niet valide in acht studies (Chouillard 2011; 
Jiménez 2012; Lakdawala 2010; Leyba 2011; Mohos 2011; Omana 2010; Ortega 2012; 
Overs 2012). De follow-up op één jaar was adequaat in twaalf studies (Benaiges 2011; 
Brunault 2011; Burns 2010; Chouillard 2011; De Gordejuela 2011; Gehrer 2010; 
Jiménez 2012; Leyba 2011; Miguel 2010; Nocca 2011; Omana 2010; Sabbagh 2010). 
Ten slotte was de follow-up langer dan drie jaar inadequaat in zes studies (Boza 2012; 
Gehrer 2010; Jiménez 2012; Mohos 2011; Overs 2012; Skroubis 2011). Aangezien de  
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follow-up duur van de overige cohorten korter was dan drie jaar was dit item niet van 
toepassing op deze studies. 
 
Overall scoorde volgens de Newcastle Ottawa Scale (NOS)-systematiek slechts één studie 
‘lage kans op vertekening’ op alle domeinen (Miguel 2010) en zeven studies op scoorden 
slechts op één item negatief (Benaiges 2011; Benaiges 2012; Boza 2012; Brunault 2011; 
Burns 2010; Hutter 2012; Melissas 2012).  
 
 

 
Figuur 3. Risk of bias van de ingesloten RCT's 

+: laag risico op vertekening; -: hoog risico op vertekening; ?: onduidelijk risico op vertekening; open vak = 

niet van toepassing 
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Tabel 1. Kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde cohortonderzoeken 

-= geen sterbeoordeling, = lage kans op vertekening, n.v.t=niet van toepassing 
Voor ieder item wordt een positieve beoordeling gewaardeerd met een ster. 
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Alley 2012 -    -  - n.v.t.  

Benaiges 2011     -   n.v.t.  

Benaiges 2012       - n.v.t.  

Boza 2012       - -  

Brunault 2011    - -   n.v.t.  

Burns 2010     -   n.v.t  

Chouillard 2011     - -  n.v.t  

De Gordejuela 
2011 

-    -   n.v.t  

Gehrer 2010  - -  -   -  

Hutter 2012       - n.v.t  

Jiménez 2012 -   - - -  -  

Lakdawala 2010 - - -  - - - n.v.t.  

Leyba 2011     - -  n.v.t  

Melissas 2012       - n.v.t  

Miguel 2010        n.v.t  

Mohos 2011   -  - - - -  

Nelson 2011 - - -  -  - n.v.t  

Nocca 2011     -   n.v.t.  

Omana 2010 -    - -  n.v.t.  

Ortega 2012 -    - - - n.v.t.  

Overs 2012 -    - - - -  

Sabbagh 2010  - - - -   n.v.t.  

Skroubis 2011    - -  n.v.t. 
 - 
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Effecten van de interventies 
De resultaten van de geïncludeerde RCT’s en cohortonderzoeken worden apart 
beschreven en gepresenteerd per vergelijking (LSG versus LRYGBP en LSG versus LAGB). 
Alle tabellen met resultaten staan in bijlage 7. In de tabellen wordt aangegeven of de 
resultaten van de gedefinieerde uitkomsten van een onderzoek niet worden 
gerapporteerd of niet zijn gemeten. Niet gemeten houdt in dat de uitkomst niet werd 
bestudeerd voor de follow-up duur waarvoor data beschreven zouden moeten worden in 
de tabel. 
 

A. LSG versus GBP 

 
RCT’s 
 
Vier studies (Karamanakos 2008; Kehagias 2011; Schauer 2012; Woelnerhanssen 2012 / 
Peterli 2011) vergeleken LSG met LRYGBP, één studie vergeleek LSG in combinatie met 
een duodenojejunal bypass (DJB-LSG) met LRYGBP (Praveen 2012) en één studie 
vergeleek LSG met LGBP (Lee 2011).  
 
Alle studies onderzochten één of meer gewichtsparameters. Één studie (Lee 2011) 
presenteerde de baselinekenmerken niet per interventiegroep. In alle overige studies was 
sprake van een lager uitgangsgewicht in de LSG groep, waarbij in één kleine studie de 
verschillen groot waren (Woelnerhanssen 2011 / Peterli 2012).  
De resultaten betreffende de verschillende gewichtsparameters staan samengevat in 
Tabel 2. In alle studies verbeterden alle gewichtskenmerken aanzienlijk na iedere 
bestudeerde operatie. 
 
Voor de vergelijking van LSG met LRYGBP konden drie meta-analysen worden uitgevoerd 
(Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6). Er werden geen significante verschillen gevonden voor 
gemiddelde BMI, gemiddelde gewicht en absolute gewichtsvermindering 1 jaar na de 
operatie. In individuele studies werden voor deze vergelijking 1 jaar postoperatief 
significante verschillen gevonden voor de uitkomsten absolute vermindering van BMI 
(Schauer 2012) en percentuele vermindering in overgewicht (Figuur 7 en Tabel 2) in het 
voordeel van LSG (Karamanakos 2008; Kehagias 2011), percentuele vermindering van 
het uitgangsgewicht in het voordeel van LRYGBP (welke groep met een aanzienlijk hoger 
uitgangsgewicht begon) (Peterli 2011; Woelnerhanssen 2012) (Tabel 2) en voor het 
aantal patiënten dat meer dan 50% overgewicht verloor in het voordeel van LSG 
(Kehagias 2011) (Tabel 2).  
Voor de vergelijking LSG versus DJB-LSG (Praveen 2012) werden geen significante 
verschillen gevonden voor de bestudeerde gewichtsparameters (Figuur 4, Figuur 6, 
Figuur 7 en Tabel 2). 
Voor de vergelijking LSG versus LGBP (Lee 2011) werden 1 jaar postoperatief significante 
verschillen gevonden voor de uitkomsten gemiddelde BMI (Figuur 4), gemiddelde gewicht 
(Figuur 5) en percentuele vermindering in overgewicht (Figuur 7) in het voordeel van 
LGBP (Lee 2011).  
 
Één studie (Kehagias 2011) bestudeerde de effecten op verschillende 
gewichtsparameters 2 en 3 jaar postoperatief en vond geen significante verschillen 
tussen LSG en LRYGBP (Tabel 2). 
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Figuur 4. LSG versus GBP: gemiddelde BMI 1 jaar postoperatief (kg/m2) 

 
 

 
 
Figuur 5. LSG versus GBP: gemiddelde gewicht 1 jaar postoperatief (kg) 
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Figuur 6. LSG versus LRYGBP: absolute vermindering in gewicht t.o.v. baseline 1 jaar 
postoperatief (kg) 

 
 

 
Figuur 7. LSG vs GBP: percentuele vermindering in overgewicht (kg) 1 jaar postoperatief 

 
 
Vijf studies bestudeerden het effect van de verschillende operaties op aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit. DMT2 verbeterde 1 jaar na de operatie in vier studies 
(Karamanakos 2008; Lee 2011; Praveen 2012; Schauer 2012) en 3 jaar na de operatie 
in 1 studie (Kehagias 2011), maar er waren geen significante verschillen tussen beide 
typen operatie (Tabel 3), behalve in de studie van Lee (Lee 2011) waar een verschil van 
46,7% (95%-BI 26,7 tot 66,6) werd gevonden in het voordeel van LGBP.  
Ook hypertensie verbeterde na 1 jaar (Praveen 2012) en na 3 jaar (Kehagias 2011), 
maar ook hier waren geen significante verschillen tussen de verschillende operaties. 
Hetzelfde geldt voor slaapapnoe, GERD en artrose (Kehagias 2011).  
Behoudens DMT2 waren er in alle studies echter zeer weinig personen met een aan 
obesitas gerelateerde comorbiditeit.  
 
Kwaliteit van leven werd in geen enkele RCT bestudeerd.  
 
In geen van de geïncludeerde RCT’s vond tot 1 jaar na de operatie sterfte plaats (Tabel 
4). 
 
Perioperatieve (vroege) complicaties werden in deze RCT’s niet vaak waargenomen, 
evenals late complicaties (Tabel 5). Na LSG vindt soms lekkage van de anastomosen 
plaats en na LRYGBP wordt soms ileus waargenomen ten gevolge van adhaesies. 



 25 

Heroperaties waren zelden nodig. In één studie was het percentage ziekenhuisopnames 
groter na LRYGBP dan na LSG (Schauer 2012). 
 
Voor deficiënties (Tabel 6) werden in één studie na 3 jaar geen significante verschillen 
gevonden m.b.t. Hb, ijzer, ferritine, foliumzuur, calcium, magnesium, fosfor, albumine en 
parathormoon (Kehagias 2011). Wel werd een significant verschil gevonden voor 
vitamine B12 in het nadeel van LRYGBP. 
 
Voor alle vergelijkingen geldt dat gelet op de kleine patiëntenaantallen sprake is van 
brede betrouwbaarheidsintervallen die ook klinisch weinig relevante verschillen tussen de 
verschillende operaties omvatten. Drie studies onderscheidden zich door respectievelijk 
een aanzienlijk hoger uitgangsgewicht bij baseline in de LRYGBP groep (Peterli 2011; 
Woelnerhanssen 2012) en de inclusie van louter patiënten met DMT2 en een gemiddelde 
BMI dat veel lager was dan in de andere RCT’s (Lee 2011; Schauer 2012).  
 
 
Cohortonderzoeken 
 
Negentien cohortonderzoeken (Benaiges 2011; Benaiges 2012; Boza 2012; Burns 2010; 
Chouillard 2011; De Gordejuela 2011; Gehrer 2010; Hutter 2012; Jiménez 2012; 
Lakdawala 2010; Leyba 2010; Melissas 2012; Miguel 2010; Mohos 2011; Nelson 2011; 
Nocca 2011; Ortega 2012; Overs 2012; Skroubis 2011) vergeleken (L)SG met een 
gastric bypass. 
 
Achttien studies onderzochten één of meer gewichtsparameters. De resultaten 
betreffende de verschillende gewichtsparameters staan samengevat in Tabel 7. 
 
Over het algemeen was sprake van baselineverschillen met betrekking tot het 
uitgangsgewicht in het voordeel van de LSG groep, behalve bij twee studies (De 
Gordejuela 2011; Mohos 2011) waarin de patiënten in de LSG-groep zwaarder waren. In 
drie studies waren de gewichtparameters gelijk bij baseline (Boza 2012; Hutter 2012; 
Miguel 2010). 
 
Twee onderzoeken vonden significante verschillen na één jaar voor BMI in het voordeel 
van LRYGBP (Boza 2012) en SG plus (Melissas 2012) en één onderzoek voor gewicht 
(Mohos 2011) in het voordeel van LRYGBP.  
In vier studies werden niet-significante verschillen gevonden in het voordeel LRYGBP 
voor verandering van BMI of gewicht t.o.v. baseline, waarbij impliciet gecorrigeerd wordt 
voor baselineverschillen (Benaiges 2012; Gehrer 2010; Hutter 2012; Mohos 2011); in 
één studie was het verschil in verandering van uitgangsgewicht significant, ook weer in 
het voordeel van GBP (Melissas 2012).   
Voor de uitkomst percentuele vermindering in overgewicht (excess weight loss) werden 
geen significante verschillen gevonden, behalve in twee studies in het voordeel van resp. 
LRYGBP (Boza 2012) en SG-plus (Melissas 2012). Voor de overige parameters 
betreffende relatieve veranderingen werden geen significante verschillen gevonden 
(Tabel 7).  
In het merendeel van de studies waren alle gewichtsparameters in het voordeel van GBP. 
 
Acht studies rapporteerden over gewichtsparameters met een follow-up langer dan 1 jaar 
(Boza 2012; Chouillard 2011; De Gordejuela 2011; Gehrer 2010; Mohos 2011; Ortega 
2012; Overs 2012; Skroubis 2012). Behoudens in één studie (De Gordejuela 2011) 
waren alle gewichtsparameters in het voordeel van GBP. Er werden alleen significante 
verschillen gevonden in het voordeel van LRYGBP voor BMI na 2 jaar (Boza 2012), BMI 
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en gewicht na resp. gemiddeld 38,3 en 15,7 maanden (Mohos 2011), en voor 
percentuele verandering in overgewicht BMI (EBMIL) (Ortega 2012) (Tabel 7).  
 

Twaalf onderzoeken beschreven aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (Tabel 8). In het 
merendeel van de studies nam diabetes aanzienlijk af in alle groepen ten opzichte van 
baseline. Het verschil in resolutie van diabetes op één jaar tussen de groepen was gering 
(variërend van 55% voor LSG versus 60% voor GBP tot 98% voor LSG versus 100% voor 
LRYGBP). Één studie (Jiménez 2012) rapporteerde een gecorrigeerde hazard ratio (HR) 
voor langdurige remissie van 1,9 (95%-BI 1,1 tot 3,4) in het voordeel van LSG.  
Negen studies beschreven de resolutie of verbetering van hypertensie. Hypertensie nam 
na één jaar in alle studies af ten opzichte van baseline; de verschillen tussen de groepen 
waren gering (variërend van 43% voor LSG versus 58% voor GBP tot 91% voor LSG 
versus 95% voor LRYGBP). 
De resolutie of verbetering van slaapapneu werd in vijf studies gerapporteerd, welke 
allen een verbetering lieten zien. Één van de grotere studies (Hutter 2012) laat zien, dat 
het verschil in slaapapneu resolutie tussen de groepen tevens gering is (LSG: 62%; 
LRYGBP: 66%; RYGBP: 53%).  
Twee studies rapporteerden over gastro-oesofagale reflux (GERD). Één van deze studies 
vond een grotere resolutie van GERD op één jaar in de LRYGB groep ten opzichte van de 
LSG groep (92% vs. 25%). Een tweede studie liet zien dat de incidentie van GERD 
toenam van 5% op baseline tot 9% in de LSG groep op één jaar (vs. 13% op baseline tot 
0% op één jaar in de LRYGBP groep).  
 
Twee onderzoeken (Mohos 2011; Overs 2012) bestudeerden kwaliteit van leven (Tabel 
9). In één onderzoek werden 1 jaar postoperatief geen significante verschillen gevonden 
tussen LSG en LRYGBP voor de SF-36 en het Moorehead–Ardelt II instrument. Hetzelfde 
gold voor een ander onderzoek 2-4 jaar postoperatief (Gastrointestinal Quality of Life 
score) (Overs 2012).  
 
In slechts vier cohortonderzoeken (Burns 2010, Hutter 2012, Miguel 2010, Skroubis 
2011) vond binnen 30 dagen na de operatie sterfte plaats (0,1%-3,2%). Mortaliteit na 1 
jaar varieerde van 0,1-2,9% (Tabel 10). Er deed zich geen consistent patroon voor in het 
voordeel of nadeel van één type operatie. Twee studies onderscheidden zich door voor 
comorbiditeit gecorrigeerde odds-ratios (OR) te presenteren voor de uitkomsten ‘sterfte 
na 30 dagen’ (Burns 2010) en ‘sterfte na 1 jaar’ (Hutter 2012). Na 30 dagen lijkt SG een 
hoger risico op overlijden te geven dan GBP, maar dit verschil is niet statistisch 
significant (OR 1,6; 95%-BI 0,2 tot 13,8). Na 1 jaar lijkt RYGBP het hoogste risico op 
overlijden te geven (en LSG het laagste), maar dit verschil is tevens niet statistisch 
significant (OR van RYGBP t.o.v. LSG 4,3; 95%-BI 0,9 tot 19,6; OR van LRYGBP t.o.v. 
LSG 1,8; 95%-BI 0,4 tot 7,3).  
 
In elf van de negentien cohortonderzoeken die (L)SG met GBP vergeleken werden 
complicaties beschreven (Tabel 11). Postoperatieve vroege complicaties werden vaker 
beschreven dan late complicaties. De meest voorkomende ernstige complicaties kunnen 
grofweg worden samengevat in infecties (abcessen, fistels, koorts), mechanische 
complicaties (bloedingen, obstructies, leaks, stenosis, torsie blinde lis, littekenbreuk) en 
overige complicaties (trombose, embolie, cholelithiase, pancreatitis, maagzweer, 
hypoalbuminaemie, galstenen, longcomplicaties). 
Voor alle vergelijkingen (behalve voor Skroubis 2011) geldt, dat op <30 dagen na LSG 
minder complicaties optreden dan na (L)RYGBP of andere bypass technieken. De 
complicaties die na LSG optreden zijn minder van mechanische aard (stenosis, 
obstructies) vergeleken met de andere procedures.  
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BPD-LL en RYGBP leveren vooral veel complicaties op, zowel vroege als late (Skroubis 
2011). De littekenbreuk lijkt bij iedere techniek de meest voorkomende complicatie, 
maar treedt het minst op na LSG en na RYGBP het meest. 
 
Ziekenhuisopnames waren zelden beschreven en percentages varieerden sterk tussen de 
vier onderzoeken die melding maakten van deze uitkomst (1,1%-14,0%). Burns (Burns 
2010) onderscheidt zich door een voor comorbiditeit gecorrigeerde OR voor ‘heropname 
na 28 dagen’ te presenteren in het voordeel van (L)GBP, maar dit verschil is niet 
statistisch significant. 
 
Heroperaties waren zelden nodig (0,3-6,5%). Alleen Chouillard 2011 (Chouillard 2011) 
presenteerde een significant verschil tussen benodigde heroperaties in het voordeel van 
LSG. De belangrijkste reden (voor beide groepen) was verdenking op abdominale 
abcessen.  
 
Voor voedingsdeficiënties (Tabel 12) werden in één studie na 24,4 maanden (range 12-
40 mnd) geen significante verschillen gevonden m.b.t. vitamine B1, B6, calcium, 
foliumzuur, ijzer, zink en proteïne. Wel werd een significant verschil gevonden voor 
vitamine B12, D en secundair hyperparathyroïdisme in het nadeel van LRYGBP 
vergeleken met de LSG groep (Gehrer 2010). 
 

B. LSG versus (LA)GB 

 
RCT’s 
 
Één RCT vergeleek LSG met LAGB (Himpens 2006).  
 
Één jaar postoperatief werden significante verschillen gevonden in de mediane afname 
van de BMI, de mediane afname van het lichaamsgewicht en de percentuele verandering 
in overgewicht in het voordeel van de LSG groep. Deze verschillen werden ook gevonden 
na 3 jaar follow-up (Tabel 13). De afname van BMI is onwaarschijnlijk groot in beiden 
groepen, mogelijk is deze onjuist gerapporteerd in de studie (per e-mail contact 
opgenomen met auteurs, geen reactie ontvangen).  
 
Wat betreft aan obesitas gerelateerde comorbiditeit werd alleen gerapporteerd over 
GERD (Tabel 14). Na 1 jaar werd vaker de novo GERD vastgesteld na LSG dan na LAGB 
(verschil 13,1%; 95%-BI -4,2 tot 30,3). Na 3 jaar werd de novo GERD vaker vastgesteld 
na LAGB (verschil -17,5%; 95%-BI -32,3 tot -2,6), maar onduidelijk is of dit na 3 jaar 
om nieuwe gevallen t.o.v. jaar 1 gaat of om het totaal aantal de novo gevallen op 3 jaar.  
 
Kwaliteit van leven werd niet bestudeerd en sterfte werd niet expliciet beschreven 
(waarschijnlijk geen). 
 
Complicaties waarvoor een heroperatie nodig was (Tabel 15), traden minder vaak op in 
de LSG groep dan in de LAGB groep (verschil -12,5%; 95%-BI -26,1 tot 1,1). In de LSG 
groep ging het echter om 2 levensbedreigende complicaties (intraperitoneale bloeding en 
ischaemie van de sleeve waarvoor een totale gasterectomie nodig was). 
 
Resumerend is het lastig eenduidige conclusies te trekken uit deze studie, die van 
onduidelijke methodologische kwaliteit is en een verwarrende rapportage kent. 
 
Cohortonderzoeken 
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Acht cohortonderzoeken (Alley 2012, Brunault 2011, Burns 2010, Hutter 2012, Nelson 
2011, Omana 2010, Overs 2012, Sabbagh 2010) vergeleken (L)SG met (L)(A)GB. 
 
Zeven van de acht studies onderzochten één of meer gewichtsparameters.  
 
In vier onderzoeken was sprake van een hoger uitgangsgewicht in de LSG groep 
(Brunault 2011, Hutter 2012, Sabbagh 2010, Omana 2010), waarbij in één onderzoek de 
baselineverschillen significant waren (Omana 2010). De resultaten betreffende de 
verschillende gewichtsparameters staan samengevat in Tabel 16. 
 
Drie onderzoeken vonden significante verschillen één jaar postoperatie voor de afname 
excess BMI (Alley 2012, Sabbagh 2010) en percentuele vermindering in overgewicht 
(Alley 2012, Brunault 2011) in het voordeel van LSG. Ook als rekening gehouden wordt 
met de baselineverschillen, werd in alle onderzoeken een grotere afname gevonden met 
betrekking tot verschillende gewichtsparameters in het voordeel van LSG, behalve in 
twee studies (Brunault 2011; Nelson 2011) waar (LA)GB betere resultaten leek te 
hebben.  
 
Er werden vrijwel geen significante verschillen gevonden na langer dan één jaar voor 
gemiddelde BMI, gemiddelde afname van BMI, afname excess BMI, gemiddelde gewicht, 
percentuele vermindering in overgewicht en absolute gewichtsvermindering 1 jaar na de 
operatie. Omana 2010 liet een verschil in het voordeel van LSG zien (50,6% ± 19 vs. 
40,3% ± 11), maar dit betrof de studie waar het uitgangsgewichten significant 
verschillend waren. Als rekening gehouden wordt met de baselineverschillen, werd in alle 
andere onderzoeken een grotere afname gevonden met betrekking tot verschillende 
gewichtsparameters in het voordeel van LSG.  
 
Resumerend lieten alle onderzoeken verbetering in de gewichtskenmerken zien. In drie 
studies waren de verbeteringen in gewichtskenmerken in het voordeel van LSG. 
 
Twee onderzoeken beschreven aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (Tabel 17). In de 
ene studie (Hutter 2012) was één jaar na de operatie het percentage verbetering of 
resolutie van DMT2 en hypertensie hoger na LSG dan na LAGB. Hetzelfde gold voor 
resolutie van slaapapnoe en GERD. Ook in de andere studie (Omana 2010) waren langer 
dan één jaar na de operatie (exacte meetmoment onduidelijk) de percentages 
verbetering of resolutie van DMT2 en hypertensie hoger na LSG dan na LAGB en was 
slaapapnoe vaker afwezig. GERD persisteerde echter vaker na LSG. In deze studie waren 
de aantallen patiënten met een comorbiditeit echter klein. 
 
Vier onderzoeken bestudeerden kwaliteit van leven (Alley 2012; Brunault 2011; Overs 
2012; Sabbagh 2010) met vier verschillende instrumenten (Tabel 18). In één onderzoek 
werd 1 jaar postoperatief een significant betere kwaliteit van leven (Bariatric Quality of 
Life) gevonden in het voordeel van LSG (Alley 2012). Hetzelfde gold voor een ander 
onderzoek 2-4 jaar postoperatief (Gastrointestinal Quality of Life score) (Overs 2012). 
Een derde onderzoek vond alleen een significant verschil (gecorrigeerd voor geslacht en 
tijdsafhankelijke BMI) voor het domein ‘Psycho-sociale impact’ van de Quality Of Life, 
Obesity and Dietetics’ (QOLOD) rating scale in het voordeel van LSG (Brunault 2011).  
 
Overlijden als gevolg van de operatie werd weinig waargenomen (Alley 2012; Burns 
2010; Hutter 2012; Omana 2010; Sabbagh 2010) (Tabel 19). In twee onderzoeken 
(Burns 2010, Hutter 2012) vond binnen 30 dagen na de operatie sterfte plaats (1,0% vs 
0,1% en 0,1% vs. 0,1% voor respectievelijk LSG en GB). De mortaliteit na 1 jaar 
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bedroeg 1,0% voor (L)GB (voor LSG niet beschikbaar) in één studie (Burns 2010) en 0,2% 
voor LSG versus 0,1% voor LAGB in een andere studie (Hutter 2012).  De voor comorbiditeit 
gecorrigeerde OR voor sterfte na 30 dagen (met (L)GBP als referentiecategorie) bedroeg 
1,60 (95%-BI 0,18 tot 13,78) voor LSG en 0,22 (95%-BI 0,06 tot 0,77) voor (L)GB (Burns 
2010).  
 
In vier van de acht cohortonderzoeken die (L)SG met (LA)GB vergeleken werden vroege 
en/of late complicaties beschreven (Tabel 20). Een significant verschil tussen beide 
ingrepen m.b.t. het voorkomen van ernstige complicaties (maagfistels) werd slechts in 
één onderzoek gevonden in het nadeel van LSG (10,3% vs. 0% LAGB), na zowel 6 als 12 
maanden follow-up duur gemeten (Brunault 2011). Ook werd een groot verschil 
gevonden tussen het optreden van late complicaties, ditmaal in het voordeel van LSG 
(0% vs. 25% LAGB) (Sabbagh 2010). 
 
Ziekenhuisopnames waren slechts beschreven in twee onderzoeken en lieten resultaten 
zien in het nadeel van (L)SG (Burns 2010; Hutter 2012). Burns (Burns 2010) 
onderscheidt zich door een gecorrigeerde OR voor heropname na 28 dagen te 
presenteren. De voor comorbiditeit gecorrigeerde OR’s (met (L)GBP als 
referentiecategorie) bedroegen 0,71 (95%-BI 0,59 tot 0,87) voor (L)GB en 1,69 (95%-BI 
0,98 tot 2,93) voor (L)SG (Burns 2010). 
 
Het aantal en de redenen voor heroperaties varieerde sterkt tussen de verschillende 
studies (range 0,9%-19,6%). 
 
 

C. LSG versus intensieve medische therapie (IMT) 
 
RCT’s 
 
Één RCT betreffende louter patiënten met DMT2 vergeleek LSG met IMT (Schauer 2012).  
 
Één jaar postoperatief werden grote en significante verschillen gevonden met betrekking 
tot BMI bij follow-up en de afname ervan, lichaamsgewicht bij follow-up en de afname 
ervan en de mediane verandering in excess BMI in het voordeel van de LSG groep (Tabel 
21).  
 
Na één jaar was het percentage patiënten met een HbA1c <6,0% hoger in de LSG groep 
(37%) dan in de IMT groep (12%). Het verschil bedroeg 24,5% (95%-BI 7,7 tot 41,3) 
(Tabel 22). Er werd niet gerapporteerd over andere aan obesitas gerelateerde 
comorbiditeiten. 
 
Kwaliteit van leven werd niet bestudeerd. 
 
Sterfte werd niet waargenomen (Tabel 23).  
 
Ziekenhuisopnamen binnen één jaar vonden plaats in 8% van de LSG groep en 9% in de 
IMT groep (Tabel 24).  
 
 
Cohorten 
 
Er werden geen cohorten geïncludeerd waarin LSG met IMT of een andere vorm van 
conservatieve therapie werd vergeleken. 



 30 

Discussie 
 
Belangrijkste resultaten 
In dit systematische literatuuroverzicht zijn zeven RCT’s en 23 vergelijkende 
cohortonderzoeken naar de effectiviteit van (L)SG geïncludeerd. Één RCT met louter 
patiënten met DMT2 vergeleek LSG met intensieve medische therapie (IMT); dezelfde 
studie en alle andere studies vergeleken (L)SG met verschillende andere 
operatietechnieken. In alle studies verbeterden alle gewichtskenmerken aanzienlijk één 
jaar en langer na ieder bestudeerd operatietype.  
 
Voor de vergelijking tussen (L)SG en verschillende vormen van gastric bypass (GBP) 
werden zes RCT’s en 19 cohortonderzoeken geïncludeerd. In de (overwegend kleine) 
RCT’s werden geen eenduidige verschillen gevonden in het voordeel of nadeel van LSG 
met betrekking tot de verschillende uitkomsten, behalve voor vitamine B12 deficiëntie, 
waarvoor in één studie drie jaar postoperatief een significant verschil gevonden werd in 
het nadeel van LRYGBP. Één Taiwanese studie onder louter DMT2 patiënten viel op door 
overwegend significante uitkomsten met betrekking tot gewichtparameters en de 
resolutie van DMT2 in het voordeel van LGBP (Lee 2012). In de cohortonderzoeken was 
de verbetering met betrekking tot de verschillende gewichtparameters overwegend gelijk 
of in het voordeel van GBP. Met betrekking tot aan obesitas gerelateerde comorbiditeit 
werden geen grote verschillen tussen (L)SG en GBP gevonden, behoudens één studie die 
een gecorrigeerde hazard ratio voor langdurige remissie van DMT2 rapporteerde in het 
voordeel van LSG en twee andere studies, die respectievelijk een grotere resolutie van 
GERD na één jaar in de LRYGB groep ten opzichte van de LSG groep en een hogere 
incidentie van GERD in de LSG groep rapporteerden. Voor kwaliteit van leven 
(bestudeerd in slechts twee studies) werden geen significante verschillen gevonden. Er 
deed zich geen consistent patroon voor in het voordeel of nadeel van één type operatie 
met betrekking tot sterfte. In twee studies werden geen significante verschillen gevonden 
voor voor comorbiditeit gecorrigeerde sterfte na 30 dagen en sterfte na 1 jaar. 
Complicaties leken minder op te treden na (L)SG dan na (L)RYGBP of andere bypass 
technieken. BPD-LL en RYGBP leverden tot de meeste complicaties. 
 
Voor de vergelijking tussen (L)SG en verschillende vormen van gastric banding (GB) 
werden één RCT en acht cohortonderzoeken geïncludeerd. De RCT was van onduidelijke 
methodologische kwaliteit en kende een verwarrende rapportage, waardoor het lastig is 
hieruit eenduidige conclusies te trekken. Op basis van de cohortonderzoeken concluderen 
wij, dat – rekening houdend met de baselineverschillen in uitgangsgewicht – het 
merendeel van de onderzoeken een gunstiger effect vonden met betrekking tot de 
verschillende gewichtsparameters in het voordeel van (L)SG, zowel na één jaar als na 
langer dan één jaar. Voor DMT2, hypertensie, slaapapnoe en GERD werd meer 
verbetering gevonden na (L)SG dan na (LA)GB; in één studie echter, persisteerde GERD 
vaker na LSG dan na LAGB langer dan één jaar na de operatie. Voor kwaliteit van leven 
(vier onderzoeken, die verschillende instrumenten gebruikten) werd in twee onderzoeken 
een significant betere kwaliteit van leven gevonden in het voordeel van LSG; één studie 
vond alleen een significant verschil (gecorrigeerd voor geslacht en tijdsafhankelijke BMI) 
voor het domein ‘Psycho-sociale impact’ van de Quality Of Life, Obesity and Dietetics’ 
(QOLOD) rating scale in het voordeel van LSG. Voor sterfte werden geen significante 
verschillen gevonden tussen (L)SG en ander operatietypen, hoewel in één studie 
aanwijzingen zijn voor minder sterfte na (L)GB. Met betrekking tot het optreden van 
vroege of late complicaties (die op zeer uiteenlopende wijzen gemeten en gerapporteerd 
werden) kon geen eenduidig patroon in het voordeel of nadeel van (L)SG vastgesteld 
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worden. Met betrekking tot ziekenhuisopnames werden in twee onderzoeken resultaten 
gezien in het nadeel van (L)SG. 
 
Vergeleken met IMT werden één jaar postoperatief grote en significante verschillen 
gevonden in het voordeel van de LSG groep met betrekking tot verschillende 
gewichtsparameters en de resolutie van DMT2. 
 
Risk of Bias in de geïncludeerde studies 
Overall scoorde volgens de Cochrane-systematiek slechts één RCT ‘low risk of bias’ op 
alle domeinen, drie studies moeten als ‘high risk of bias’ bestempeld worden en de 
overige drie studies – als de kans op vertekening door gebrek aan blindering als gering 
beschouwd wordt – als ‘unclear risk of bias’. De RCT’s waren over het algemeen klein in 
omvang en hadden een lager uitgangsgewicht in de LSG groep. De kans op vertekening 
van objectieve uitkomstmaten door onvoldoende blindering lijkt gering, maar dit geldt 
waarschijnlijk niet voor de (niet frequent gebruikte) subjectieve uitkomstmaten. 
 
Van de cohortonderzoeken scoorde volgens de Newcastle Ottawa Scale (NOS)-
systematiek slechts één studie ‘lage kans op vertekening’ op alle domeinen en zeven 
studies scoorden slechts op één item van de NOS negatief. In bijna alle 
cohortonderzoeken was sprake van aanzienlijke baselineverschillen en dus van 
zogenoemde ‘confounding by indication’ waarbij de keuze van het type operatie 
gebaseerd is op patiëntkenmerken (meestal het uitgangsgewicht). Hoewel sommige 
onderzoeken dit trachtten te ondervangen door te matchen of in de analyse te corrigeren 
voor mogelijke confounders, moet bij de interpretatie van de resultaten altijd rekening 
gehouden worden met het bestaan van restconfounding met betrekking tot andere, niet 
meegenomen prognostische factoren. Bovendien was de NOS lastig te scoren. De NOS 
lijkt bovendien niet gevoelig voor alle potentiële bronnen van vertekening in de 
beschouwde studies. In het merendeel van de studies is er dan ook vanuit gegaan dat de 
bestudeerde patiënten in principe de doelgroep betroffen en representatief zijn. De 
follow-up in de geïncludeerde studies wisselde, de aantallen waarop de follow-up 
resultaten betrekking hadden, en het tijdstip waarop deze resultaten geëvalueerd zijn, 
waren vaak niet duidelijk en ook was vaak niet duidelijk of sprake was van selectieve 
uitval of dat het onderzoek gelijklopende cohorten betrof. Ook werden de verschillende 
operatietypen in het merendeel van de gevallen niet onderling vergeleken en werd bijna 
nooit gecorrigeerd voor baselineverschillen. Om deze reden is dan ook afgezien van 
meta-analysen, welke mogelijk tot misleidende resultaten zouden hebben kunnen leiden.  
 
Beperkingen van de review 
De identificatie en selectie van vergelijkende cohortonderzoeken was lastig en niet 
uitgesloten kan worden dat studies gemist zijn. Bovendien zijn louter cohortonderzoeken 
geïncludeerd, die een follow-upduur hadden van ten minste één jaar. Met betrekking tot 
perioperatieve morbiditeit en mortaliteit zijn studies die een kortere follow-upduur 
hadden dus niet meegenomen. Dit betekent dat deze uitkomsten mogelijk niet volledig in 
kaart gebracht zijn.  
 
Richtlijn morbide obesitas 
De in 2011 door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde uitgebrachte richtlijn ‘Morbide 
obesitas’ (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2011) spreekt geen voorkeur uit voor 
een bepaald type operatie voor een patiënt met morbide obesitas. De werkgroep beveelt 
aan voor iedere patiënt een individuele keuze te maken voor het type operatie rekening 
houdend met de verwachtingen van de patiënt, comorbiditeit en de expertise van de 
chirurg. Zij beschouwen LSG nog niet als een standaard ingreep voor morbide obesitas 
en adviseren dit type operatie alleen in onderzoeksverband uit te voeren. 
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Conclusie  
De verschillende onderzochte bariatrische technieken ((L)SG, (L)RYGBP en GB) leiden 
allen tot een aanzienlijke gewichtsafname en verbetering van comorbide aandoeningen.  
 
Vergeleken met GBP werden in RCT’s geen eenduidige verschillen gevonden in het 
voordeel of nadeel van LSG met betrekking tot de verschillende uitkomsten. In de 
cohortonderzoeken was de verbetering met betrekking tot de verschillende 
gewichtparameters overwegend in het voordeel van GBP, maar voor aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit werden geen grote verschillen tussen (L)SG en GBP gevonden. 
Er deed zich geen consistent patroon voor in het voordeel of nadeel van één type 
operatie met betrekking tot sterfte. Complicaties leken minder op te treden na (L)SG dan 
na (L)RYGBP of andere bypass technieken en BPD-LL en RYGBP leverden de meeste 
complicaties. 
 
Vergeleken met verschillende vormen van gastric banding (GB) werd in het merendeel 
van de gevallen een gunstiger effect gevonden voor (L)SG met betrekking tot de 
verschillende gewichtsparameters, DMT2, hypertensie, slaapapnoe, GERD en kwaliteit 
van leven. In één studie waren aanwijzingen voor minder sterfte na (L)GB. Een eenduidig 
patroon in het voordeel of nadeel van (L)SG voor het optreden van vroege of late 
complicaties kon niet vastgesteld worden, maar ziekenhuisopnames kwamen in twee 
onderzoeken vaker voor na (L)SG. 
 
Vergeleken met IMT werden één jaar postoperatief grote en significante verschillen 
gevonden in het voordeel van de LSG groep met betrekking tot verschillende 
gewichtsparameters en de resolutie van DMT2. 
 
De resultaten van het merendeel van de cohortonderzoeken moeten met grote 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden vanwege de aanwezige baselineverschillen en het 
mogelijk bestaan van confounding by indication. Er is nog slechts weinig onderzoek 
gedaan naar de lange termijneffecten van (L)SG.  
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Bijlage 1. Zoekstrategie 

Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1950 

to Present 

# Searches 

1 exp obesity/ or Overweight/ 

2 body mass index/ 

3 bariatric*.mp. 

4 (over?weight or over-weight or overeating or over?eating or weight reduc*).tw. 

5 (body mass index or bmi).tw. 

6 (obese or obesity).tw. 

7 obesity.jw. 

8 or/1-7 

9 animals/ not humans/ 

10 8 not 9 

11 sleeve*.mp. 

12 10 and 11 
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Bijlage 2. Instrumenten voor de beoordeling van risk of bias 

Checklist RCT’s: Cochrane Risk of bias tool 

 
Sleeve  

Naam reviewer  

Datum  

Auteur en jaar  

Titel  

 Item Beoordeling 
Ja/Nee/Onduidelijk 

Beschrijving  
(kopieer tekst uit artikel) 

1 Adequate randomisatie methode?  
 

  

2 Blindering van randomisatie 
(degene die de patiënt beoordeelt 
en insluit was niet op de hoogte 
van de randomisatievolgorde) 
 

  

3a Blindering van deelnemer, 
behandelaar en 
effectbeoordelaars? 
=> subjectieve uitkomsten 
 

  

3b Blindering van deelnemer, 
behandelaar en 
effectbeoordelaars? 
=> objectieve uitkomsten 
 

  

4 Is selectieve uitval voldoende 
uitgesloten? 
 

  

5 Is selectieve rapportage van de 
uitkomsten voldoende 
uitgesloten? 
 

  

6 Is de RCT vrij van andere vormen 
van vertekening? 

- extreme baseline 
verschillen 

- geen intention-to-treat 
analyse 

- trial voortijdig gestopt 
- verdenking op fraude 

 

  

 
Opmerkingen: 
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Newcastle Ottawa Scale (NOS) aangepast  

 
Assessment of quality of a cohort study – Newcastle Ottawa Scale (aangepast) 

 = No risk of bias

 

Study design (tick one box in each section)  

1. The design of the study does not introduce bias  

a) Prospective selection and prospective assessment  

b) Retrospective acquirement of data and prospective assessment  

c) Retrospective acquirement of data and retrospective assessment 

d) unclear 

  

Selection (tick one box in each section)  

2. Representativeness of the intervention cohort   

a) truly representative of the average, morbidly obese patient (NIH criteria) 

b) somewhat representative of the average, morbidly obese patient  

c) selected group of patients, e.g. only certain socio-economic groups/areas 

d) no description of the derivation of the cohort 

3. Selection of the comparative intervention cohort(s) 

a) drawn from the same community as the intervention cohort  

b) drawn from a different source 

c) no description of the derivation of the non intervention cohort 

4. Selection on minimal follow up  

a) yes  

b) no  

c) unclear 

  

Comparability (tick one or both boxes, as appropriate)  

5. Comparability of cohorts on the basis of the design or analysis   

a) study controls for age, sex, socio-economic status, ethnicity  

b) study controls for any additional factors (e.g. BMI, diabetes factors like HbA1c)  

c) not comparable  

d) unclear  

  

Outcome (tick one box in each section)  

6. Assessment of the outcomes   

a) assessment by investigator  

b) record linkage  

c) self report 

d) other / no description 
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7a. Adequacy of follow up of cohorts (at 1 year follow up)  

a) complete follow up: all subjects accounted for  

b) subjects lost to follow up unlikely to introduce bias: number lost <= 20%, or description of those 

lost suggesting no different from those followed  



c) follow up rate < 80% (select an adequate %) and no description of those lost 

d) no statement 

Applicability (tick one box in each section)  

8. Representativeness of the study results  

a) Representative  

b) Not representative, because 
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Bijlage 3a. Uitgesloten onderzoeken (rapport maart 2011) 
 
Referentie n Reden 

 
Vergelijkende cohorten: n = 7 
 
(Uglioni 2009) 1 Follow-up ≥ 3 jaar en onderzoeksgroep n > 20 < 50 

 
(Genco 2009; Shah 
2010b; Vidal 2008; 
Wong 2009) 

4 Follow-up ≥ 1 jaar en <3 jaar en onderzoeksgroep n > 20 < 50 
 

(Birkmeyer 2010; 
DeMaria 2010) 

2 Follow-up < 1 jaar en onderzoeksgroep n ≥ 50 
 

 0 Follow-up < 1 jaar en onderzoeksgroep n > 20 < 50 
 

Niet-vergelijkende cohorten: n = 34 
 
(Armstrong and 
O'Malley, 2010; 
Chazelet 2009; 
Sanchez-Santos 2009) 

3 Follow-up ≥ 3 jaar en onderzoeksgroep n ≥ 50 

(Bohdjalian 2010; 
Himpens 2010b; 
Todkar 2010)  

3 Follow-up ≥ 3 jaar en onderzoeksgroep n < 50 
 

(Arias 2009; Skrekas 
2008; Fuks 2009; 
Menenakos 2010; 
Nocca 2008; 
Sammour 2010; 
Tucker 2008; Langer 
2006; Braghetto 
2007; Gagner 2008; 
Hakeam 2009a; Moon 
2005; Shah 2010a; 
Jacobs 2010; Lee 
2010)  

15 Follow-up ≥ 1 jaar en <3 jaar en onderzoeksgroep n ≥ 50 
 

(Breznikar and 
Dinevski, 2009; 
Diamantis 2010; 
Frezza 2008; Lewis 
2009; Melissas 2007; 
Miguel 2009; Silecchia 
2006; Tagaya 2009) 

8 Follow-up ≥ 1 jaar en <3 jaar en onderzoeksgroep n > 20 > 50 
 

(Szewczyk 2009; Mui 
2008) 

2 Korte follow-up < 1 jaar en grote onderzoeksgroep n > 50 
 

(Kakoulidis 2009; 
Milone 2005; Roa 
2006) 

3 Korte follow-up < 1 jaar en kleine onderzoeksgroep n > 20 < 50 
 

Uitgesloten vanwege taal n = 1 
Referentie n Reden 

 
(Sovik 2007) 
 

1 Taal (Noors) 
 

 
 n Reden voor exclusie 

 
(Hakeam 2009b; Vidal 
2007) 

2 Recenter artikel over dezelfde studie voorhanden 
 

(Baltasar 2005; 26 Geen primair onderzoek (bv review of commentaar) 
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Bellanger 2010; 
Braghetto 2009b; 
Braghetto 2010a; 
Catheline 2006; 
Cohen 2005; Csendes 
and Braghetto, 2008; 
Dhanasopon 2009; 
Djalali and Birk, 2009; 
Forestieri 2009; 
Gagner, 2010; Inge 
and Xanthakos, 2010; 
Jossart, 2010; Keidar 
2010; Krawczykowski, 
2008; Li 2009a; 
Scheimann 2009; 
Singh 2010; Ward and 
Prachand, 2009; Wool 
2010; Yehoshua 
2009; Zundel 2010; 
Chevallier, 2010; 
Fried and Mertens, 
2010; Karcz 2008) 

 

(Kashyap 2010) 1 Studieprotocol 
 

(DePaula 2010) 1 Geen sleeve techniek maar beschreven als “associated to sleeve” 
 

(Braghetto 2009a; 
Hazzan 2006; Langer 
2005; Stroh 2009a; 
Abbatini 2010; 
Becouarn 2010)  

6 Onderzoeksgroep te klein (n < 20) 
 

(Wool 2010) 1 Sleeve gastrectomie sample niet apart beschreven 
 

(Braghetto 2010b) 1 Geen relevante uitkomsten 
 

(Himpens 2010a) 1 Sleeve gastrectomie als revisie operatie na LAGB 
 

(Yehoshua 2008) 1 Geen relevante uitkomstmaat 
(Felberbauer 2008; 
Frezza 2009a; Frezza 
2009b; Gan 2007; 
Givon-Madhala 2007; 
Goitein 2009; 
Heinberg 2010; Lalor 
2008; Li 2009b; Rubin 
2008; Strain 2009; 
DePaula 2008; Stroh 
2009b) 

13 Patiëntenserie i.p.v. cohort (follow-up metingen niet voor alle 
patiënten op een vast tijdstip) 
 
 

n = aantal studies, BMI= body mass index, LAGB=Laparoscopische Gastric Banding 
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Bijlage 3b. Uitgesloten onderzoeken (update maart 2013) 
 
Referentie Reden van exclusie 

 
Abattini 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Albanopoulos 2011 Cohort met minder dan 1 jaar follow up; routinematig plaatsen van een 

intraperitoneale drain 
Albanopoulos 2012 RCT met niet-relevante vergelijking (operatietechnieken) 
Alexandrou 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Arroyo 2010 Cohort met minder dan 50 deelnemers en minder dan 1 jaar follow-up 
Ayloo 2011 Cohort met niet-relevante vergelijking (operatietechnieken) 
Bayham 2012 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
Benedix 2011 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Brockmeyer 2012 Cohort met niet relevante interventie 
Cutolo 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Dapri 2011 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
De Paula 2011 Cohort met niet-relevante vergelijking (operatietechnieken) 
Delgado 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers en niet-relevante vergelijking 

(operatietechnieken) 
Dimitriadis 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Dotai 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers en niet-relevante vergelijking 

(operatietechnieken) 
Fenske 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Goitein 2011 Cohort met minder dan 50 deelnemers; revisieoperaties 
Hady 2012 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
Kang 2012  Cohort met minder dan 50 deelnemers (n=6 sleeve) 
Kokkinos 2012  Cohort met minder dan 50 deelnemers en minder dan 1 jaar follow-up 
Matta-Martin 2012 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
McLeod 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers en minder dan 1 jaar follow-up 
Mukherjee 2012 Niet-vergelijkend cohort; sleeve onderdeel van 2-stage procedure 
Nguyen 2012 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
Nogués 2010 Cohort met minder dan 50 deelnemers  
Park 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Pilone 2012 Cohort / varianten van sleeve gastrectomy / geen relevante 

vergelijking 
Ramirez 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Ramon 2012 RCT met minder dan 20 deelnemers 
Rebibo 2012 p 1420-6 Cohort / revisieoperatie 
Rebibo 2012 p 1-7 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Roslin 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers / geen relevante uitkomsten 
Ruz 2012 Cohort / geen relevante uitkomsten 
Saber 2010 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Salle 2010 Cohort / geen relevante uitkomsten 
Schweiger 2010 Cohort / geen relevante uitkomsten 
Semins 2010 Cohort met minder dan 50 deelnemers / geen relevante uitkomsten 
Ser 2010 Cohort / varianten van sleeve gastrectomy / geen relevante 

vergelijking 
Sierzantowicz 2011 Cohort met minder dan 50 deelnemers (sleeve) 
Simon 2011 Cohort / varianten van sleeve gastrectomy / geen relevante 

vergelijking 
Smith 2011 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
Spyropoulos 2012 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
Stamou 2011 Cohort / varianten van sleeve gastrectomy / geen relevante 

vergelijking 
Stroh 2012 Cohort / follow-up duur niet vermeld / uitkomsten daardoor niet 

bruikbaar 
Toelle 2012 Cohort / geen relevante uitkomsten 
Topart 2012 Cohort met minder dan 1 jaar follow-up 
Van Rutte 2012 Cohort / revisieoperatie 
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Varela 2011 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Victorzon 2012 Cohort / revisieoperatie 
Widhalm 2011 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Wu 2012 Cohort met minder dan 50 deelnemers 
Zingg 2010 Cohort / revisieoperatie 
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Bijlage 4. Geïncludeerde studies betreffende sleeve gastrectomy 
 
Geïncludeerde RCT’s 
 
Referentie Interventies 

 
Rapport 2011  
Dapri 2007 LSG vs. variant van LSG (in update niet verder beschouwd) 
Himpens 2006 LSG vs. LAGB 
Karamanakos 2008 LSG vs. LRYGBP   
Peterli 2009 LSG vs. LRYGBP (follow-up 3 maanden; achterhaald door Peterli 2012 

en Woelnerhanssen 2011) 
Update 2013  
Kehagias 2011 LSG vs. LRYGBP (zelfde onderzoekersgroep en zelfde opzet als 

Karamanakos 2008)  
Lee 2011 LSG vs. LGBP 
Peterli 2012 LSG vs. LRYGBP. Zie ook Peterli 2009 en Woelnerhanssen 2011. 
Praveen 2012 Duodenojejunal bypass with sleeve (DJB-LSG) vs. LRYGBP 
Schauer 2012 LSG vs. LRYGBP vs. intensieve medicamenteuze therapie (IMT) 
Woelnerhanssen 2011 LSG vs. LRYGBP. Zie ook Peterli 2009 en 2012. 
 
 
Geïncludeerde cohortonderzoeken  
 
Referentie Interventies 

 
Rapport 2011  
Gehrer 2010 LSG vs. LRYGBP 
Lakdawala 2010 LSG vs. LRYGBP 
Sabbagh 2010 LSG vs. LAGB 
Weiner 2007 LSG vs. twee varianten van LSG (in update niet verder beschouwd) 
Update 2013  
Alley 2012 LSG vs. LAGB 
Benaiges 2011 LSG vs. LRYGBP 
Benaiges 2012 LSG vs. LRYGBP 
Boza 2012 LSG vs. LRYGBP 
Brunault 2011 LSG vs. LAGB 
Burns 2010 (L)SG vs. (L)GB vs. (L)GBP 
Chouillard 2011 LSG vs. LRYGBP 
De Gordejuela 2011 LSG vs. LRYGBP 
Hutter 2012 LSG vs. LAGB vs. LRYGBP vs. RYGBP 
Jiménez 2012 LSG vs. LRYGBP 
Leyba 2010 LSG vs. LRYGBP 
Melissas 2012 SG vs. SG plus side-to-side jejunoileal anastomosis  
Miguel 2010 Silastic® ring sleeve gastrectomy (SRSG) vs. Silastic® ring gastric 

bypass (SRGB) 
Mohos 2011 LSG vs. LRYGBP  
Nelson 2011 SG vs. DS vs. GB 
Nocca 2011 LSG vs. LRYGBP 
Omana 2010 LSG vs. LAGB 
Ortega 2012 LSG vs. LRYGB 
Overs 2012 SG vs. RYGBP vs. AGB  
Skroubis 2011 LSG vs. RYGBP vs. LRYGBP vs. BPD-LL (“Biliopancreatic diversion with 

long limbs” = variant van LRYGBP) 
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Bijlage 5. Kenmerken van de geïncludeerde RCT’s 
 
De in de eerste versie van dit rapport geïncludeerde studie van Dapri (Dapri 2007) wordt in deze update verder buiten beschouwing 
gelaten, omdat deze een vergelijking betreft van subtiele varianten van LSG. 
 

Referentie Methoden Patiënten Interventies Uitkomsten 
Himpens 2006‡  RCT 

 Land: België 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2002 – december 
2002 

 Follow-up duur 3 jaar 
 
Inclusiecriteria: niet 
beschreven 
 
Exclusiecriteria: niet 
beschreven 

 Leeftijd 
LSG: 40,0 (22-65) 
LAGB: 36,0 (20-61) 
 
 Geslacht (M/V)  
LSG: 9/31  
LAGB: 7/33 
 
 BMI 
LSG: 39,0 (30-53)  
LAGB: 37,0 (30-47) 
 
 

LSG (n=40)  
34 French 
 
LAGB  (n=40) 
25ml 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Gewichtsverandering, 
eetlust,  
eten van zoetigheid, gastro-
oesofagale reflux (GERD), 
complicaties,  
heroperaties 
 
Meetmomenten: 1, 3 jaar 
 

Karamanakos 
2008‡ 

 RCT 
 Land: Griekenland 
 Rekruteringsperiode: niet 

beschreven 
 Follow-up duur 1 jaar 

 
Inclusiecriteria: niet 
beschreven 
 
Exclusiecriteria: chronisch 
ziek (somatisch of 
psychiatrisch),  
misbruik verslavende 
middelen,  
eerdere gastro-intestinale 

 Leeftijd 
LSG: 30,6 ± 7,8 LRYGBP: 
37,0 ± 8,3 
 
 Geslacht (M/V)  
LSG: 1/15 
LRYGBP: 4/12 
 
 BMI 
LSG:  45,1 ± 3,6 LRYGBP: 
46,6 ± 3,7 
 
 Gewicht  
LSG:  122,1 ± 18,1  

LSG (n=16) 
33 French 
 
LRYGBP  (n=16) 
15-20 ml gastric pouch 150 
cm stomplengte 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Gewichtsverandering,  
eetlust, ghrelin en PYY 
waarden (nuchter) 
 
Meetmomenten: 1, 3, 6 
maanden, 1 jaar 
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operatie  LRYGBP: 125,2 ± 14,7 
 
 Comorbiditeit: DMT2  
LSG:  0,0% LRYGBP: 12,5% 

Kehagias 2011  RCT 
 Land: Griekenland 
 Rekruteringperiode: 

januari 2005 – februari 
2007 

 Follow-up duur:  3 jaar 
 
Inclusiecriteria: niet 
beschreven 
 
Exclusiecriteria: chronisch 
ziekte (somatisch of 
psychiatrisch), misbruik 
verslavende middelen, 
eerdere gastro-intestinale 
operatie 

 Leeftijd 
LSG: 33,7±9,9  
LRYGBP: 36±8,4 
 
 Geslacht (M/V)  
LSG: 8/22  
LRYGBP: 8/22 
 
 BMI  
LSG: 44,9±3,4 LRYGBP: 
45,8±3,7 kg/m2 
 
 Gewicht 
LSG: 126,9±18 LRYGBP: 
123,1±13,9 
 
 Comorbiditeit: ‘geen 

significante verschillen’ 

LSG (n=30) 
33 French 
 
LRYGBP (n=30) 
15-20 ml gastric pouch 150 
cm Roux limp  
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Gewichtsverandering, 
deficiënties, morbiditeit en 
mortaliteit. 
 
Meetmomenten: 1, 3, 6 
maanden en 1, 2, 3 jaar na 
operatie 
 
NB: deze RCT vertoont grote 
gelijkenis in opzet met 
Karamanakos 2008; 
onduidelijk is, of deze RCT 
ook de patiënten van de 
eerdere RCT bevat.  

Lee 2011  RCT 
 Land: Taiwan 
 Rekruteringsperiode: 1 

september 2007 tot 30 
juni, 2008 

 Follow-up: 1 jaar 
 
Inclusiecriteria:  
leeftijd tussen 30 en 60 
jaar, BMI 25 tot 35, slecht 
ingestelde DMT2 en ≥ 6 
maanden onder behandeling 
van endocrinoloog, 
afwezigheid van nierschade 
of diabetische retinopathie.  

 Leeftijd (jaren): 
45 (34-58) 
 
 BMI (gemiddeld): 
30,3 (25-34) 
 
 

LSG (n=30) 
60-mm cartridges 
 
LGBP (n=30) 
 
Pre- en postoperatief 
programma:  
voedsel p.o. vanaf tweede 
postoperatieve dag; ontslag 
na 3 à 4 dagen 
postoperatief, regelmatige 
controles door 
multidisciplinair team.  

Gewicht, taille-omtrek, 
metabool syndroom, 
remissie type II diabetes, 
bijwerkingen, schadelijke 
effecten 
 
Meetmomenten: 1, 3, 6 en 
12 maanden  
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Exclusiecriteria: 
aanwezigheid van een 
specifieke ziekte, eerdere 
bariatrische chirurgie, 
voorgeschiedenis van 
medische problemen 
(psychische problemen, 
drugs- of alcoholverslaving, 
recente vasculaire 
gebeurtenis van belang, 
interne maligne 
neoplasmata, portale 
hypertensie), contra-
indicatie voor chirurgie. 

Praveen 2012  RCT 
 Land: India 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2009 – februari 
2010 

 Follow-up duur: 1 jaar 
 
Inclusiecriteria: BMI >37 
kg/m2 of BMI >32 kg/m2 
met diabetes mellitus of 
twee andere significante 
comorbiditeiten; 
conservatieve behandeling 
niet succesvol; leeftijd 18-65 
jaar. 
 
Exclusiecriteria: hiatus 
hernia. 

 Leeftijd 
LSG: 39,5 
LRYGBP: 43,5 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 10/18 LRYGBP: 13/16 
 
 BMI  
LSG: 48,3±3,8  
LRYGBP:49,3±3,6 
 
 Comorbiditeit 
DM 
LSG: 20  
LRYGBP: 16 
 
Hypertensie  
LSG: 10 
LRYGBP 12 

Duodenojejunal Bypass 
(DJB) met LSG (n=28)  
36 French met retrocolische 
duodenojejunale 
anastomosis en gelijke 
stomplengtes als bij LRYGBP 
 
LRYGBP (n=29) 
30-ml gastric pouch met 50 
cm biliopancreatische 
stomplengte en 
voedingsstomplengte 75 cm 
indien BMI <50 of 150 cm 
indien BMI >50 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Gewichtsverandering, 
comorbiditeiten, complicaties 
en mortaliteit. 
 
 
Meetmomenten: 3, 6 en 12 
maanden  
 

Peterli 2012; 
Woelnerhanssen 
2011 

 Subgroep van niet-
diabetische patiënten van 
een nog lopende multi-

 Leeftijd 
LSG: 35,2 ± 10,7 LRYGBP: 
41,4 ± 10,1 

LSG (n=11) 
35 French 
 

Gewichtsverandering 
 
Meetmomenten: 3 maanden 
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 center RCT (SM-BOSS, 
NCT00356213; beoogd 
aantal: n = 100) 

 Land: Zwitserland 
 Rekruteringsperiode: niet 

beschreven 
 Follow-up duur 1 jaar 

 
Inclusiecriteria: BMI 
>40kg/m2 met comorbiditeit, 
leeftijd <60 jaar,  
minimaal 2 jaar niet-
succesvolle conservatieve 
behandeling 
 
Exclusiecriteria: diabetes 
mellitus, grote hiatus hernia, 
eerdere grote buikoperatie 

 
 Geslacht(M/V)  
LSG: 3/8 
LRYGBP: 3/9 
 
 BMI  
LSG: 44,7 ± 5,3 LRYGBP: 
47,6 ± 6,8 
 
 Gewicht  
LSG: 120,2 ± 19,8  
LRYGBP: 133,3 ± 30,8 
 
 Comorbiditeit: niet 

beschreven 

LRYGBP (n=12) 
25 mm circular pouch 150 
cm stomplengte 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

(Peterli 2009), 1 jaar 
 

Schauer 2012  RCT 
 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: 

maart 2007 – januari 
2011 

 Follow-up duur: 12 
maanden 

 
Inclusiecriteria 
Leeftijd 20-60 jaar, DM 
type II (HbA1c >7,0%), 
BMI 27-43 kg/m2. 
 
Exclusiecriteria 
Eerdere bariatrische 
chirurgie of andere 
complexe buikoperaties, 
slecht gereguleerde 

Leeftijd (jaren) 
 LSG: 47,9 ± 8,0 
 LRYGBP: 48,3 ± 8,4 
 Intensieve 

medicamenteuze 
therapie (IMT): 49,7 ± 
7,4 

 
Geslacht (M/V) 
 LSG: 11/39 
 LRYGBP: 21/29 
 IMT: 19/31 
 
BMI (kg/m2) 
 LSG: 36,2 ± 3,9 
 LRYGBP: 37,0 ± 3,3 
 IMT: 36,8 ± 3,0 

LSG + IMT (n=50) 
 
LRYGBP + IMT (n=50) 
 
IMT zonder bariatrische 
chirurgie (n=50) 
 

Intensieve 
medicamenteuze therapie 
(IMT) cf de ADA 
richtlijnen: lifestyle 
counseling, 
gewichtsmanagement, 
frequente glucosemeting 
(thuis), nieuwe medicatie  
 

Pre-en postoperatief 

Gewicht, 
diabetesmedicatie, 
bijwerkingen 
 
Meetmomenten: baseline, 
3, 6, 9, and 12 maanden 
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medische of 
psychiatrische 
aandoening. 

 
Kaukasisch 
 LSG: 36 (72%) 
 LRYGBP: 37 (74%) 
 IMT: 37 (74%) 
Diabetes 
 LSG: 50 (100%) 
 LRYGBP: 50 (100%) 
 IMT: 50 (100%) 
 
Hypertensie 
 LSG: 30/50 (60%) 
 LRYGBP: 35/50 (70%) 
 IMT: 26/43 (60%) 

programma: n.v.t. 

‡ Dit onderzoek is eerder beschreven in het rapport “Sleeve Gastrectomie: Een systematische review” (Dutch Cochrane Centre, maart 2011). 
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Bijlage 6. Kenmerken van de geïncludeerde cohortonderzoeken 
 
Referentie Methoden Patiënten Interventies Uitkomsten 
Alley 2012  Retrospectieve analyse 

van prospectief cohort 
 Land: Verenigde Staten  
 Rekruteringsperiode: juli 

2008 tot september 
2009 

 Follow-up duur: 12 
maanden 

 
Inclusiecriteria 
Indicatie voor bariatrische 
chirurgie (BMI > 40 kg/m2 of 
BMI 35–39,9 kg/m2 met 
aanzienlijke 
obesitasgerelateerde 
comorbiditeit); patiënten 
kozen zelf voor LAGB of 
L(verticale)SG  
 
Exclusiecriteria 
Niet beschreven 
 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: 49,6 ± 10,7 
LAGB: 47,0 ± 9,5 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 15/54 
LAGB: 7/32 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 42,7 ± 5,0 
LAGB: 41,9 ± 5,2 
 
 Diabetes  
LSG: 31 (44,9%) 
LAGB: 17 (43,6%) 
  
 

LSG (n=69) 
sizing bougie 32–40F, naar 
voorkeur van de chirurg 
 
LAGB (n=39)  
20-mL pouch 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: vloeibaar dieet 
(veel eiwitten, weinig 
koolhydraten) twee weken 
preoperatief en vloeibaar 
dieet twee weken 
postoperatief 
 

Operatieve morbiditeit en 
mortaliteit, kwaliteit van 
leven, gewichtsverlies 
 
Meetmomenten: 
3, 6 en 12 maanden 
postoperatief, daarna 
jaarlijks 

Benaiges 2011  Prospectief 
cohortonderzoek 

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: 

niet beschreven 
 Follow-up duur: 12 

maanden 
 
Inclusiecriteria 
Leeftijd 18-55 jaar, BMI > 
40 kg/m2 of BMI 35–39,9 

 Leeftijd (jaar): 
LSG: 44,1 ± 9,8 
LRYGBP: 46,1 ± 8,2  
 
 Geslacht (M/V): 
LSG: 10/35 
LRYGBP: 11/84 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 44,6 ± 5,5 
LRYGBP: 46,2 ± 4,8  
 

LSG (n=45) 
35F bougie 
 
LRYGBP (n=95)  
150cm antecolic Roux limb 
met 25mm circulaire pouch-
jejunostomie en 
exclusie van 50 cm van het 
proximale jejunum 
 
 

Gewicht, gewichtsverlies, 
hypertensie, DM, 
perioperatieve complicaties, 
heropnames. 
 
Meetmomenten: 
preoperatief, 3, 6 en 12 
maanden postoperatief 
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kg/m2 met 
obesitasgerelateerde 
comorbiditeit (bariatrische 
chirurgie criteria National 
Institutes of Health) 
 
Exclusiecriteria 
Niet beschreven 
 

 Diabetes type 2 
LSG: 7 (15,6%) 
LRYGBP: 25 (26,3%) 
 
 Hypertensie  
LSG: 14 (31,1%) 
LRYGBP: 43 (45,3%) 
 
 Hypercholesterolemie  
LSG: 12 (26,7%) 
LRYGBP: 22 (23,2%) 
 

Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Benaiges 2012  Prospectief 
cohortonderzoek 

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: 

2005-2009 
 Follow-up duur: 12 

maanden 
 
Inclusiecriteria 
Leeftijd 18-55 jaar, BMI > 
40 kg/m2 of BMI 35–39,9 
kg/m2 met 
obesitasgerelateerde 
comorbiditeit (bariatrische 
chirurgie criteria National 
Institutes of Health 1991) 
 
Exclusiecriteria 
Gebruik van lipideverlagende 
middelen, matchen voor 
leeftijd (±2 jaar), geslacht 
en BMI (±2 Kg/m2) niet 
mogelijk 

 Leeftijd (jaren): 
LSG: 44,5 ± 8,8 
LRYGBP: 44,7 ± 8,6  
  
 Geslacht (M/V) 
LSG: 9/42 
LRYGBP: 9/42 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 44,6 ± 5,3 
LRYGBP: 45,7 ± 5,4  
 
 Diabetes type 2 
LSG: 8 (16,0%) 
LRYGBP: 10 (19,6%) 
 
 Hypertensie  
LSG: 15 (30,0%) 
LRYGBP: 24 (47,1%) 
 
 

LSG (n=51) 
35F bougie 
 
LRYGBP (n=51)  
150cm antecolic Roux limb 
met 25mm circulaire pouch-
jejunostomie en 
exclusie van 50 cm van het 
proximale jejunum 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 
 
 
 

Gewicht, gewichtsverlies,  
 
Meetmomenten: 
preoperatief, 3, 6 en 12 
maanden postoperatief 

Boza 2012  Retrospectieve analyse 
van prospectieve 
database 

 Land: Chili 

 Leeftijd (jaar): 
LSG: 36,4 ± 11,7 
LRYGBP: 37,0 ± 10,3 
 

LSG (n=811) 
60F bougie 
 

Perioperatieve 
operatieresultaten (duur 
ziekenhuisopname, 
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 Rekruteringsperiode: 
januari 2006 tot 
september 2009 

 Follow-up duur: 36 
maanden 

 
Inclusiecriteria 
Niet expliciet beschreven 
De database bestaat uit 
mensen die bariatrische 
chirurgie hebben ondergaan 
in de betreffende kliniek. 
Aan patiënten met diabetes, 
gastroesophageale reflux in 
de voorgeschiedenis en een 
BMI>40 werd over het 
algemeen LRYGBP 
geadviseerd. 
 
Exclusiecriteria 
Niet beschreven 

 Geslacht (M/V) 
LSG: 193/618 
LRYGBP: 184/602 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 37,9 ± 4,6 
LRYGBP: 38,0 ± 3,4 
 
 Overgewicht (kg) 
LSG: 34,8 ± 13,0 
LRYGBP: 35,3 ± 10,3 
 
 Diabetes  
LSG: 32 (3,9%) 
LRYGBP: 43 (5,5%) 
 
 (Arteriële) Hypertensie 
LSG: 191 (23,5%) 
LRYGBP: 211 (26,8%) 
 
 

LRYGBP (n=786) 
10–15 ml gastric pouch 
25–30 cm biliopancreatic 
limb, and a 150-cm 
alimentary limb, 
gastrojejunostomie werd 
uitgevoerd over een 34F 
orogastric tube 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: 
Trombo-embolie profylaxe, 
40mg/d eoxiparine 
(Clexane), werd 6 uur na 
operatie tot aan ontslag 
gegeven. 
Automatische compressie 
apparatuur tijdens operatie 
en eerste 24 uur erna. 
Vloeibaar dieet vanaf 24 uur 
tot en met 7 dagen na 
operatie, vervolgens 3 
weken gepureerd voedsel.  

heropnames), vroege (<30 
dagen) en late (>30 dagen) 
complicaties, 
gewichtsverloop, bloeddruk,  
 
Meetmomenten: 6, 12, 24 
en 36 maanden 

Brunault 2011  Prospectief 
cohortonderzoek 

 Land: Frankrijk 
 Rekruteringsperiode: 

november 1999 tot juli 
2009 

 Follow-up duur: 12 
maanden 

 
Inclusiecriteria 
Opeenvolgende obesitas-
patiënten welke tussen 
november 1999 en juli 2009 
restrictieve bariatrische 
chirurgie hebben ondergaan 

 Leeftijd (jaren) 
LSG:  41,0 ± 10,6 
LAGB: 39,3 ± 9,6 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG:  7 /22  
LAGB: 17/ 85 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG:  54,3 ± 10,1 
LAGB: 48,1 ± 6,1 
 
 Diabetes n (%) 
LSG:  6 (20,7%) 
LAGB: 17 (16,7%) 

LSG (n=29) 
LAGB (n=102) 
Details interventies niet 
beschreven 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 
 

Gewicht, gewichtsverlies, 
heroperaties, kwaliteit van 
leven, postoperatieve 
maagfistel  
 
 
Meetmomenten: 
preoperatief, 6 en 12 
maanden postoperatief 
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(LSG of LAGB) met follow-up 
van minstens 1 jaar.  
 
Exclusiecriteria 
Niet beschreven. 
 

 
 Hypertensie n (%) 
LSG:  10 (34,5%) 
LAGB: 39 (38,2%) 
 
 Obstructieve slaapapneu, 

n (%) 
LSG:  13 (44,8%) 
LAGB: 30 (29,4%) 
 
 
 
 

Burns 2010  Retrospectief populatie 
cohortonderzoek 

 Land: Verenigd 
Koninkrijk 

 Rekruteringsperiode: 
april 2000 tot maart 
2008 

 Follow-up duur: 365 
dagen 

 
Inclusiecriteria 
Alle patiënten welke een 
primaire (L)GBP, (L)GB of 
(L)SG hebben ondergaan 
tussen april 2000 en maart 
2008 in NHS-ziekenhuizen. 
 
Exclusiecriteria 
Niet beschreven. 

 Leeftijd (jaren) 
(L)SG: 44,18 ± 8,96 
(L)GBP: 42,25 ± 9,50 
(L)GB: 42,44 ± 9,79 
 
 Geslacht (M/V) 
(L)SG: 37/76  
(L)GBP: 620/2571  
(L)GB: 681/2968  
 
 

SG (n=113, waarvan n=89 
LSG) 
GBP (n=3191, waarvan 
n=1579 LGBP) 
GB (n=3649, waarvan 2786 
LGB) 
Details interventies niet 
beschreven 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Mortaliteit, heropname 
 
Meetmomenten: mortaliteit: 
30 en 365 dagen; 
heropname: 28 dagen na 
ontslag 

Chouillard 2011  Prospectief 
cohortonderzoek  

 Land: Frankrijk 
 Rekruteringsperiode: 

january 2005 tot maart 
2008 

 Leeftijd (jaren)  
LSG: 41 (22-68) 
LRYGBP: 39 (24-66) 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 47/153 

LSG (n=200) 
33 French 
 
LRYGBP (n=200) 
Antecolic and pregastric 

Gewichtsverlies, 
comorbiditeit, complicaties. 
 
Meetmomenten: 6, 12 en 18 
maanden 
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 Follow-up duur: 18 
maanden 

 
Inclusiecriteria 
Patiënten die tussen januari 
2005 en maart 2008 
bariatrische chirurgie hebben 
ondergaan, BMI >40 kg/m2 
of >35 kg/m2 met 
significante comorbiditeit. 
(French criteria for morbid 
obesity surgery)   
 
Exclusiecriteria 
Patiënten die een 2-fasen 
procedure ondergingen, 
eerst SG en daarna RYGB of 
duodenale switch; LSG: 
ernstige hiatus hernia of 
ernstige gastro-oesofagale 
reflux ; LRYGBP niet in staat 
de langdurige metabole 
therapie te ondergaan 
 
  

LRYGBP: 46/154 
 
 Maximal BMI (kg/m2), 

mean (range) 
LSG: 44 (33-60) 
LRYGBP: 45 (31-58) 
 
 Diabetes n (%) 
LSG: 29 (14,5%)  
LRYGBP: 52 (26%) 
 
 Hypertensie n (%) 
LSG: 34 (17%)  
LRYGBP: 43 (21,5%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 
LSG: 41 (20,5%) 
LRYGBP: 36 (18%) 
 
 Overige n (%) 
Previous bariatric surgery 
(n)  
LSG: 21 (10,5%)  
LRYGBP: 39 (19,5%) 
 

RYGB, 30–50-cm3 verticale 
gastric 
pouch   
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 
 

De Gordejuela 
2011 

 Retrospectief 
cohortonderzoek 

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2003 tot 
december 2007 

 Follow-up duur: 2 jaar 
 
Inclusiecriteria: 
Patiënten die SG of RYGBP 
ondergingen in genoemde 
periode. 
LSG: BMI >60 kg/m2 of >50 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: 47 (31-62) 
LRYGBP: 51 (37-59) 
 
 BMI (kg/m2): 
LSG: 56,8 (45-68) 
LRYGBP: 46,2 (37-57) 

LSG (n=30) 
LRYGBP (n=60) 
Details interventies niet 
beschreven 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven 

Gewicht 
 
Meetmomenten: 3, 6, 12, 18 
en 24 maanden 
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kg/m2 met ernstige 
comorbiditeit; patiënten met 
contraïndicatie voor 
malabsortieve ingreep..  
RYGBP: BMI 40-50 kg/m2 en 
in gevallen zonder indicatie 
voor duodenal switch.  
 
Exclusiecriteria:  
niet beschreven. 
 

Gehrer 2010 ‡  Prospectief cohort 
 Land: Zwitserland 
 Periode: mei 2004 – 

december 2006 
 Follow-up duur: 24,4 

mnd (12-40) 
 
Inclusiecriteria: niet 
beschreven 
 
Exclusiecriteria:  
LSG: ernstige GERD, 
grote hiatus hernia 
LRYGBP: niet beschreven 

 Leeftijd 
LSG: 41,9 (21-64)  
LRYGBP: 43,5 (23-66) 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 13/37 
LRYGBP: 25/61 
 
 BMI  
LSG: 46,5 (38,0-58,0) 
LRYGBP 44,2 (35,0-56,0) 
 
 

LSG (n=50) 
35 French 
 
LRYGBP  (n=86) 
25mm circular pouch 
150cm 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
beschreven  
 

Gewichtsverandering, 
pre- en postoperatieve 
voedingsdeficiënties, 
slagingspercentage van 
behandeling van 
voedingsdeficiënties  
 
Meetmomenten: 3, 6, 12, 
24, 30, 36 maanden  
 

Hutter 2012  Prospectief 
cohortonderzoek 

 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: juli 

2007 – september 2010 
 Follow-up duur: 1 jaar 

(enkel voor sleeve 
incidentie was de FU 3 
jaar) 

 
Inclusiecriteria: 

 Leeftijd (jaren): 
LSG: 46,5 
LAGB: 44,3 
LRYGBP: 44,6 
RYGBP: 45,5 
(SD’s niet gerapporteerd) 
 
 Geslacht (M/V): 
LSG: 236/708 
LAGB: 2665/9528 
LRYGBP: 3171/11320 

LSG (n=944) 
 
LAGB (n=12193) 
 
LRYGBP (n=14491) 
 
RYGBP (n=988) 
 
Details interventies niet 

Heropnames, heroperaties, 
postoperatieve interventies, 
gewichtsafname, mortaliteit 
(30 dagen), morbiditeit (30 
dagen), comorbiditeit.  
 
Meetmomenten: 30 dagen, 6 
maanden, 12 maanden en 
vervolgens jaarlijks. 
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Alle patiënten die in 
genoemde periode ingevoerd 
werden in het American 
College of Surgeons – 
Bariatric Surgery Center 
Network (ACS-BSCN) 
Accreditation Program  
 
Exclusiecriteria: 
Revisieprocedures, 
biliopancreatic diversions 
met duodenal switch, “mini-
loop” gastric bypass, en 
andere bariatrische 
procedures; ontbrekende 
operatiegegevens 

RYGBP: 218/770 
 
Westerse (blanke) etniciteit 
n (%): 
LSG: 637 (67,5%) 
LAGB: 8935 (73,3%) 
LRYGBP: 11576 (79,9%) 
RYGBP: 821 (83,1%) 
 
Populatie van niet-
Spaanse/Latijns-
Amerikaanse afkomst: 
LSG: 763 (83,8%) 
LAGB: 11275 (92,5%) 
LRYGBP: 12475 (86,1%) 
RYGBP: 832 (84,2%) 
 
 BMI (kg/m2): 
LSG: 46,2  
LAGB: 43,9  
LRYGBP: 46,1  
RYGBP: 48,8  
(SD’s niet gerapporteerd) 
 
 Diabetes n (%) 
LSG: 249 (26,4%) 
LAGB: 2558 (21%) 
LRYGBP: 4452 (30,7%) 
RYGBP: 380 (38,5%) 
 
 Hypertensie n (%) 
LSG: 525 (55,6%) 
LAGB: 5634 (46,2%) 
LRYGBP: 7873 (54,3%) 
RYGBP: 583 (59,0%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 
LSG: 323 (34,2%) 
LAGB: 3477 (28,5) 
LRYGBP: 5239 (36,2%) 
RYGBP: 436 (44,1%) 

beschreven 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
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Jiménez 2012  Cohort studie 

(waarschijnlijk 
retrospectief) 

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2005 - december 
2008 

 Follow-up duur: 
gemiddeld 35,4 
maanden (SD 13,5) 

 
Inclusiecriteria 
Gediagnosticeerde diabetes 
tenminste 6 maanden voor 
het onderzoek en een follow-
up van tenminste 24 
maanden 
 
Exclusiecriteria 
Eerdere een vorm van 
bariatrische chirurgie hebben 
ondergaan 

 Leeftijd ± SD 
RYGBP: 49,6 ±8,2 
SG: 52,4 ±9,1 
 
 Geslacht (M/V) 
RYGBP: 31/67 
SG: 27/28 
 
 BMI gem ± SD 
RYGBP: 44,8 ±4,6 
SG: 49,8 ±7,2 
 
 Diabetes n (%) 
RYGBP: 98 (100%) 
SG: 55 (100%) 
 
Diabetes medicatie 
(insuline), n (%) 
RYGBP: 22 (22,4%) 
SG: 16 (29,6%) 
 
Baseline HbA1c, gem. % ± 
SD 
RYGBP: 7,4 ±1,8 
SG: 7,7 ±1,8 
 

LSG (n=55) 
 
LRYGBP (n=98) 
 

Details interventies niet 
beschreven 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 
 

Gebruik van anti-diabetica, 
macrovasculaire 
aandoeningen, gewicht, 
bloeddruk, buikomtrek, 
heupomtrek, nuchtere 
glucose waarden HbA1c, 
nuchtere immunoreactieve 
insuline, postoperatief 
gewichtsverlies, diabetes 
remissie. 
 
Meetmomenten: 4, 8, 12, 
18, 24, 30 en 36 maanden. 
Daarna jaarlijks. 
 

Lakdawala 2010 
‡ 

 Retrospectieve 
observationele studie 

 Land: India 
 Rekruteringsperiode: 

oktober 2007 – maart 
2008 

 Follow-up duur: 12 
maanden 

 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: mediaan = 38 (19 - 
72)  
LRYGBP: mediaan = 42 
(20 – 66)  
 
  Geslacht (M/V) 
LSG: 24/26 
LRYGBP: 23/27 

LSG (n=50) 
36 French 
 
LRYGBP (n=50) 
25mm circulaire pouch 
150-250cm 
 
 

Gewichtsverlies, (resolutie 
van) comorbiditeit, 
complicaties 
 
Meetmomenten: 6 en 12 
maanden 
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Inclusiecriteria 
Patiënten geopereerd 
tussen oktober 2007 en 
maart 2008 
 
Exclusiecriteria 
LSG: grote hiatus hernia, 
gastric outlet obstructie, 
dismotiliteit van de 
slokdarm. 
LRYGBP: chronische 
rokers met onvermogen 
om te stoppen, mensen 
die niet in staat zijn 
levenslang 
vitaminesupplementen te 
gebruiken. 
 

 
 BMI (kg/m2) 
LSG: mediaan = 46 (30 - 
85) 
LRYGBP: mediaan = 45,2 
(32 - 66) 
 
 Diabetes 
LSG: 7 (14%) 
LRYGBP: 16,5 (33%)  
 
 Hypertensie 
LSG: 4 (8%) 
LRYGBP: 14 (27%) 
 
 GERD 
LSG: 3 (5%) 
LRYGBP: 7 (13%) 

Pre- en postoperatief 
programma: niet 
beschreven  
 

Leyba 2011  Prospectieve 
cohortstudie 

 Land: Venezuela 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2008 – december 
2008 

 Follow-up duur: 1 jaar 
 
Inclusiecriteria 
Patiënten met obesitas met 
een BMI tussen de 35 en 
49,9 kg/m2, die LSG of 
LRYGBP hebben ondergaan, 
en aan wie de voor- en 
nadelen van de behandeling 
zijn uitgelegd.  
 
Exclusiecriteria 
Eerder bariatrische chirurgie 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: 34,6 ± 9,2 
LRYGBP: 38,6 ± 9,9 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 7/35 
LRYGBP: 15/60 
 
 BMI (kg/m2): 
LSG: 41,1 ± 4,9 
LRYGBP: 42,1 ± 4,7 
 
 Diabetes n (%) 
LSG: 1 (2,4%) 
LRYGBP: 3 (4%) 
 

 Hypertensie % (n) 
LSG: 3 (7,1%) 
LRYGBP: 11 (14,7%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 

LSG (n=42) 
46 Fr bougie  
 
 
LRYGBP (n=75) 
30-ml gastric pouch, 
150-cm antecolic gastric 
limb, latero-laterale 
jejunoileostomie 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

Complicaties, 
overgewichtsverlies, 
verbetering van 
comorbiditeit (hypertensie, 
diabetes, slaapapneu).  
 
Meetmomenten: 1 week, 1 
maand, 3-maandelijks tot 12 
maanden postoperatief 
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ondergaan, super obesitas 
(BMI  50), alcohol of drugs 
misbruik, en/of ernstige 
psychiatrische problemen.  
 

LSG: 0 (0%) 
LRYGBP: 1 (1,3%) 
 

Melissas 2012 
 

 Prospectief cohort met 
gematchte controlegroep 

 Land: Griekenland 
 Rekruteringsperiode: mei 

2008 tot maart 2011 
 Follow-up duur: 9.8 

maanden (6–24)  
 
Inclusiecriteria: 
SG: gematchte (op leeftijd, 
geslacht, BMI en 
comorbiditeiten) morbide 
obese patiënten  
SG plus side-to-side 
jejunoileal 
anastomosis: morbide obese 
patiënten. 
 
Exclusiecriteria: niet 
beschreven. 
 

  Leeftijd (jaren): 
SG: 35,4 (22–68)  
SG plus: 37,5 (26–62) 
 
 Geslacht (M/V):  
SG: 7/25 
SG plus: 6/26  
 
 BMI (kg/m2) 
SG: 45,7 (35,7–62,4) 
SG plus: 46,9 (35,1–57,1) 
 
 Gewicht (kg)  
SG: 121 kg (88–196) 
SG plus: 118 kg (92–168) 
 
 Diabetes, n (%)  
SG: n=9 (28,1%) 
SG plus: n=9 (28,1%) 
 
 Hypertensie, n (%)  
SG: n=9 (28,1%) 
SG plus: n=9 (28,1%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 
SG: n=13 (40,6%) 
SG plus: n=12 (37,5 %) 
 
 Dislipidemia, n (%) 
SG: n=6 (18,8%) 
SG plus: n=7 (2,8%) 
 

SG (n=32) 
34 French 
 
SG plus (n=32) 
34 French plus a side-to side 
jejunoileostomie  
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
beschreven. 
 

Gewichtsafname en 
comorbiditeiten 
 
Meetmomenten: 6 en 12 
mnd postoperatief. 

Miguel 2010 
(NCT00873405 

 Niet gerandomiseerde, 
prospectieve, 
gecontroleerde klinische 

 Leeftijd (jaren): 
36,03 (n=65); geen bereik; 
geen significant verschil in 

Silastic® ring sleeve 
gastrectomy (SRSG) 

Gewichtsafname, BMI 
reductie en taille omtrek 
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clinicaltrials.gov) 
 

trial  
 Land: Brazilië  
 Rekruteringsperiode: 

juni 2006 tot juni 2009 
(zie CT.gov) 

 Follow-up duur: 12 tot 
14 mnd 

 
Inclusiecriteria: vrouw, 
leeftijd 20–60 jaar, BMI 40–
45 en geschreven informed 
consent. 
 
Exclusiecriteria: secundaire 
obesitas, alcohol of drugs 
gebruik, ernstige 
phychiatrische stoornis, 
binge eating van zoetigheid, 
eerder ondergane maag of 
darm operatie. 
 

leeftijd tussen beide groepen 
preoperatief. 
 
 Geslacht (M/V) 
SRSG: 0/33 
SRGB: 0/32 
 
 BMI (kg/m2) 
SRSG: 42,27 ±1,46 
SRGB: 42,67 ±1,78 
 
 Taille omtrek (cm ± SD) 
SRSG: 118,42 ±5,71 
SRGB: 121,20 ±9,01 
 
 pre- en postoperatieve 

gewicht in kg wordt niet 
gerapporteerd. 

 
 

(n=33) 
32 French plus silastic ring 
rond de maag 
 
Silastic® ring gastric bypass 
(SRGB) (n=32) 
32 French plus silastic ring 
rond de maag met bypass 
(intestinal loop 150 cm en 
biliopancreatic loop 40 cm) 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
beschreven. 
 

 
Meetmomenten: 12 tot 14 
mnd postoperatief 

Mohos 2011  Prospectief cohort van 
LSG groep met random 
gematchte (op leeftijd, 
geslacht en 
preoperatieve BMI) 
LRYGB groep 

 Oostenrijk 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2004 tot januari 
2009 

 Follow-up duur: gem. 
38.3 (9–66) mnd voor 
LSG en 15.7 (8–30) mnd 
voor LRYGB 
postoperatief 

 
Inclusiecriteria: BMI>40 

Alleen baseline gegevens 
van responders KvL survey 
LSG (n=47) 
LRYGBP (n=47) 
 
 Leeftijd (jaren) 
LSG: 46 (9,22) 
LRYGBP: 38,8 (10,42) 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 12/35 
LRYGBP: 12/35 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 50,3 (9,70) 
LRYGBP: 46,1 (5,78) 
P= 0,047 

LSG (n=69) survey 
toegestuurd; n=47 
responders 
 
LRYGBP (n=69) survey 
toegestuurd; n=55 
responders (alleen n=47 
gematchte patiënten 
gebruikt) 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: conservatieve 
therapie voor 
gewichtsafname. 
 

Kwaliteit van leven (SF 36 
en Moorehead–Ardelt II), 
gewichtsafname en 
verbetering t.a.v. 
comorbiditeiten.  
 
Meetmomenten: gem. 38.3 
(9–66) mnd voor LSG en 
15.7 (8–30) mnd voor 
LRYGB postoperatief 
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kg/m2 of BMI>35 kg/m2 
met comorbiditeit (diabetes, 
cardiovasculaire aandoening, 
ernstige gastro oesofagale 
reflux). Falende 
conservatieve therapie is 
indicatie voor chirurgische 
ingreep.  
 
Exclusiecriteria: extreem 
hoge BMI (deze patiënten 
hebben allen LSG 
ondergaan, matching met 
LRYGB was niet mogelijk). 
 

 
 Overgewicht (kg) 
LSG: 141,0 (29,69) 
LRYGBP: 132,8 (20,77) 
 
 Diabetes, n (%) 
LSG: 13 (28%) 
LRYGBP: 10 (21%)  
 
 Hypertensie, n (%) 
LSG: 23 (49%) 
LRYGBP: 19 (40%) 
 
 Gastro oesofagale reflux, 

n (%) 
LSG: 24 (51%) 
LRYGBP: 24 (51%)  
 

Nelson 2011 
 

 Retrospectief cohort 
 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2009 tot januari 
2011 (DS vs. SG en GB) 

 Follow-up duur: tot 12 
mnd 

 
Inclusiecriteria: 
Patiënten voor DS met BMI 
≥ 50 en een selecte groep 
met BMI < 50. 
 
Exclusiecriteria: niet 
beschreven. 
 

 Leeftijd: 
Niet beschreven. 
 
 Geslacht (M/V) 
16/114 (SG, DS en GB) 
 
 BMI (kg/m2) 
SG: 42 (SD niet beschreven) 
DS: 52 (SD niet beschreven) 
GB: 43 (SD niet beschreven) 
 
 Diabetes, hypertensie, 

hyperlipidemia, coronaire 
hartziekte en auto-
immuun ziekte gelijk 
verdeeld over SG, DS en 
GB; % niet beschreven. 

 

SG (n= 40) 
DS (n= 42) 
GB (n= 48) 
Geen operatiedetails 
beschreven 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: Alle patiënten 
doorverwezen naar DS 
hebben aanvullende 
voeding- en preoperatieve 
counseling ondergaan.  
 

BMI. 
 
Meetmomenten: 1 week, 1, 
3, 6 en 12 mnd postoperatief 
 
 

Nocca 2011  Prospectief cohort 
 Land: Frankrijk 
 Rekruteringsperiode: 

tussen 2005 en 2008 
 Follow-up duur: 12 

 Leeftijd (jaren): 
LSG: gemiddelde 46,5, 
mediaan 47,2 (23,2-64,9) 
LRYGBP: gemiddelde 47,5, 
mediaan 47,8 (29,9-67,7) 

LSG (n=33) 
36 French 
 
LRYGBP (n=35) 

Gewicht, morbiditeit 
 
Meetmoment: 12 maanden 
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maanden 
 
Inclusiecriteria 
Ernstige (BMI>35 kg/m2) of 
morbide (BMI > 40 kg/m2) 
obesitas in combinatie met 
diabetes mellitus type 2 
(criteria NIH consensus voor 
bariatrische chirurgie) 
Beslissing welke procedure 
werd in samenspraak met 
patiënt genomen. 
 
Exclusiecriteria 
LSG: ernstige ontsteking van 
de slokdarm (Barrett’s 
disease) of maag 
LGBP: maagzweer of 
darmziekte 
 
 

  
 Geslacht (M/V) 
LSG: 12/21 
LRYGBP: 7/28 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: gemiddelde 50,6, 
mediaan 48,5 (36,7-76,6) 
LRYGBP: gemiddelde 47,9, 
mediaan 48,2(37,5-63,7) 
 
 
 Diabetes type 2 
LSG: 33 (100%) 
LRYGBP: 35 (100%) 
 
 

verticale gastric pouch 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: 
LSG: 2 dagen na de 
procedure werd een barium 
swallow uitgevoerd om 
fistulae of stenose uit te 
sluiten. Wanneer de sleeve 
gastrectomy waterdicht werd 
bevonden kreeg de patiënt 
een vloeibaar dieet 
gedurende één week, 
vervolgens een semi-
vloeibaar dieet voor 1 
maand. Moblilisatie vond 
plaats op de eerste 
postoperatieve dag, te 
beginnen in een stoel.  

Omana 2010  Retrospectieve cohort 
studie (gebaseerd op 
patiëntendossiers) 

 Land: Verenigde Staten 
 Rekruteringsperiode: juli 

2004 – juli 2007 
 Follow up duur: 15 ± 11 

maanden voor LSG en 
17 ± 11 maanden voor 
LAGB 

 
Inclusiecriteria: niet specifiek 
omschreven (“Patiënten die 
LSG of LAGB ondergingen in 
ons instituut tussen juli 2004 
en juli 2007”) 
 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: 45 ± 12 
LAGB: 41 ± 14 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 13/36 
LABG: 16/58 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 52 ± 11 
LAGB: 44 ± 5 
 
 Overgewicht (kg)  
LSG: 81,8 ± 35.0 
LAGB: 59,0 ± 18.7  
 
 Diabetes n  (%) 

LSG (n=49) 
calibrating bougie 46-Fr 
(gemiddeld) 
 
LAGB (n=74) 
Pars flaccida techniek 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
gerapporteerd  
 

Gewicht, diabetes, 
hypertensie, slaapapneu, 
degeneratieve 
gewrichtsziekte, GERD, 
astma, complicaties 
 
Meetmomenten: 3, 6 en >12 
maanden 
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Exclusiecriteria: niet 
omschreven 

LSG: n=14 (29%) 
LAGB: n=13 (17%) 
 
 Hypertensie n (%) 
LSG: n=23 (47%) 
LAGB: n=33 (45%) 
 
 Slaapapneu, n (%) 
LSG: n=20 (40%) 
LAGB: n=12 (16%) 
 
 Degeneratieve 

gewrichtsaandoening, n 
(%) 

LSG: n=22 (45%) 
LAGB: n=29 (40%) 
 
 GERD, n (%) 
LSG: n=9 (18%) 
LAGB: n=9 (12%) 
 
 Astma, n (%) 
LSG: n=16 (32%) 
LAGB: n=15 (20%) 
 

Ortega 2012  Retrospectieve cohort 
studie 

 Land: Spanje 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2005 – november 
2007 

 Follow-up duur: mediaan 
12.5 maanden (bereik 
10-18) 

 
Inclusiecriteria: BMI>40, of 
35-40 met aan obesitas 
gerelateerde comorbiditeit, 
twee of meer door een arts 
gesuperviseerde pogingen 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: mediaan 46 (18-65) 
LRYGB: mediaan 43 (20-65) 
 
 Geslacht (M/V) 
LSG: 32/68 
LRYGB: 66/241 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: mediaan 53 (37-71) 
LRYGB: mediaan 46 (36-65) 
 
 Excess BMI 
LSG: mediaan 28 (12-46) 
LRYGB: mediaan 21 (11-40) 
 

LSG (n=100) 
46–50 French bougie 
 
LRYGB (n=307) 
gastric pouch van ongeveer 
20 ml. 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
gerapporteerd.  
 

Vermindering overgewicht. 
 
Meetmomenten: geen vaste 
meetmomenten. 
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om gewicht te verliezen in 
de afgelopen 3 jaar, geen 
eerdere bariatrische 
chirurgie 
 
Exclusiecriteria: 
psychiatrische aandoening of 
medische conditie waarvoor 
chirurgie te risicovol is 
 

 Diabetes (%) 
LSG: n=35 (35%) 
LRYGB: n=92 (30%) 
 

Overs 2012  Retrospectieve cohort 
studie, gebaseerd op 
uitsluitend zelf-
gerapporteerde 
uitkomsten 

 Land: Australië 
 Rekruteringsperiode (van 

operatie): 1 januari 2007 
tot 31 december 2008 + 
september 2010 

 Follow-up (aantal mnd 
sinds operatie, mediaan 
en interkwartiel range):  

 SG: 26.5 (10.0) 
 RYGBP: 34.0 (12.0) 
 AGB: 30.0 (12.0) 
 controles: n.v.t. 
 
Inclusiecriteria: niet specifiek 
genoemd (“alle patiënten die 
twee tot vier jaar geleden 
bariatrische chirurgie hebben 
ondergaan, uitgevoerd door 
één chirurg?”)  
 
Exclusiecriteria: niet 
genoemd in methode, maar 

 Leeftijd (jaren) (mediaan 
en interkwartiele 
range)* 

SG: 50,0 (18,0) 
RYGBP: 58,0 (15,0) 
AGB: 46,0 (21,0) 
controles: 47,0 (28,0) 
 
 Geslacht (M/V) 
SG: 14/48 
RYGBP: 20/21 
AGB: 4/9 
controles: 4/10 
 
 BMI (kg/m2) 
(mediaan en interkwartiele 
range) 
SG: 43,2 (8,1) 
RYGBP: 42,4 (9,1) 
AGB: 45,5 (10,4) 
controles: 43,2 (15,9) 
 

SG (n=62) 
36-French bougie 
 
RYGBP (n=41) 
gastric pouch op ongeveer 
20 ml 
 
AGB (n=13) 
Pars flaccida techniek 
 
pre-operatieve controles 
(n=14) 
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
gerapporteerd  
 

Gewicht en gastrointestinale 
kwaliteit van leven. 
 
Meetmomenten: geen vaste 
meetmomenten.   
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bij exclusie vragenlijsten: 
patiënten met tweede 
bariatrische chirurgische 
ingreep (na 2008), 
zwangerschap of kanker. 
 

Sabbagh 2010 ‡  Prospectief 
cohortonderzoek 

 Land: Frankrijk 
 Rekruteringsperiode: 

januari 2004 – januari 
2006 

 Follow-up duur: 24 
maanden 

 
Inclusiecriteria 
Patiënten met een 
minimale follow-up van 2 
jaar en behandeld met 
restrictieve chirurgie 
 
Exclusiecriteria 
Niet beschreven 
 

 Leeftijd (jaren) 
LSG: 39,4 ± 12,4  (range 
19 - 65)  
LAGB: 36 ± 9,9 (range 19 
– 54)  
 
  Geslacht (M/V) 
Niet beschreven 
 
 BMI (kg/m2) 
LSG: 50,4 ± 7,5 (range 
36,9 - 72) 
LAGB: 43,8 ± 4,4 (range 
37,5 - 55) 
 
 Diabetes 
LSG: 13 (26%) 
LAGB: 3 (5,8%)  
 
 Arteriële hypertensie 
LSG: 23 (46%) 
LAGB: 8 (15,4%) 
 
 Slaapapnoe 
LSG: 11 (22%) 
LAGB: 4 (7,7%) 

LSG (n=50) 
34 French 
 
LAGB (n=52) 
Geen details beschreven 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet 
beschreven  
 

Mortaliteit, morbiditeit, 
BMI, gewichtsverlies, 
kwaliteit van leven 
 
Meetmomenten: 6, 12 en 
24 maanden 

Skroubis 2011  Prospectief cohort (“15 
year bariatric database 
of the University 
Hospital of Patras in 

 Leeftijd 
LSG: 32,8±9,9 
RYGBP: 33,4±9,4 
LRYGBP:36,7±9,1 BPD-

LSG (n=151) 
32 French  
 
RYGBP (n=90) 

Sterfte, vroege, 
perioperatieve en late 
morbiditeit; percentage 
EWL (kg), DMT2, 
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Greece”) 
 Land: Griekenland 
 Periode: juni 1994 – 

december 2008 
 Follow-up duur: 

wisselend, gemiddeld 
62,7±39,8 maanden 

 
Inclusiecriteria: niet 
beschreven 
 
Exclusiecriteria: niet 
beschreven 
 

LL:37,3±9,8 
 
 Geslacht (M/V) 
Niet gerapporteerd 
 
 BMI  
LSG: 43,3±3,3  
RYGBP: 45,6±5,2 
LRYGBP:46,4±3,3 BPD-
LL: 57,5±9,5 
 
 Gewicht  
LSG: 124,1±15,9 
RYGBP:123,6±19,2 
LRYGBP:124,4±14,2 BPD-
LL:159,0±31,4 
 
 Comorbiditeit 
DMT2 
LSG: 5,8% RYGBP:13,4% 
LRYGBP:13,3% BPD-
LL:19,5% 
 
Hypertensie  
LSG: 4,9% RYGBP:21,9%  
LRYGBP:13,3%  BPD-
LL:29,2% 

LRYGBP (n=137) 
15 ± 5 ml gastric pouch; 
biliopancreatic limb 50 
cm; alimentary limb 
150cm 
 
BPD-LL (n=699) 
(“Biliopancreatic diversion 
with long limbs” = variant 
van LRYGBP): 40-60 ml 
gastic pouch, common 
limb 100 cm; alimentary 
limb bijna alle gevallen 
gelijk aan 400 cm of 
kleiner in het zeldzame 
geval dat de dunne darm 
is <500 cm.  
 
 
Pre- en postoperatief 
programma: niet beschreven  
 

hypertensie, deficiënties 
 
Meetmomenten: 1, 3, 6, 
en 12 maanden, 5 en 10 
jaar postoperatief (max. 
follow-up voor LSG: 4 
jaar) 
 

‡ Dit onderzoek is eerder beschreven in het rapport “Sleeve Gastrectomie: Een systematische review” (Dutch Cochrane Centre, maart 
2011). 
* De auteurs rapporteren de mediaan en de interkwartiele range met slechts een waarde en niet het bereik. 
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Bijlage 7. Resultaten 
 
A. LSG versus GBP 
 
RCT’s 
 
Tabel 2. LSG versus GBP: gewichtsparameters (RCT’s) 

Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  

Gemiddelde BMI (kg/m2) bij follow-up  

Karamanakos 

2008 

 

LSG: 45,1±3,6 

LRYGBP: 46,6±3,7 

 

LSG: 28,9±3,6 

LRYGBP: 31,5±3,4 

Verschil: -2,6 (95%-BI 

-5,0 tot -0,2) (NB: in 

artikel p=0,41) 

Niet gemeten 

Kehagias 2011 

 

LSG: 44,9±3,4 

LRYGBP: 45,8±3,7 

Niet gerapporteerd Na 3 jaar: 

LSG: 29,6±4,1 

LRYGBP: 31,3±3,9 

Verschil -1,7 (95%-BI 

-3,8 tot 0,4) 

Peterli 2011; 

Woelnerhanssen 

2012 

 

LSG: 44,7±5,3 

LRYGBP: 47,6±6,8 

LSG: 32,0±5,0 

LRYGBP: 31,1±7,5 

Verschil: 0,9 (95%-BI 

-4,3 tot 6,1) 

Niet gemeten 

Schauer 2012 

 

LSG: 36,1±3,9 

LRYGBP: 37,0±3,3 

LSG: 27,2±3,5 

LRYGBP:26,8±3,2 

Verschil 0,4 (95%-BI -0,9 

tot 1,7) 

Niet gemeten 

Praveen 2012 DJB-LSG: 48,3±3,8 

LRYGBP: 49,3±3,6 

DJB-LSG: 28,2±2,1 

LRYGBP: 28,8±1,6 

Verschil: -0,6 (95%-BI 

-1,6 tot 0,4) 

Niet gemeten 

Lee 2011 BMI van gehele 
groep: 30,3 (25-34) 
 

LSG: 24,4 ± 2,4 

LGBP: 22,8 ± 2,2 
Verschil: 1,6 (95%-BI 
0,4 tot 2,8) 

Niet gemeten 

Absolute vermindering in BMI (kg/m2) ten opzichte van baseline 

Schauer 2012 N.v.t. LSG: 9,0±2,7 

LRYGBP: 10,2±3,1 

Verschil -1,2 (95%-BI -

2,3 tot -0,1) 

Niet gemeten 
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Gemiddelde gewicht (kg) bij follow-up 

Kehagias 2011 

 

LSG: 126,9±18,0 

LRYGBP: 

123,1±13,9 

Niet gerapporteerd Niet gerapporteerd 

Peterli 2011; 

Woelnerhanssen 

2012 

LSG: 120,2±19,8 

LRYGBP: 

133,3±30,8 

 

LSG: 86,3±15,6 

LRYGBP: 87,3±24,1 

Verschil: -1,0 (95%-BI 

-17,5 tot 15,5) 

Niet gemeten 

Schauer 2012 LSG: 100,6±16,5 
LRYGBP: 106,7±14,8 

LSG: 75,5±12,9 
LRYGBP: 77,3±13,0 
Verschil -1,8 (95%-BI -
6,9 tot 3,3)  

Niet gemeten 

Lee 2011 N.v.t. LSG: 65,7 ± 7,9 

LGBP: 60,7 ± 10,1 
 
Verschil: 5,0 (95%-BI 
0,4 tot 9,6) 

Niet gemeten 

Absolute vermindering in gewicht (kg) ten opzichte van baseline 

Karamanakos 

2008 

 

N.v.t. LSG: 43,6±11,7 

LRYGBP: 40,0±8,3 

Verschil: 3,6 (95%-BI 

-3,4 tot 10,6) 

Niet gemeten 

Peterli 2011; 

Woelnerhanssen 

2012 

N.v.t. LSG: 33,9±12,3 

LRYGBP: 46,0±17,7 

Verschil: -12,1 (95%-

BI -24,5 tot 0,3) 

Niet gemeten 

Schauer 2012 N.v.t. LSG: 25,1±8,5 
LRYGBP: 29,4±8,9 
Verschil -4,3 (95%-BI -

7,7 tot -0,9) 

Niet gemeten 

Praveen 2012 N.v.t. DJB-LSG: 51,4±8,4 

LRYGBP: 53,2±6,0 

Verschil: -1,8 (95%-BI 

-5.6 tot 2,0) 

Niet gemeten 

Percentuele vermindering in overgewicht (Excess Weight Loss, EWL) 

Karamanakos 

2008 

 

N.v.t. LSG: 69,7±14,6 

LRYGBP: 60,5±10,7 

Verschil: 9,2 (95%-BI 

0,3 tot 18,1) 

Niet gemeten 

Kehagias 2011 

 

N.v.t. LSG: 72,9 (SD niet 

gerapporteerd) 

Na 2 jaar: 

LSG: 73,2 (SD niet 
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LRYGBP: 65,6 (SD niet 

gerapporteerd) 

Verschil: 7,3 (p=0.05) 

gerapporteerd) 

LRYGBP: 65,3 (SD 

niet gerapporteerd) 

Verschil: 7,9 

(p=0,05) 

 

Na 3 jaar: 

LSG: 68,5 (SD niet 

gerapporteerd) 

LRYGBP: 62,1 (SD 

niet gerapporteerd) 

Verschil: 6,4 (p=0,13) 

Schauer 2012 N.v.t. Mediaan en IQR: 
LSG: 81% (IQR 65-97) 
LRYGBP: 88% (IQR 72-
101) 
(P=0,32) 

Niet gemeten 

Praveen 2012 N.v.t. DJB-LSG: 

81,9%±9,5% 

LRYGBP: 80,0%±4,8% 

Verschil: 1,9% (95%-

BI -2,0 tot 5,8) 

Niet gemeten 

Lee 2011 N.v.t. LSG: 76,3 ± 38,9 

LGBP: 94,4 ± 33,1 
Verschil: -18,1% 
(95%-BI -36,4 tot 0,2) 
 

Niet gemeten 

Percentuele vermindering in uitgangsgewicht (kg) 

Peterli 2011; 

Woelnerhanssen 

2012 

N.v.t. LSG: 27,9%±8,6 

LRYGBP: 34,5%±9,4 

Verschil: -6,6% (95%-

BI -20,0% tot -0,3%) 

Niet gemeten 

Percentuele vermindering in overgewicht BMI (EBMIL) 

Kehagias 2011 

 

N.v.t. Niet gerapporteerd Na 3 jaar: 

LSG: 68,2% (SD niet 

gerapporteerd) 

LRYGBP: 61,4% (SD 

niet gerapporteerd) 

Verschil: 6,8% 

(p=0,12) 
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Peterli 2011; 

Woelnerhanssen 

2012 

N.v.t. LSG: 65,6%±21,2 

LRYGBP: 77,0%±24,7 

Verschil: -11,4% 

(95%-BI -30,2 tot 7,4) 

Niet gemeten 

 
 

Tabel 3. LSG versus GBP: aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (RCT’s) 

Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  

Diabetes 

Karamanakos 

2008 

LSG: 0/16 (0,0%) 

LRYGBP: 2/16 

(12,5%) 

LSG: 0/0 (0,0%) 

LRYGBP: 0/2 (0,0%) 

Niet gemeten 

Kehagias 2011 

 

LSG: 5/30 (16,7%) 

LRYGBP: 5/30 

(16,7%) 

Niet gerapporteerd Na 3 jaar: 

Diabetes afwezig:  

LSG: 4/5 (80,0%) 

LRYGBP: 4/5 (80,0%) 

Verschil: 0,0% (95%-
BI -49,6 tot 49,6) 

Praveen 2012 DJB-LSG: 20/28 

(71,4%) 

LRYGBP: 16/29 

(55,2%) 

Diabetes afwezig:  

DSB-LSG: 16/20 

(80,0%) 

LRYGBP: 13/16 

(81,3%) 

Verschil: -1,3% (95%-
BI -27,2 tot 24,7) 

Niet gemeten 

Schauer 2012 LSG: 50/50 (100%) 

LGBP: 50/50 
(100%) 

Aantal patiënten met 

HbA1c <6,0%: 

LSG: 18/49 (36,7%) 

LRYGBP: 21/50  

(42,0%) 

Verschil: -5,3% (95%-

BI -24,5 tot 14) 

Niet gemeten 

Lee 2011 LSG: 30/30 (100%) 

LGBP: 30/30 
(100%) 

Diabetes afwezig:  

LSG: 14/30 (46,7%) 

LGBP: 28/30 (93,3%) 
 
Verschil: -46,7% 
(95%-BI -66,6 tot -
26,7) 

Niet gemeten 

Overige comorbiditeiten 

Kehagias 2011 Hypertensie 4/30 vs Niet gerapporteerd Na 3 jaar: 
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 5/30 

Slaapapnoe 6/30 vs 

3/30 

GERD 2/30 vs 5/30 

Artrose 5/30 vs 6/30 

 

Comorbiditeit 

afwezig:  

Hypertensie 3/4 vs 

3/5 

Slaapapnoe 4/6 vs 

2/3 

GERD 2/2 vs 5/5 

Artrose 4/5 vs 5/6 

Praveen 2012 Hypertensie 10/28 

vs 12/29 

Hypertensie afwezig:  

DSB-LSG: 8/10 

(80,0%) 

LRYGBP: 9/12 (75%) 

Verschil: 5,0% (95%-
BI -29,9 tot 39,9) 

 

 
 
Tabel 4. LSG versus GBP: sterfte (RCT’s) 

Studie ≤ 1 jaar > 1 jaar 

Karamanakos 2008 LSG: 0/16 (0%) 

LRYGBP: 0/16 (0%) 

Niet gemeten 

Kehagias 2011 

 

LSG: 0/30 (0%) 

LRYGBP: 0/30 (0%) 

Niet gerapporteerd 

Peterli 2011; 

Woelnerhanssen 2012 

LSG: 0/11 (0%) 

LRYGBP: 0/12 (0%) 

Niet gemeten 

Schauer 2012 LSG:0/50%) 

LRYGBP:0/50%) 

Niet gemeten 

Praveen 2012 DJB-LSG: 0/28 (0%) 

LRYGBP: 0/29 (0%) 

Niet gemeten 

Lee 2011 LSG: 0/30 (0%) 

LGBP: 0/30 (0%) 

Niet gemeten 

 
 
Tabel 5. LSG versus GBP: complicaties (RCT's) 

Studie ≤1 jaar >1 jaar 

Perioperatieve complicaties 

Karamanakos 

2008 

LSG: 0/16 (0,0%) 

LRYGBP: 0/16 (0,0%) 

Niet gemeten 

Lee 2011 LSG: 3/30 (10%) 

LGBP: 3/30 (10%) 
Aard complicaties niet nader 
omschreven (‘minor’). 

LSG: 1/30 (3,3%) 

LGBP: 1/30 (3,3%) 
 
Aard complicaties niet nader 
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omschreven (‘.. required 
hospitalization for conservative 
treatment, but no major 
adverse effects were observed’). 

Heroperaties 

Karamanakos 

2008 

LSG: 0/16 (0,0%) 

LRYGBP: 0/16 (0,0%) 

Niet gemeten 

Kehagias 2011 

 

LSG: 2/30 (6,7%) (obstructie door 

rest maagfundus en cardio-

oesofagale lekkage) 

LRYGBP: 2/30 (6,7%) (ileus en 

geïnfecteerde mesh) 

LSG: abdominaal abces 

waarschijnlijk t.g.v. subklinische 

lekkage 

LRYGBP: ileus door adhaesies na 3 

maanden 

Schauer 2012 LSG: 1/49 (2%) 
Lekkage (1) 
LRYGBP: 3/50 (6%) 
Verwijdering stolsel (1) 
Evaluatie misselijkheid en braken (1) 
Cholecystectomie (1) 

Niet gemeten 

Praveen 2012 DJB-LSG: 1/28 (3,6%) (interne 

herniatie) 

LRYGBP: 0/29 (0,0%) 

Niet gemeten 

Ziekenhuisopnames 

Schauer 2012 LSG: 4/49 (8%) 
LRYGBP: 11/50 (22%) 

Niet gemeten 

 
 
Tabel 6. LSG versus GBP: deficiënties (RCT’s)  

Kehagias 2011 Na 3 jaar: geen significante verschillen m.b.t. Hb, ijzer, ferritine, 

foliumzuur, calcium, magnesium, fosfor, albumine en parathormoon. 

Significant verschil m.b.t. vitamine B12 in nadeel van LRYGBP 
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Cohorten 
 
Tabel 7. LSG versus GBP: gewichtsparameters (cohorten) 

Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  

Gemiddelde BMI (kg/m2) bij follow-up  

Benaiges 2011 LSG: 44,6 ± 5,5 

LRYGBP: 46,2 ± 4,8 

P = 0,078 

LSG: 28,9 ± 3,6 

LRYGBP: 29,5 ± 4,1 

 

Niet beschreven 

Benaiges 2012 LSG: 44,6 ± 5,3 

LRYGBP: 45,7 ± 5,4  

P = 0,298 

LSG: 28,5 ± 4,4 

LRYGBP: 29,1 ± 4,1 

P = 0,504 

Niet beschreven  

Boza 2012 LSG: 37,9 ± 4,6 

LRYGBP: 38,0 ± 3,4 

LSG: 27,1 ± 3,5 

LRYGBP: 25,6 ± 3,0 

P<0.001 

 

24 maanden 

LSG: 27,2 ± 3,5 

LRYGBP: 25,9 ± 3,9 

P<0.001 

 

36 maanden 

LSG: 26,8 ± 3,3 

LRYGBP: 26,1 ± 3,2 

P=0.82 

Chouillard 2011  “Maximal BMI” 

LSG: 44 (33–60) 

LRYGB: 45 (31–58) 

P= NS 

LSG: 33,5 (23–49) 

LRYGB: 32 (24–42) 

P= NS 

18 maanden: 

SG: 31,5 (20–44) 

RYGB: 29,9 (21–41) 

P=NS 

De Gordejuela 

2011 

LSG: 56,80 (45-68) 

LRYGB: 46,22 (37-57) 

LSG: 37,2 

LRYGB: 31,7  

P=NS 

Na twee jaar 

LSG: 35,4 

LRYGB: 30,2 

P=NS 

Lakdawala 2010 

 

Mediane BMI (range) 

LSG: 46 (30-85) 

LRYGBP: 45,2 (32-66) 

Mediane BMI (range) 

LSG: 26,3 (23-56,4) 

LRYGBP: 31,0 (24-56,4) 

Niet gemeten 

Melissas 2012 SG: 45,7 (35,7–62,4) 

SG plus:46,9 (35,1–

57,1) 

 

SG: 31,8 (24–43) 

SG plus: 29,4 (22,8–

36,4) 

P = 0,042 

Niet gemeten 

Miguel 2010 SRSG*: 42,27 ±1,46 

SRGBP: 42,67 ±1,78 

SRSG: 27.40 ±2.42 

SRGBP: 27.58 ±2.89 

 

Niet gemeten 

Mohos 2011 LSG: 50,3 ± 9,70 

LRYGBP: 46,1 ± 5,78 

P= 0,047 

Niet gemeten Follow-up resp. 38,3 en 
15.7 mnd: 
LSG: 33,5 ± 7,6 
LRYGBP: 28,1 ± 4,9 
P=0,001 
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Nelson 2011 SG: 42 (SD niet 
beschreven) 
DS: 52 (SD niet 
beschreven) 
 

SG: 31 (SD niet 
beschreven) 
DS: 31 (SD niet 
beschreven) 

Niet gemeten 

Overs 2012 Mediaan (IQR) 
SG: 43,2 (8,1) 

RYGB: 42,4 (9,1) 

Niet significant 

 

Niet gemeten 2-4 jaar postoperatief 

Mediaan (IQR) 
SG: 29,0 (8,9) 

RYGB: 29,0 (6,4) 

Niet significant 

BMI (kg/m2), gem. verandering (afname) 

Gehrer 2010  

 

LSG: 46,5 (38–58) 

LRYGBP: 44,2 (35-56) 

LSG: 13,3 (2,1-28,5) 

LRYGBP: 13,8 (4,2-25,5)  

 

Na 3 jaar 

LSG: 10,8 (1,6-21,2) 

LRYGBP: 13,8 (5,2-

20,4) 

Hutter 2012 LSG: 46,2 

LRYGBP: 46,1  

RYGBP: 48,8  

LSG: 11,87 

(L)RYGBP: 15,3 

Niet gemeten 

Mohos 2011 N.v.t. Niet gemeten Follow-up resp. 38,3 en 
15.7 mnd: 
LSG: 16,8 ± 6,9 

LRYGBP: 18,0 ± 4,2 
P=0,074 

Gemiddelde gewicht (kg) bij follow-up 

Mohos 2011 LSG: 140± 29,7 

LRYGBP: 132,8± 20,8 

Niet gemeten Follow-up resp. 38,3 en 
15.7 mnd: 
LSG: 94,0 ± 21,9 

LRYGBP: 80,9 ± 16,6 
P=0,001 

Absolute vermindering in gewicht (kg) ten opzichte van baseline   

Benaiges 2012 n.v.t. LSG: 43,6 ± 13,0 

LRYGBP: 45,0 ± 14,3 

P= 0,601 

 

 

Melissas 2012 n.v.t. SG: 38,5 (26,4–63,5) 

SG plus: 50 (19–82,4) 

P = 0,0052 

Niet gemeten 

Mohos 2011 N.v.t. Niet gemeten Follow-up resp. 38,3 en 
15.7 mnd: 
LSG: 47,3 ± 19,5 

LRYGBP: 51,9 ± 12,8 
P=0,062 

Percentuele vermindering in overgewicht (Excess Weight Loss, EWL) 

Benaiges 2011 n.v.t. LSG: 82,7% ± 18,0 

LRYGBP: 80,9% ± 16,7 

Niet beschreven 
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P= 0,632 

 

Boza 2012 n.v.t. LSG: 86,4% ± 26,4 

LRYGBP: 97,2% ± 24,3 

P<0.001 

 

24 maanden 

LSG: 84,1 ± 28,3 

LRYGBP: 94,6 ± 30,2 

P<0.001 

 

36 maanden 

LSG: 86,8 ± 27,1 

LRYGBP: 93,1 ± 25,0 

P=0.82 

Chouillard 2011  n.v.t LSG: 58,9% (48–102) 

LRYGBP: 64,2% (35–

100) 

P>0,05 

18 maanden: 

LSG: 64,9 (51–106) 

LRYGBP: 69,2 (39–104) 

P>0,05 

De Gordejuela 

2011 

n.v.t. LSG: 68,6% 

LRYGB: 69,4% 

Twee jaar 

SG: 72,4 

RYGB: 72,3 

Jiminez 2012 n.v.t. N.v.t. >5 jaar 

Totale groep: 50,7% 

±24,9 

Leyba 2010 n.v.t. LSG: 78,8% 

LRYGB: 86% 

P>0,05 

Niet gemeten 

Melissas 2012 n.v.t. SG: 61.4 % (49.8–65.4) 

SG plus: 77.3 % (62.5–

82.2) 

P = 0,006 

Niet gemeten 

Mohos 2011 N.v.t. Niet gemeten Follow-up resp. 38,3 en 
15.7 mnd: 
LSG: 70% ± 0,25 

LRYGBP 88% ± 0,21 
P=0,0001 

Nocca 2011 n.v.t. LSG: 60,1% 

LRYGBP: 56,4% 

 

Overs 2012   2-4 jaar postoperatief 

Mediaan (IQR) 
SG: 76,3 (43,3) 

RYGB: 76,5 (27,6) 

Niet significant 

Percentuele vermindering in uitgangs-BMI 

Nocca 2011 n.v.t. LSG: 29,8% 

LRYGBP: 29,8% 
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Percentuele vermindering in uitgangsgewicht 

Miguel 2010 N.v.t. SRSG: 34.65 ±6.43 

SRGBP: 35.28 ±6.10 

Niet gemeten 

Percentuele vermindering in overgewicht BMI (EBMIL) 

De Gordejuela 

2011 

n.v.t. LSG: 68,1% 

LRYGB: 70,5% 

P=NS 

Twee jaar 

LSG: 74,8 

LRYGB: 71,0 

P=NS 

Miguel 2010 n.v.t. SRSG: 86.05 ±14.20 

SRGBP: 85.91 ±15.71 

Niet gemeten  

Ortega 2012 Excess BMI (BMI-25) 

LSG: 28 (12-46) 

LRYGB: 21 (11-40) 

P<0.0001 

Niet gemeten.  % verlies excess BMI 

LSG: 68 ± 15 

LRYGB: 76 ± 18 

P<0.0001 

Skroubis 2011 

 

n.v.t. Niet gerapporteerd Na 5 jaar (LSG na 4 

jaar): 

LSG: 52,7%±26,4 

RYGBP: 61,8%±19,6 

LRYGBP: 60,2%±18,7 

BPD-LL: 64,5%±18,1 

 

Na 10 jaar: 

RYGBP: 54,4%±21,9 

BPD-LL: 69,2%±18,7 

 
 
Tabel 8. LSG versus GBP: aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (cohorten) 

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar 

Diabetes 

Benaiges 2011 LSG: 7/45 (15,6%) 

LRYGBP: 25/95 

(26,3%) 

Resolutie 

LSG: 6/7 (85,7%) 

LRYGBP: 24/25 
(96,0%) 
NB: aantallen in tekst 
en grafiek komen niet 
overeen. Aantallen uit 
tekst overgenomen. 

Niet gemeten 

Boza 2012 LSG: 32/811 (3,9%) 

LRYGBP: 43/786 

(5,5%) 

 

Resolutie 

LSG: 29/32 (90,9%) 

LRYGBP: 37/43 
(86,6%) 

Niet gemeten 

Hutter 2012 Niet gerapporteerd Resolutie of verbetering 
(uit figuur afgelezen) 
LSG: 55% 
LRYGBP: 83% 

Niet gemeten 
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RYGBP: 69%  

Jiménez 2012 
 

LSG: 55/55 (100%) 
LRYGBP: 98/98 (100%) 

Remissie  
LSG: 38/55 (68,6%) 
LRYGBP: 78/98 
(79,6%) 
 
Gecorrigeerde HR voor 
long-term remissie 1,9 
(95%-BI 1,1 tot 3,4) 

 

Lakdawala 2010‡ 

 

LSG: 7/50 (14,0%) 

LRYGBP: 17/50 

(33,0%)  

Resolutie 

LSG: 98,0%  

LRYGBP: 100,0%  

 “At 1 year, 98% 
resolution was reported 
in the LSG group and 
100% in the LRYGB 
group.” 

Niet gemeten 

Leyba 2010 LSG: 1/42 (2,4%) 
LRYGB: 3/75 (4%) 

Resolutie 
LSG: 0/1 (0%) 
LRYGB: 2/3 (66,6%) 
P>0,05 

Niet gemeten 

Melissas 2012 SG: 9/32 (28,1%) 
SG plus: 9/32 (28,1%) 
 

Resolutie 
SG: 7/9 (77,7%) 
SG plus: 8/9 (88,8%) 

Niet gemeten 

Mohos 2011 LSG: 13/47 (28%) 

LRYGB: 10/47 (21%) 

Resolutie  
LSG: 7/13 (55%) 
LRYGB: 9/10 (90%) 

Niet beschreven 

Nocca 2011 LSG: 33/33 (100%) 

LRYGBP: 35/35 (100%) 

 

Resolutie 
LSG: 25/33 (75,8%) 
LGBP: 21/33 (60%) 
 

Niet gemeten 

Skroubis 2011 

 

LSG: 5,8% 

RYGBP: 13,4% 

LRYGBP: 13,3% 

BPD-LL: 19,5% 

 

Niet gerapporteerd Na 5 jaar (LSG na 4 

jaar): 

LSG: 7,1% 

RYGBP: 4,3% 

LRYGBP: 0,0% 

BPD-LL: 1,5% 

 

Na 10 jaar: 

RYGBP: 0,0% 

BPD-LL: 0,0% 
Diabetes: geen medicatie meer nodig 

Chouillard 2011 LSG: 29/200 (14,5%) 

LRYGBP: 52/200 (26%) 
 
 

Niet gemeten Na 18 maanden 
SG: 18/29 (62%) 

RYGB: 45/52 (86%) 

NB: aantallen in tekst 
en grafiek komen niet 
overeen. Aantallen uit 
tekst overgenomen. 

De Gordejuela 2011  LSG: 82,3% 
LRYGB: 91,8% 

Twee jaar 
LSG: 88,9% 
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P>0,05 LRYGB: 91,8% 
P>0,05 

Hypertensie 

Benaiges 2011 LSG: 14/45 (31,1%) 

LRYGBP: 43/95 

(45,3%) 

 

Resolutie 

LSG: 9/14 (64,3%) 

LRYGBP: 33/43 
(77,4%) 
(P=0,463) 
 

Niet gemeten 

Boza 2012 LSG: 191/811 (23,5%) 
LRYGBP: 211/786 
(26,8%) 
 

Resolutie 
LSG: 110/191 (57,5%) 
LRYGBP: 123/211 
(58,2%) 
 

Niet gemeten 

Chouillard 2011 LSG: 34/200 (17%)  

LRYGBP: 43/200 

(21,5%) 

 

Resolutie 

LSG: 20/34 (59%) 

LRYGBP: 25/43 (58%) 

Resolutie 18 maanden: 

LSG: 20/34 (41%) 
LRYGBP: 28/43 (65%) 

Hutter 2012 Niet gerapporteerd Resolutie of verbetering 
(uit figuur afgelezen) 
LSG: 68% 
LRYGBP: 79% 
RYGBP: 70% 

Niet gemeten 

Lakdawala 2010‡ 

 

LSG: 4/50 (8,0%) 

LRYGBP: 14/50 

(27,0%)  

LSG: 91,0% afname 
LRYGBP: 95,0% 
afname 
“At 1 year, 
hypertension resolved 
in 91% of patients who 
underwent LSG and 
95% of those who 
underwent LRYGB” 

Niet gemeten 

Leyba 2010 LSG:3/42 (7,1%) 

LRYGB: 11/75 (14,7%) 

Resolutie 

LSG: 2/3 (66,6%) 

LRYGB: 8/11 (72,7%) 

P>0,05 

Niet gemeten 

Melissas 2012 SG: 9/32 (28,1%) 

SG plus: 9/32 (28,1%) 

 

“All nine of the patients 

in the SG plus group 

with preoperative 

hypertension showed 

complete disease 

resolution … within the 

first six postoperative 

months, as compared 

to only three of the 

nine such patients in 

the control group over 

the same period of 

Niet gemeten 
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time. All of the above 

patients remained 

normotensive even 

after the 12th month 

follow-up.” 

Mohos 2011 LSG: 23/47 (49%) 

LRYGB: 19/47 (40%) 

Resolutie 

LSG: 10/23 (43%) 

LRYGB: 14/19 (73%) 

Niet beschreven 

Skroubis 2011 

 

LSG: 4,9% 

RYGBP: 21,9% 

LRYGBP: 13,3% 

BPD-LL: 29,2% 

Niet gerapporteerd Na 5 jaar (LSG na 4 

jaar): 

LSG: 14,3% 

RYGBP: 7,1% 

LRYGBP: 10,0% 

BPD-LL: 9,1% 

 

Na 10 jaar: 

RYGBP: 8,3% 

BPD-LL: 13,3% 
Slaapapneu/ OSAS 

Hutter 2012 Niet gerapporteerd Resolutie of verbetering 

(uit figuur afgelezen) 

LSG: 62% 

LRYGBP: 66% 

RYGBP: 53% 

Niet gemeten 

Lakdawala 2010‡ 

 

Niet beschreven Resolutie 
LSG: 100,0%  
LRYGBP: 100,0%  
“Sleep apnoea resolved 
in 100% of the patients 
in both the groups” 

Niet gemeten 

Leyba 2010 LSG:0/42 (0%) 

LRYGB: 1/75 (1,3%) 

Resolutie 

LSG: n.v.t. 

LRYGB: 1/1 (100%) 

Niet gemeten 

Melissas 2012 SG: 13/32 (40,6%) 
SG plus: 12/32 (37,5 
%) 

Geen behandeling meer 
nodig 
SG: 9/13 (63,2%) 
SG plus: 10/12 
(83,3%) 

Niet gemeten 

Mohos 2011 LSG: 16/47 (51%) 

LRYGB: 7/47 (51%)  

Resolutie 

LSG: 1/16 (6%) 

LRYGB: 5/7 (72%) 

Niet beschreven 

GERD 

Lakdawala 2010‡ LSG: 3/50 (5,0%) 

LRYGBP: 7/50 (13,0%) 

“After surgery, 
symptoms of 
gastroesophageal 
reflux subsided in all 

Niet gemeten 
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patients and none of 
them needed to be on 
any kind of antireflux 
treatment. Incidence of 
GERD was seen to rise 
to 9% in the LSG group 
at 1 year.” 

Mohos 2011 LSG: 24/47 (51%) 

LRYGB: 24/47 (51%)  

Resolutie 

LSG: 6/24 (25%) 

LRYGB: 22/24 (92%) 

Niet beschreven 

Hyperlipidemie resolutie of verbetering, % (n) 

Hutter 2012 LSG: 311 (32,94%) 

LRYGBP: 4611 

(31,82%) 

RYGBP: 350 (35,43%) 

Resolutie of verbetering 

(uit figuur afgelezen) 

LSG: 35% 

LRYGBP: 66% 

RYGBP: 189 54% 

Niet gemeten 

Dislipidemia 

Lakdawala 2010‡ 

 

Niet beschreven LSG: 75,0% afname 
LRYGBP: 78,0% 
afname 
“At 1 year, 
dyslipidemia resolved 
in 75% of patients who 
underwent LSG and in 
78% of those who 
underwent LRYGB. 
Joint pains resolved in 
97% of patients 
undergoing LSG and 
96% undergoing 
LRYGB.” 

Niet gemeten 

Melissas 2012 SG: 6/32 (18,8%) 
SG plus: 7/32 (21,8 %) 
 

SG: 4/6 (66,7%) 
SG plus: 0/7 (0%) 

Niet gemeten 

Skroubis 2011 

 

LSG: 26,0% 

RYGBP: 43,9% 

LRYGBP: 28,9% 

BPD-LL: 30,0% 

Niet gerapporteerd Na 5 jaar (LSG na 4 

jaar): 

LSG: 14,3% 

RYGBP: 21,4% 

LRYGBP: 7,5% 

BPD-LL: 3,0% 

 

Na 10 jaar: 

RYGBP: 4,2% 

BPD-LL: 1,1% 
Gewrichtspijn 

Lakdawala 2010‡ Niet beschreven Resolutie 

LSG: 97,0%  

Niet gemeten 
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LRYGBP: 96,0%  

“Joint pains resolved in 

97% of patients 

undergoing LSG and 

96% undergoing 

LRYGB.” 

Leyba 2010 Artritis 
LSG:1/42 (2,4%) 
LRYGB: 2/75 (2,7%) 

Verbetering arthritis 
LSG: 1/1 (100%) 
LRYGB: 2/2 (100%) 

Niet gemeten 

Mohos 2011 LSG: 31/47 (65,6%) 

LRYGB: 29/47 (61,7%) 

Resolutie artrose: 

LSG: 0/31 (0%) 

LRYGB: 0/29 (0%) 

Niet beschreven 

 
 
Tabel 9. LSG versus GBP: kwaliteit van leven (cohorten)  

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar  

Totale Gastrointestinal Quality of Life score (0-144 punten), mediaan (interkwartielafstand) 

Overs 2012   2-4 jaar postoperatief 

Mediaan (IQR) 
SG: 120,5 (22) 

RYGBP: 113,0 (22) 
Niet significant 

SF 36 (8 domeinen) 

Mohos 2011 Niet beschreven LSG: 602 SF-36 score 

LRYGB: 671 SF-36 score 

(p=0.06) 
NB: verschillende 
waarden gerapporteerd: 
totaalscore 611 in 
abstract en 602 in Table 
3 

Niet beschreven 

Moorehead–Ardelt II 

Mohos 2011 Niet beschreven LSG: 2.09 Moorehead–

Ardelt II 

LRYGB: 1.70 

Moorehead–Ardelt II 

(p=0,13) 

 

Niet beschreven 

 
 
Tabel 10. LSG versus GBP: sterfte (cohorten) 

Sterfte, n (%) ≤1 jaar  >1 jaar  

Boza 2012 LSG 0 (0%) 
LRYGBP 0 (0%) 

LSG 0 (0%) 
LRYGBP 0 (0%) 

Burns 2010  Sterfte 30 dagen  
(L)SG: 1/113 (1%) 
(L)GBP: 15/3191 (0,5%) 
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Voor comorbiditeitscore gecorrigeerde 
OR 1,60 (95%-BI 0,18 tot 13,78) 
(L)GBP: 1,00 (referentie) 
 
Sterfte 365 dagen  
SG: niet beschikbaar 
GBP: 13/786 (1,7%) 

Chouillard 2011 LSG: 0 (0%)  
LRYGBP: 0 (0%) 

LSG: 0 (0%) 
LRYGBP: 0 (0%) 

Hutter 2012 30 dagen: 
LSG: 1 (0,1%) 
LRYGBP: 21 (0,1%) 
RYGBP: 7 (0,7%) 
 
1 jaar: 
LSG: 2 (0,2%) 
LRYGBP: 49 (0,3%) 
RYGBP: 11 (1,1%) 
Gecorrigeerde mortaliteit na 1 jaar: 
LSG: OR 1 (referentie)  
LRYGBP: OR 1,77 (95%-BI 0,43 tot 
7,33) 
RYGBP: OR 4,29 (95%-BI 0,94 tot 
19,57) 
 

N.v.t. 

Lakdawala 2010‡ LSG: 0/50 (0%) 
LRYGBP: 0/50 (0%) 

N.v.t. 

Melissas 2012 N.v.t.  Tijdstip waarop de uitkomst 
‘mortaliteit’ geëvalueerd is, was 12 
tot 14 maanden postoperatief. 
SG: 0/0 (0%) 
SG plus: 0/0 (0%) 

Miguel 2010 SRSG: 1/31 (3,2%) 
SRGBP: 0/32 (0%) 
 

 

Nocca 2011 LSG 0 /33(0%) 
LRYGBP 0/35 (0%) 

N.v.t. 

Skroubis 2011 30 dagen 
LSG: 0/151 (0%)  
RYGBP: 0/90 (0%) 
LRYGBP: 0/137 (0%) 
BPD-LL: 7/699 (1%) 
(longembolie n=3, acute pancreatitis 
n=1, acuut mesenterisch infarct n=1, 
pneumonie n=1), gastro-intestinale 
lekkage n=1) 
 
30-90 dagen 
LSG: 0  
RYGBP: 1 (longembolie n=1) 
LRYGBP: 0 
BPD-LL: 2 (longembolie n=2) 

Sterfte totaal 1,81% 
LSG: 0/151 (0%)  
RYGBP: 1/90 (1,1%) 
LRYGBP: 0/137 (0%) 
BPD-LL: 20/699 (2,9%) 
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Late postoperatieve periode (>90 
dagen) 
LSG: 0  
RYGBP: 0 
LRYGBP: 0 
BPD-LL: 11 (ernstige hypoalbuminemie 
n=3, leverfalen n=1, bloeding van 
anostomotische ulcer n=1, 
longembolie n=1, overig n=5) 
 
N.B.Voor de periodes ‘30-90 dagen’ en 
‘>90 dagen’ zijn geen percentages 
berekend, aangezien het exacte aantal 
deelnemers van de groepen in deze 
perioden niet exact te achterhalen is. 

 
Tabel 11. LSG versus GBP: complicaties (cohorten) 

Ernstige 
complicaties  

≤1 jaar  >1 jaar  

Benaiges 2011 LSG: 4/45 (8,9%) 
LRYGBP: 16/95 (16,8%) 
P= 0,209 
Geen nadere details over de aard van de 
complicaties beschreven. 

N.v.t. 

Benaiges 2012 LSG: 4 (8,2%) 
LRYGBP: 9/51 (16,9%) 
P= 0,112 
Geen nadere details over de aard van de 
complicaties beschreven. 

N.v.t. 

Boza 2012 Vroege complicaties (<30 dagen) 
LSG: 24/811 (2,9%) 
(gastrointestinale bloeding n=1, 
gastrojejunale stenose n=1, portale of 
mesenterische trombose n=9, leak n=4, 
hemoperitoneum n=4, intra-abdominaal 
abces n=1, DVT/PE n=2, antrale stenose 
n=1, overig n=1) 
 
LRYGBP: 56/786 (7,1%) 
(gastrointestinale bloeding n=13, 
gastrojejunale stenose n=12, bowel 
obstructie n=12, portale of 
mesenterische trombose n=1, leak n=5, 
hemoperitoneum n=2, intra-abdominaal 
abces n=2, atelectase n=3, DVT/PE 
n=4, overig n=2) 
 
P<0.001 
 
Late complicaties (>30 dagen) 
LSG: 27/811 (3,3%) 
(cholelithiase n=23, leak n=1, 

Complicaties beschreven >30 
dagen, niet verder gespecificeerd 
(follow-up van de studie was 36 
maanden) 
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pancreatitis n=2, overig n=1) 
 
LRYGBP: 96/786 (12,2%) 
(bowel obstructie n=18, gastrojejunale 
stenose n=34, marginale ulcer n=3, 
gastrointestinale bloeding n=2, 
cholelithiase n=27, overig n=12) 
 
P<0.001 

Chouillard 2011 Overall morbiditeit 
LSG: 13/200 (6,5%) 
(fistels n=2, obstructie n=0, bloeding 
n=7, trombose/embolie n=4) 
 
LRYGBP: 41/200 (20,5%) 
(fistels n=4, obstructie n=8, bloeding 
n=8, trombose/embolie n=6, overige 
n=15) 
 

Tijdstip waarop complicaties 
geëvalueerd zijn, werd niet 
beschreven. 

Hutter 2012 Morbiditeit ≤ 30 dagen 
LSG: 53 (5,6%) 
LRYGBP: 857 (5,9%) 
RYGBP: 148 (15%) 
 
De auteurs presenteren gedetailleerde 
informatie over complicaties in tabel 3 
van de publicatie. Beschreven 
complicaties zijn: anastomotische 
lekkage, gastrointestinale perforatie, 
abdominale sepsis, depletie van 
vocht/electrolyten/voeding, obstructie 
door vernauwing, darmobstructie, 
anastomotische ulcer, gastrische 
distentie, gastrogastrische fistel, 
galstenen, wondinfectie/-evisceratie, 
infectie/ koorts, incisie hernia, diep 
veneuze trombose, longembolie, 
pneumonie, respiratoir falen, 
bloedingen, overig / niet nader 
gespecificeerd 

N.v.t. 

Lakdawala 2010‡ Vroege complicaties 
LSG: 2/50 (4%) 
(subcostale wondinfectie n=1, lekkage 
21 dagen postoperatief n=1) 
 
LRYGBP: 3/50 (6%)  
(wondinfectie n=1, longembolie n=1, 
lekkage 3 dagen postoperatief n=1) 

N.v.t. 

Leyba 2010 
 

Belangrijke complicaties totaal 
LSG: 2/42 (4,7%) 
LRYGBP: 7/75 (9,3%) 
P>0,05 
 

N.v.t. 
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Vroege complicaties (≤ 1 maand) 
LSG: 1/42 (2,4%) 
(intra-abdomiale bloeding n=1) 
 
LRYGBP: 4/75 (5,3%) 
(gastro-intestinale bloeding n=3, torsie 
v/d blinde lis n=1) 
 
Late complicaties (>1 maand) 
LSG: 1/42 (2,3%) 
(hemorrhagische gastritis n=1) 
LRYGBP: 3/75 (4%) 
(gastrojejunostomie stenose n=2, 
Petersen hernia n=1) 
 

Melissas 2012 Vroege postoperatieve complicaties 
SG: 5/32 (15,6%) 
(bloedingen n=1, postoperatieve koorts 
n=4) 
SG plus: 6/32 (18,8%) 
(bloedingen n=2, postoperatieve koorts 
n=4) 
 
Late postoperatieve compiclaties 
SG: 3/32 (9,4%) 
(cholelithiase n=3) 
SG plus: 9/32 (28,1%) 
(cholelithiase n=5, littekenbreuk n=1, 
darmobstructie n=1, misselijkheid en 
braken n=1, hypoalbuminemie n=1) 
  

Tijdstip waarop late complicaties 
geëvalueerd zijn, werd niet 
beschreven. 

Miguel 2010 Fistel op hechtnaad 
SRSG: 2/31 (6,5%) 
Voor beide patiënten was een 
heroperatie nodig, van wie één overleed. 
SRGBP: 0/32 (0%) 
 

 

Nocca 2011 LSG: 1/33 (2,9%) 
(gastrische lekkage n=1)  
LRYGBP: 2/35 (5,8% ) 
(gastrische lekkage n=1, jejuno-
jejunostomie stenose n=1) 

N.v.t. 

Skroubis 2011 <30 dagen postoperatief 
Chirurgische complicaties: 
LSG: 8/151 (5,3%) 
RYGBP: 4/90 (4,4%) 
LRYGBP: 7/137 (5,1%) 
BPD-LL: 27/699 (3,9%) 
 
Niet-chirurgische complicaties: 
LSG: 3/151 (2,0%) 
RYGBP: 2/90 (2,2%) 
LRYGBP: 3/137 (2,2%) 

Tijdstip waarop complicaties 
geëvalueerd zijn, werd niet 
beschreven, gemiddelde follow up 
62, 7 maanden. 
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BPD-LL: 30/699 (4,3%) 
 
Totaal aantal vroege complicaties: 
LSG: 11/151 (7,3%) 
RYGBP: 6/90 (6,7%) 
LRYGBP: 10/137 (7,3%) 
BPD-LL: 57/699 (8,2%) 
Meest prevalente oorzaken: 
‐ Longcomplicaties: LSG n=3, RYGBP 

n=21, LRYGBP n=1, BPD-LL n=18 
‐ Gastro-enterale lekkage: LSG n=6, 

RYGBP n=1, LRYGBP n=2, BPD-LL 
n=10 

‐ Postoperatieve bloeding: LSG n=1, 
RYGBP n=2, LRYGBP n=3, BPD-LL 
n=5 

‐ Matig - ernstige hypoalbuminaemie: 
LSG n=0, RYGBP n=0, LRYGBP n=0, 
BPD-LL n=10 

‐ Lekkage van de galwegen: LSG n=0, 
RYGBP n=0, LRYGBP n=0, BPD-LL 
n=8 

 
>30 dagen postoperatief 
Chirurgische complicaties: 
LSG: 2/151 (1,3%) 
RYGBP: 25/90 (27,8%) 
LRYGBP: 9/137 (6,6%) 
BPD-LL: 224/699 (32,0%) 
 
Niet-chirurgische complicaties: 
LSG: 0/151 (0%) 
RYGBP: 2/90 (2,2%) 
LRYGBP:0/137 (0%) 
BPD-LL: 25/699 (3,6%) 
 
Totaal aantal late complicaties: 
LSG: 2/151 (1,3%) 
RYGBP: 27/90 (30%) 
LRYGBP: 9/137 (6,6%) 
BPD-LL: 249/699 (21,4%) 
Meest prevalente oorzaken: 
‐ Incisionele hernia: LSG n=2, RYGBP 

n=11, LRYGBP n=7, BPD-LL n=179  
‐ Obstuctieve ileus: LSG n=0, RYGBP 

n=3, LRYGBP n=2, BPD-LL n=32 
‐ Gastro-intestinale bloeding: LSG 

n=0, RYGBP n=3, LRYGBP n=0, 
BPD-LL n=4 

‐ Gastrogastische fistel: LSG n=0, 
RYGBP n=2, LRYGBP n=0, BPD-LL 
n=6 

‐ Cholelithiase: LSG n=0, RYGBP n=6, 
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LRYGBP n=0, BPD-LL n=0 
‐ Hypoalbuminemie: LSG n=0, RYGBP 

n=2, LRYGBP n=0, BPD-LL n=25 
 

Ziekenhuisopna
men, n (%) 

≤1 jaar  >1 jaar  

Benaiges 2011 
 

LSG: 1/45 (2,2%) 
LRYGBP: 1/95 (1,1%) 
P= 0,586 

N.v.t.  

Benaiges 2012 LSG: 1 (1,6%) 
LRYGBP: 1 (2,8%) 
P= 0,627 
NB: de noemers zijn niet goed te 
achterhalen 

N.v.t. 

Burns 2010 Heropname binnen 28 dagen na ontslag 
(L)SG: 16/113 (14,0%) 
(L)GBP: 308/3191 (9,7%) 
 
Voor comorbiditeitscore gecorrigeerde 
OR (L)SG: 1,69 (95%-BI 0,98 tot 2,93)  
(L)GBP: 1,00 (referentie)  

N.v.t. 

Hutter 2012 LSG: 51 (5,4%) 
LRYGBP: 937 (6,5%) 
RYGBP: 93 (9,4%) 
 
De auteurs presenteren gedetailleerde 
informatie over complicaties in tabel 3 
van de publicatie. Beschreven redenen 
voor heropnames zijn: anastomotische 
lekkage, gastrointestinale perforatie, 
abdominale sepsis, depletie van 
vocht/electrolyten/voeding, obstructie 
door vernauwing, darmobstructie, 
anastomotische ulcer, gastrische 
distentie, gastrogastrische fistel,  
galstenen, wondinfectie/-evisceratie,  
infectie/ koorts, incisie hernia, diep 
veneuze trombose, longembolie, 
pneumonie, respiratoir falen, 
bloedingen, overig / niet nader 
gespecificeerd 

N.v.t. 

Heroperaties, n 
(%) 

≤1 jaar  >1 jaar  

Boza 2012 Heroperaties peri-operatief 
LSG: 3/811 (0,3%) 
LRYGBP: 8/786 (1,0%) 
P=NS 
 
Vroege heroperaties 
LSG: 6/811 (0,7%) 
(antrale stenose n=1, hemoperitoneum 
n=1, leak n=4) 
LRYGBP: 8/786 (1,0%) 

Niet beschreven 
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(leak n=4, bowel obstructions n=2, 
intra-abdominale abscesses n=2) 
 
P=0,118 
NB: zie tabel 3 en 4 van het artikel; in 
beide worden heroperaties 
gerapporteerd, maar aantallen komen 
niet overeen 

Chouillard 2011 LSG: 2/200 (1%)  
LRYGBP: 13/200 (6,5%) 
P<0,05 
 
De belangrijkste oorzaak van 
heroperatie in beide groepen was 
verdenking op intra-abdominale sepsis. 

Tijdstip waarop de uitkomst 
‘heroperaties’ geëvalueerd is, werd 
niet beschreven. 

Hutter 2012 LSG: 28 (3,0%) 
LRYGBP: 728 (5,0%) 
RYGBP: 50 (5,1%) 
 
De auteurs presenteren gedetailleerde 
informatie over complicaties in tabel 3 
van de publicatie. Beschreven redenen 
voor heroperaties zijn: anastomotische 
lekkage, gastrointestinale perforatie, 
abdominale sepsis, depletie van 
vocht/electrolyten/voeding, obstructie 
door vernauwing, darmobstructie, 
anastomotische ulcer, gastrische 
distentie, gastrogastrische fistel,  
galstenen, wondinfectie/-evisceratie,  
infectie/ koorts, incisie hernia, diep 
veneuze trombose, longembolie, 
pneumonie, respiratoir falen, 
bloedingen, overig / niet nader 
gespecificeerd. 

N.v.t. 

Lakdawala 2010‡ LSG: 1/50 (2%) (lek gastro-
esophageale verbinding 21 dagen 
postoperatief) 
LRYGBP: 1/50 (2%) (lek in 
operatiegebied 3 dagen postoperatief) 

N.v.t. 

Miguel 2010 SRSG: 2/31 (6,5%) 
SRGBP: 0/32 (0%) 
 

N.v.t. 

Mohos 2011  Tijdstip waarop de uitkomst 
‘heroperaties’ geëvalueerd is, werd 
niet beschreven. 
LSG: 4/47 (8,5%) 
LRYGBP: 15/47 (31,9%) 

Nocca 2011 LSG: 1/33 (2,9%) 
(gastrische lekkage n=1) 
LRYGBP: 1/35 (2,9%) 
(jejuno-jejunostomie stenose n=1) 

N.v.t. 
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Tabel 12. LSG versus GBP: voedingsdeficiënties (cohorten) 

Voedings-
deficiënties 

≤1 jaar  >1 jaar  

Gehrer 2010 Niet beschreven Incidente gevallen 36 maanden 
 
Vitamine B1 (≤66 nmol/l) 
LSG: 0/50 (0%) 
LRYGBP: 0/86 (0%) 
 
Vitamine B6 (≤35 nmol/l) 
LSG: 0/50 (0%) 
LRYGBP: 0/86 (0%) 
 
Vitamine B12 (≤150 pmol/l) 
LSG: 9/50 (18%) 
LRYGBP: 50/86 (58%) 
P<0,0001 
 
Calcium (≤2,2 mmol/l) 
LSG: 0/50 (0%) 
LRYGBP: 0/86 (0%) 
 
Vitamine D (≤50nmol/l) 
LSG: 16/50 (32%) 
LRYGBP: 45/86 (52%) 
P=0,02 
 
Secundaire hyperparathyroïdisme 
(≤65 pg/ml) 
LSG: 7/50 (14%) 
LRYGBP: 28/86 (33%) 
P=0,02 
 
Foliumzuur (≤6 nmol/l) 
LSG: 11/50 (22%) 
LRYGBP: 10/86 (12%) 
P=0,11 
 
Ijzer (≤30 ng/ml) 
LSG: 9/50 (18%) 
LRYGBP: 24/86 (28%) 
P=NS 
 
Zink (≤11,5 μmol/l) 
LSG: 17/50 (34%) 
LRYGBP: 32/86 (37%) 
P=NS 
 
Proteïne (mild) (≤38 g/l) 
LSG: 2/50 (4%) 
LRYGBP: 7/86 (8%)  
P=NS 
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B. LSG versus (LA)GB 
 
RCT’s 
 
Tabel 13. LSG versus LAGB: gewichtsparameters (Himpens 2006) 

Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  

Gewichtsparameters 

Mediane afname BMI (kg/m2) ten opzichte van baseline (mediaan en range) 

Himpens 2006 

 

N.v.t. LSG: 25,0 (0,0 – 

45,0)a 

LAGB: 15,5 (5,0 – 

39,0)a 

Verschil: 9,5  

p <0,0001 

Na 3 jaar: 

LSG: 27,5 (0,0–

48,0)a 

LAGB: 18,0 (0,0–

39,0)a 

Verschil: 9,5  

p=0,0004 

Absolute mediane afname gewicht (kg) ten opzichte van baseline (mediaan en range) 

Himpens 2006 

 

N.v.t. LSG: 26,0 (0,0–46,0) 

LAGB: 14,0 (-5,0 tot 

38,0) 

Verschil: 12,0  

p <0,0001 

Na 3 jaar: 

LSG: 29,5 (1,0–48,0) 

LAGB: 17,0 (0,0–

40,0) 

Verschil: 12,5  

P <0,0001 

Percentuele vermindering in overgewicht (kg) (mediaan en range)  

Himpens 2006 N.v.t. LSG: 57,7% (0,0–

125,5) 

LAGB: 41,4% (-11,8 

tot 130,5) 

Verschil: 16,3% 

p=0,0004 

Na 3 jaar: 

LSG: 66,0% (-3,1 tot 

152,4) 

LAGB: 48,0% (0,0–

124,8) 

Verschil: 18,0% 

p=0,0025 

* De data zijn in de tekst gepresenteerd als mediaan en range. Deze laatste lijkt 
onwaarschijnlijk groot. Mogelijk is sprake van een fout in de presentatie van resultaten in 
de originele studie. Er is contact opgenomen met de auteurs, maar geen reactie 
ontvangen. 
 
 
Tabel 14. LSG versus LAGB: aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (Himpens 2006) 

Studie Baseline 1 jaar  > 1 jaar  

De novo GERD 

Himpens 2006 GERD bij baseline: LSG: 7/32 (21,9%) Na 3 jaar: 
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 LSG: 8/40 (20,0%) 

LAGB: 6/40 (15,0%)  

LAGB: 3/34 (8,8%) 

Verschil 13,1% 

(95%-BI -4,2 tot 

30,3) 

LSG: 1/32 (3,1%) 

LAGB: 7/34 (20,6%) 

Verschil -17,5% 

(95%-BI -32,3 tot -

2,6)* 

*  Onduidelijk is of dit na 3 jaar om nieuwe gevallen t.o.v. jaar 1 gaat of om het totaal 
aantal de novo gevallen op 3 jaar. 
 
 
Tabel 15. LSG versus LAGB: complicaties (Himpens 2006) 

Studie ≤1 jaar  >1 jaar 

Complicaties waarvoor heroperatie nodig was (‘major’) 

Himpens 2006 

 

LSG: 2/40 (5,0%) 

intraperitoneale bloeding (1), 

ischaemie sleeve (1) 

LAGB: 7/40 (17,5%); pouch 

dilatatie (3), maagerosie (1), 

disconnection of port (3) 

Verschil: -12,5% (95%-BI -26,1 tot 

1,1) 

 

 
 
Cohorten 
 

Tabel 16. LSG versus LAGB: gewichtsparameters (cohorten)  

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar  
Gemiddelde BMI (kg/m2) bij follow-up 
Brunault 2011,  LSG: 54,3 ± 10,1  

LAGB: 48,1 ± 6,1 
 

LSG: 42,2 ± 9,4 
LAGB: 40,2 ± 6,1 

Niet gemeten 

Nelson 2011 SG: 42 (SD niet 
beschreven) 
GB: 43 (SD niet 
beschreven) 
 

SG: 31 (SD niet 
beschreven) 
GB: 28 (SD niet 
beschreven) 
 
 

Niet gemeten 

Sabbagh 2010 
 

LSG: 50,4  
LAGB: 43,8 

LSG: 36,4 
LAGB: 34,2 
p=0,1 

Niet gemeten 

Hutter 2012 LSG: 46,2 
LAGBP: 43,9  

LSG: 34,4 
LAGBP: 36,9 
 

Niet gemeten 

Overs 2012 Mediaan (IQR) 
SG: 43,2 (8,1) 
AGB: 45,5 (10,4) 
Niet significant 

Niet gemeten 
 

2-4 jaar postoperatief: 
Mediaan (IQR) 
SG: 29,0 (8,9) 
AGB: 36,3 (6,9) 
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 Niet significant 
 

BMI (kg/m2), gem. verandering (afname) 
Omana 2010 LSG 52 ± 11 

LAGB 44 ± 5 
P<0,01 

Niet gemeten 
 

“Beyond 1 year”: 
LSG: 14,2 ± 5,5 
LAGB: 8,0 ± 3,3 
P<0,01 

Afname Excess BMI, EBMIL 
Alley 2012 n.v.t. LSG: 58,1% ± 17,6 

LAGB: 36,9% ± 20,7 
P = 0,0009 
 

Niet gemeten 
 

Sabbagh 2010  
 

n.v.t. LSG: 31,5%  
LAGB: 22,1% 
p=0,03 

Niet gemeten 
 

Gemiddelde gewicht (kg)  bij follow-up 

Brunault 2011 LSG: 149.7±38,1 
LAGB: 129.8±21.0 

LSG: 117.2±33.7 
LAGB: 107.9±18.9 

Niet gemeten 

Omana 2010 LSG 144,0 ± 39,2 
LAGB 122,7 ± 22.7 
P<0,01 

Niet gemeten 
 

“Beyond 1 year”: 
LSG 104,6 ± 35,5 
LAGB 101,1 ± 21,3 
Niet significant 

 
Percentuele vermindering in overgewicht (kg) (Excess Weight Loss, EWL) 
Alley 2012 n.v.t. LSG: 47,2% ± 11,9 

LAGB: 29,5% ± 16,7 
P= 0,0003 
 

Niet gemeten 
 

Brunault 2011 n.v.t LSG: 43,8% ± 17,8 
LGB: 34,8% ± 18,4 
P = 0.02 

Niet gemeten 

Omana 2010 Overgewicht (kg) 
LSG: 81,8 ± 35,0 
LAGB: 59,0 ± 18,7 
P<0,01 
 

Niet gemeten 
 

“Beyond 1 year”:  
LSG 50,6% ± 19 
LAGB 40,3% ± 11 
P=0,03 

Sabbagh 2010 
 

n.v.t. LSG: 55,8% 
LAGB: 53,7% 
p=0,7 

Niet gemeten 

Overs 2012  Niet gemeten 
 

2-4 jaar postoperatief: 
Mediaan (IQR) 
SG: 76,3 (43,3) 
AGB: 38,2 (35,9) 
P<0,001 

Absolute vermindering in gewicht (kg) ten opzichte van baseline   
Omana 2010 Gewicht 

LSG: 144,0 ± 39,2 
LAGB: 122,7 ± 22,7 
P<0,01 
 

Niet gemeten 
 

“Beyond 1 year”: 
LSG 39,2 ± 14,8 
LAGB 22,5 ± 9,8 
P<0.01 
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Tabel 17. LSG versus LAGB: aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (cohorten)  

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar 

Diabetes 

Omana 2010 LSG: 14/49 (29%) 

LAGB: 13/74 (17%) 

Niet gemeten Resolutie of 

verbetering 

LSG: 14/14 (100%) 

LAGB: 6/13 (46%) 
P<0,01 

Hutter 2012 LSG: 249 (26,4%) 
LAGB: 2558 (21,0%) 
 
 
 

Diabetes afwezig of 
verbeterd: 
LSG: 55% 
LAGB: 44% 
 

Niet gemeten 

Hypertensie 

Omana 2010 LSG: 23/49 (47%) 

LAGB: 33/74 (45%) 

Niet gemeten Resolutie of 

verbetering 

LSG: 18/23 (78%) 

LAGB: 16/33 (48%) 
P=0,03 

Hutter 2012 LSG: 525 (55,6%) 
LAGB: 5634 (46,2%) 
 

Hypertensie afwezig 
of verbeterd: 
LSG: 68% 
LAGBP: 44% 
 

Niet gemeten 

Slaapapneu 

Omana 2010 LSG: 20/49 (40%) 

LAGB: 12/74 (16%) 

Niet gemeten Resolutie of 

verbetering 

LSG: 11/20 (55%) 

LAGB: 3/12 (25%) 
Niet significant 

Hutter 2012 LSG: 323 (34,2%) 

LAGB: 3477 (28,5%) 

Slaapapnoe afwezig: 

LSG: 62% 

LAGB: 38% 

Niet gemeten 

Degeneratieve gewrichtsziekte 

Omana 2010 LSG: 22/49 (45%) 

LAGB: 29/74 (40%) 

Niet gemeten Resolutie of 

verbetering 

LSG: 16/22 (73%) 

LAGB: 20/29 (69%) 
Niet significant 

GERD 

Omana 2010 LSG: 9/49 (18%) 

LAGB: 9/74 (12%) 

Niet gemeten Resolutie of 

verbetering 

LSG: 2/9 (22%) 

LAGB: 3/9 (33%) 
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Niet significant 
Hutter 2012 LSG: 231 (24,5%) 

LAGB: 2902 (23,8%) 
GERD afwezig: 
LSG: 62% 
LAGB: 38% 

Niet gemeten 

 
 

Tabel 18. LSG versus LAGB: kwaliteit van leven (cohorten)  

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar  
Bariatric Quality of Life (BQL)(bereik 14-78; hogere score representeert betere kwaliteit van leven) 
Alley 2012  BQL Composite score 

LSG: 66,5 ± 9,1 (7,9 ± 
2,2 mnd postoperatief) 
LAGB: 57,9 ± 12,3 
(11,4 ± 3,2 mnd 
postoperatief) 
P=0,0002  

Niet gemeten 
 

‘Quality Of Life, Obesity and Dietetics’ (QOLOD) rating scale (55 punt schaal) gecorrigeerd voor 
geslacht en tijdsafhankelijke BMI   
Brunault 2011    

Fysieke impact  LSG: 31.1±7.8 
LAGB: 31.3±8.2 

LSG: 42.4±7.1 
LAGB: 43.1±6.9 

Niet gemeten 

Psycho-sociale 
impact  

LSG: 36.7±8.5 
LAGB: 32.6±8.3 

LSG: 42.7±9.6 
LAGB: 40.5±8.3 

Niet gemeten 

Sexuele impact  LSG: 14.9±4.6 
LAGB: 13.4±4.4 

LSG: 16.4±3.5 
LAGB: 15.9±3.9 

Niet gemeten 

Behaaglijkheid 
met eten 

LSG: 14.2±4.0 
LAGB: 13.4±4.2 

LSG: 15.4±4.2 
LAGB: 14.2±4.3 

Niet gemeten 

Dieet ervaring  LSG: 16.0±4.8 
LAGB: 14.3±4.3 

LSG: 16.9±5.7 
LAGB: 16.8±3.9 

Niet gemeten 

Gastrointestinal Quality of Life score (0-144 punten), mediaan (interkwartiel range) 
Overs 2012  Niet gemeten 

 
2-4 jaar postoperatief: 
Mediaan (IQR) 
SG: 120,5 (22,0) 
AGB: 94,0 (34,0) 
P=0,009 

Moorehead-Ardelt II quality of life questionnaire totale score (-3 tot 3) 
Sabbagh 2010 
 

Niet beschreven LSG: (n=41): 1,1 good 
LAGB (n=33): 0,95 fair 

Niet gemeten 

 
 

Tabel 19. LSG versus LAGB: sterfte (cohorten)  

Sterfte, n (%) ≤1 jaar  >1 jaar  

Alley 2012 LSG 0/69 (0%) 
LAGB 0/39 (0%) 

N.v.t.  

Burns 2010 Sterfte 30 dagen  
(L)SG: 1/113 (1%) 
(L)GB: 3/3649 (0,1%) 
 
Voor comorbiditeitscore gecorrigeerde 
OR t.o.v. (L)GBP: 
(L)SG: 1,60 (0,18 tot 13,78) 
(L)GB: 0,22 (0,06 tot 0,77) 

N.v.t. 
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Sterfte 365 dagen  
(L)SG: niet beschikbaar 
(L)GB: 11/1080 (1,0%) 

Hutter 2012 30 dagen: 
LSG: 1/944 (0,1%) 
LAGB: 6/12193 (0,1%) 
 
1 jaar:  
LSG: 2/944 (0,2%) 
LAGB: 10/12193 (0,1%) 

N.v.t. 

Omana 2010 N.v.t. LSG 0/49 (0%) 
LAGB 0/74 (0%) 

Sabbagh 2010 N.v.t. LSG: 0/50 (0%) 
LAGB: 0/52 (0%) 

 
 
Tabel 20. LSG versus LAGB: complicaties (cohorten)  

Ernstige 
complicaties  

≤1 jaar  >1 jaar  

Alley 2012 90 dagen (Cavien gradering) 
LSG: 11 (15,9%) 
(Grade 1: urinaire retentie n=3, 
heropname wegens dehydratie n=1, 
SEH-bezoek wegens niet-cardiale pijn op 
de borst n=1, reflux symptomen n=1; 
Grade 2: wond cellulitis n=1, 
urineweginfectie n=1, transfusie wegens 
postoperatieve anemie n=1; Grade 3: 
heroperatie onder algehele anesthesie 
n=2) 
 
LAGB: 6 (15,4%) 
(Grade 1: heropname wegens dehydratie 
n=1, wondseroom n=1; Grade 2: wond 
cellulitis n=1; Grade 3: heroperatie 
onder algehele anesthesie n=3) 
 
P=NS 

N.v.t. 

Brunault 2011 Maagfistel (cumulatieve incidentie) 
 
6 maanden 
LSG: 3 (10,3%) 
LAGB: 0 (0%) 
 
12 maanden 
LSG: 3 (10,3%) 
LAGB: 0 (0%) 
P=0,01 

N.v.t. 

Omana 2010 N.v.t. Exacte meetmoment is niet bekend. 
Ernstige complicaties (niet 
nader omschreven) 
LSG 0/49 (0%) 
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LAGB 0/74 (0%) 
 
Matig ernstige complicaties 
(niet nader omschreven) 
LSG 6/49 (12,2%) 
LAGB 11/74 (14,9%) 
 

Sabbagh 2010  Vroege complicaties (<1 maand) 
LSG: 2/50 (4,0%) 
(gastrische volvulus n=1, gastrische 
fistel n=1) 
LAGB: 1/52 (2,0%) 
(evisceratie door operatie opening) 
 
P=NS 
 
Late complicaties (> 1 maand) 
LSG: 0/50 (0%) 
LAGB: 13/52 (25%) 
(verschuiving maagband n=4, migratie 
ballon n=1, dysfagie n=6, reservoir 
section n=1, reservoir reversal n=1) 

 

Ziekenhuisopna
men, n (%) 

≤1 jaar  >1 jaar  

Burns 2010 Heropname binnen 28 dagen na ontslag 
(L)SG: 16/113 (14,0%) 
(L)GB: 232/3649 (6,4%) 
 
Voor comorbiditeitscore gecorrigeerde 
OR t.o.v. (L)GBP: 
(L)SG: 1,69 (0,98 tot 2,93) 
(L)GB: 0,71 (0,59 tot 0,87) 

N.v.t. 

Hutter 2012 LSG: 51/944 (5,4%) 
LAGB: 208/12193 (1,7%) 
 
De auteurs presenteren gedetailleerde 
informatie over complicaties in tabel 3 
van de publicatie. Beschreven redenen 
voor heropnames zijn: anastomotische 
lekkage, gastrointestinale perforatie, 
abdominale sepsis, depletie van 
vocht/electrolyten/voeding, obstructie 
door vernauwing, darmobstructie, 
anastomotische ulcer, gastrische 
distentie,  gastrogastrische fistel,  
galstenen,  wondinfectie/-evisceratie,  
infectie/ koorts, incisie hernia,  diep 
veneuze trombose, longembolie, 
pneumonie,  respiratoir falen, 
bloedingen, overig / niet nader 
gespecificeerd. 

N.v.t. 

Heroperaties, n 
(%) 

≤1 jaar  >1 jaar  
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Alley 2012 LSG: 2/69 (2,9%) 
(gastric staple line bleeding n=2) 
 
LAGB: 3/39 (7,7%) 
(flipped and inaccessible ports n=2, 
acute cholecystitis n=1) 

N.v.t. 

Brunault 2011 Cumulatieve incidentie  
 
6 maanden: 
LSG: 5 (17,2%)  
LAGB: 9 (8,8%)  
 
12 maanden: 
LSG: 5 (17,2%) 
LAGB: 20 (19,6%) 
P=0,77 
 

N.v.t. 

Hutter 2012 LSG: 28/944 (3%) 
LAGB: 112/12193 (0,9%) 
 
De auteurs presenteren gedetailleerde 
informatie over complicaties in tabel 3 
van de publicatie. Beschreven redenen 
voor heroperaties zijn: anastomotische 
lekkage, gastrointestinale perforatie, 
abdominale sepsis, depletie van 
vocht/electrolyten/voeding, obstructie 
door vernauwing, darmobstructie, 
anastomotische ulcer, gastrische 
distentie, gastrogastrische fistel,  
galstenen,  wondinfectie/-evisceratie,  
infectie/ koorts, incisie hernia,  diep 
veneuze trombose, longembolie, 
pneumonie,  respiratoir falen, 
bloedingen, overig / niet nader 
gespecificeerd. 

N.v.t. 

Sabbagh 2010 Niet nader beschreven op welk tijdstip 
het aantal heroperaties geëvalueerd is. 
 
LSG: 1/50 (2,0%) 
(gastrische fistel n=1) 
LAGB: 16/52 (30,8%) 
(repositie ballon n=6, verwijderen 
ballon n=3, vervanging ballon n=1, 
sleeve gastrectomie n=6) 
 

Niet nader beschreven op welk 
tijdstip het aantal heroperaties 
geëvalueerd is. 
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C. LSG vs IMT 
 
RCT’s 
 

Tabel 21. LSG versus IMT: gewichtsparameters (RCT’s) 

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar  

Gemiddelde BMI (kg/m2) bij follow-up 

Schauer 2012 LSG: 36,1±3,9 

IMT: 36,3±3,0 

LSG: 27,2±3,5 

IMT: 34,4±3,7 
Verschil -7,2 (95%-BI -
8,7 tot -5,7) 
  

Niet gemeten 

Absolute vermindering in BMI (kg/m2) ten opzichte van baseline 

Schauer 2012  LSG: 9,0±2,7 

IMT: 1,9±2,9 
Verschil 7,1 (95%-BI 
5,9 tot 8,3)  
 

Niet gemeten 

Gemiddelde gewicht (kg) bij follow-up 

Schauer 2012 LSG: 100,6±16,5 
IMT: 104,4±14,5 
 

LSG: 75,5±12,9 
IMT: 99,0±16,4 
Verschil -23,5 (95%-BI 
-29,7 tot -17,3 
 

Niet gemeten 

Absolute vermindering in gewicht (kg) ten opzichte van baseline 

Schauer 2012  LSG: 25,1±8,5 
IMT: 5,4±8,0 
Verschil 19,7 (95%-BI 
16,3 tot 23,1)  
 

Niet gemeten 

Mediane excess weight loss (IQR, interquartile range) 
Schauer 2012  LSG: 81% (IQR 65-97) 

IMT: 13% (IQR 0,8-23) 
(P<0,001) 

Niet gemeten 

 
 

Tabel 22. LSG versus IMT: aan obesitas gerelateerde comorbiditeit (RCT’s) 

Studie Baseline 1 jaar  >1 jaar 

Aantal patiënten met HbA1c <6,0% 

Schauer 2012  LSG: 18/49 (36,7%) 
IMT: 5/41 (12,2%) 

Verschil: 24,5% (95%-
BI 7,7 tot 41,3)  

 

 
 

Tabel 23. LSG versus IMT: sterfte (RCT’s) 

Sterfte, n (%) ≤1 jaar  >1 jaar  

Schauer 2012 LSG 0 (0%) 

IMT: 0 (0%) 

Niet gemeten 
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Tabel 24. LSG versus IMT: complicaties (RCT’s) 

Ziekenhuisopna
men, n (%) 

≤1 jaar  >1 jaar  

Schauer 2012 LSG: 4/49 (8%) 
IMT: 4/43 (9%) 

Niet gemeten 
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