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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de heelkundige 
behandeling van obesitas door middel van een gastric bypass. U leest 
hierin meer over de risico’s van overgewicht en de redenen waarom een 
vermageringsoperatie zinvol kan zijn, de noodzakelijke onderzoeken 
voorafgaand aan de operatie, de ingreep zelf, de verzorging in het 
ziekenhuis, aandachtspunten en richtlijnen voor thuis. Het is onmogelijk 
om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel 
daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige.  
 
De heelkundige behandeling zal een blijvende verandering veroorzaken 
in uw spijsverteringssysteem. Daarom vinden wij het belangrijk dat u op 
een geïnformeerde en verantwoorde manier kunt instemmen met het 
behandelingsvoorstel. 
 
Algemene informatie over administratie, wat u moet meebrengen, uw 
verblijf in AZ Turnhout, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, 
accommodatie, enzovoort vindt u op onze website www.azturnhout.be of 
in de onthaalbrochure hospitalisatie of daghospitalisatie die u normaal 
gezien bij inschrijving of van de verpleging heeft ontvangen.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen bij uw opname in het ziekenhuis. 

Informatie over het ziektebeeld 

Wat is obesitas?  

Obesitas is overgewicht. 
 
De meest gebruikte manier om obesitas vast te stellen, is het berekenen 
van de BMI (Body Mass Index). De BMI is de wiskundige verhouding 
tussen het lichaamsgewicht in kilogram en het kwadraat van de 
lichaamslengte in meter. 
 
 
 
 
 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c334110b-34cc-4cbe-bc99-796c003f25cf
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Aan de hand van de BMI kunnen personen worden ingedeeld in 
verschillende groepen: 
 

 ondergewicht  onder 18,5 

 normaal   18,5 – 24,9 

 overgewicht  25 – 29,9 

 obesitas   30 – 39,9 

 morbide obesitas boven 40 

Waarom overgewicht behandelen?  

Overgewicht verhoogt duidelijk het risico op een heel aantal ziektes en 
aandoeningen, waardoor uw levenskwaliteit en de levensduur worden 
beperkt. Deze ziektes en aandoeningen noemen we de co-morbiditeit 
van obesitas. 
 
Enkele voorbeelden van deze co-morbiditeiten: 

 obstructief slaapapnoe syndroom 

 type 2 diabetes mellitus (suikerziekte) 

 arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) 

 hyperlipidemie (verhoogd gehalte aan vetten en cholesterol in het 
bloed) 

 astma 

 artrose van de gewichtsdragende gewrichten 

 urinaire incontinentie bij de vrouw 

 fertiliteitsproblemen (vruchtbaarheidsproblemen) 
 
Daarnaast wordt door obesitas vaak de levenskwaliteit van de patiënt in 
ongunstige zin beïnvloed (esthetische overwegingen, psychosociale 
problemen, onmogelijkheid tot het uitvoeren van een aantal lichamelijke 
activiteiten). 
 
Het is bewezen dat gewichtsvermindering de co-morbiditeit van obesitas 
verlaagt en uw levenskwaliteit aanzienlijk verbetert. 

Mogelijkheden om te vermageren 

Er zijn verschillende mogelijkheden om overgewicht te behandelen. In veel 
gevallen kan enkel een duurzaam resultaat worden bekomen door  de 
combinatie van behandelingen. 
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Dieet 

Streven naar een gezonde, evenwichtige voeding, die minder 
calorieën bevat. 

Gedragstherapie 

Vaak is overgewicht een gevolg van verkeerde leef- en 
eetgewoonten. Door gedragstherapie trachten we deze gewoonten 
in de positieve zin te veranderen. 

Fysieke activiteit 

Het lichaam zal meer vet verbruiken als u uw fysieke inspanningen 
verhoogt. 

Heelkunde 

Door een verandering aan te brengen in het 
spijsverteringssysteem, kan zowel de voedselinname als de 
voedselopname door de darm verminderd worden, wat zal leiden 
tot vermagering. 

 
De keuze van behandeling bepalen we individueel. In deze brochure 
beperken we ons tot de heelkundige behandeling bij obesitas, meer 
bepaald de gastric bypass. 

Wie komt in aanmerking voor een gastric 
bypass? 

Vanaf 2008 heeft de Belgische wet duidelijke omschrijvingen voor 
terugbetaling in de kosten van de heelkundige behandeling van obesitas. 
Hiermee geeft de wet aan welke patiënten kunnen worden geopereerd. 
 
Patiënten die niet voldoen aan deze wettelijke criteria, komen op basis 
van medische criteria soms toch in aanmerking voor een gastric bypass, 
maar het RIZIV zal de kosten hiervoor niet vergoeden. 
 
Terugbetaling is enkel mogelijk wanneer aan een aantal voorwaarden 
voldaan is. 
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 BMI is 40 of hoger. 

 BMI is tussen 35 en 40 in combinatie met minstens één van 
volgende: 

o suikerziekte waarvoor geneesmiddelen genomen worden; 
o sommige vormen van verhoogde bloeddruk; 
o obstructief slaap apnoe syndroom, vastgesteld door 

slaaponderzoek; 
o heringreep na vroegere bariatrische operatie. 

 Leeftijd 18 of hoger. 

 Dieetbehandeling zonder blijvend succes voor minstens één jaar. 

 Na een multidisciplinair gunstig advies, geformuleerd door een 
chirurg, een specialist in de inwendige ziekten, een klinisch 
psycholoog of psychiater en een diëtist. 

 Indien de ingreep gepland wordt, moet de chirurg dit aan de 
mutualiteit laten weten en bevestigen dat aan alle voorwaarden is 
voldaan. 

 Per ziekenhuis wordt bovendien een register bijgehouden van alle 
bariatrische ingrepen. 

Komt u in aanmerking voor terugbetaling van een gastric 
bypass? 

Medische criteria Administratieve criteria 

Vanaf 18 jaar 
Gedocumenteerde 
dieetbehandeling 

Vanaf BMI 40 Multidisciplinair gunstig advies 

Vanaf BMI 35 onder 
voorwaarden: 

 behandelde diabetes 

 therapieresistente 
bloeddrukverhoging 

 slaapapnoe 

 gefaalde bariatrische 
heelkunde 

Notificatie adviserend 
geneesheer 



 
7 

Wat is de kostprijs voor bariatrische heelkunde? 

Voldoet u aan de wettelijke criteria zoals hierboven beschreven, worden 
de kosten van het ziekenhuisverblijf betaald door het RIZIV. Er is steeds 
nog een gedeelte dat u zelf moet betalen.   
 
Voldoet u niet aan de wettelijke criteria, dan zijn de kosten van het 
ziekenhuisverblijf volledig door u te betalen. 
 
De juiste bedragen voor de onkosten kunnen variëren met de 
kamerkeuze, de verblijfsduur in het ziekenhuis en de gebruikte 
materialen. 
 
U kunt een gedetailleerde prijsraming opvragen op de dienst 
patiëntenadministratie op het nummer 014 44 41 67 of via 
patientenadministratie@azturnhout.be.  

Voorbereiding op de ingreep  

Bij elke patiënt die een vermageringsoperatie wil ondergaan zijn er 
voorafgaand onderzoeken nodig. 

 Is er een goede reden om de obesitas heelkundig te behandelen? 

 Zijn er tegenaanwijzingen voor bariatrische heelkunde? 

 Is er co-morbiditeit? (kunnen leiden tot bijkomende risico’s en 
vergen soms een bijkomende aparte behandeling) 

 
Bovendien moeten we bij de patiënt die voldoet aan de wettelijke criteria 
nagaan of dit werkelijk zo is. 
 
In de praktijk 

 Multidisciplinaire oppuntstelling in kader van de wet 
Standaard voor elke patiënt die in aanmerking komt voor 
terugbetaling. Nazicht door een gastro-enteroloog, een diëtiste en 
een klinisch psycholoog, die alle drie een beredeneerd advies 
geven, vastgelegd in een verslag. 
 

 Medische preoperatieve oppuntstelling = diagnostiek inzake 
mogelijke oorzaken van de obesitas en nazicht van de co-
morbiditeit 
Kan individueel sterk verschillen in functie van de medische 
toestand. 

o Laboratorium: thyroid, cortisol, diabetes, lipiden 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d1cf37fd-2af7-40f0-9d15-41c394fb3566
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o Echografie bovenbuik: leversteatose, cholelithiase 
(galstenen) 

o Oesofago-gastroscopie: H pylori 
o Cardiaal: ECG, functieproeven 
o Pulmonaal: RX thorax, functieproeven, slaaplabo 
o Endocrinologie i.v.m. diabetes 
o Gynaecologie: kinderwens, contraceptie 
o Preoperatief nazicht bij de dienst anesthesie 

 
Na de preoperatieve oppuntstelling volgt een raadpleging bij de 
behandelende chirurg. 

 Bespreken resultaten oppuntstelling 

 Indicatiestelling bariatrische heelkunde 

 Uitleg over techniek 

 Uitleg over financiële gevolgen 

 Informed consent (toestemming geven voor de ingreep) 

 Voorbereiding laag-calorie dieet gedurende één week voor de 
operatie  

Hoe verloopt de ingreep gastric bypass? 

Er zijn verschillende heelkundige mogelijkheden om overgewicht te 
behandelen. Op dit moment wordt de gastric bypass beschouwd als de 
gouden standaard, wat betekent dat hiermee de meeste ervaring bestaat 
en de resultaten het best bekend zijn. 

Constructie van de gastric bypass en beoogde effecten 

 Met behulp van nietjes wordt in het 
bovenste gedeelte van de maag een klein 
maagreservoir gemaakt. Het volume van 
de maag wordt hierdoor herleid tot de 
grootte van een borrelglaasje (15 tot 25 
ml). Als u eet of drinkt zal een kleine 
hoeveelheid voedsel u al een 
verzadigingsgevoel geven, waardoor uw 
hongergevoel verdwijnt. 
 

 Een gedeelte van de spijsverteringsbuis 
wordt “overgeslagen”: het voedsel 
passeert niet meer via de maag, de 
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twaalfvingerige darm en het eerste deel van de dunne darm (100 
tot 150 cm). Hierdoor wordt een gedeelte van het voedsel niet 
verteerd of opgenomen. Door de bypass worden lokale hormonale 
mechanismen veranderd zodat het hongergevoel vermindert. 

 

 Het einde van de twaalfvingerige darm wordt opnieuw verbonden 
met de dunne darm, 100 tot 150 cm onder de verbinding met het 
maagreservoir. Deze nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het 
maagsap, gal en pancreasvocht met het voedsel kunnen worden 
vermengd. Dit is noodzakelijk voor een normale vertering. 

Uw verblijf in het ziekenhuis 

Dag van de operatie 

 Meestal wordt de opname in het ziekenhuis voorzien op de dag 
van de operatie. 

 U moet zich nuchter melden aan de opnamedienst en u krijgt een 
kamer op de heelkundige afdeling. 

 Op uw kamer vragen de verpleegkundigen nog administratieve 
gegevens of worden die gecontroleerd. Er zijn nog enkele laatste 
praktische voorbereidingen op de ingreep. 
 

 De operatie gebeurt onder volledige verdoving en duurt ongeveer 
twee uur. 

 Bij morbide obesitas of ernstige co-morbiditeit kan na de operatie 
een korte periode van intensieve bewaking nodig zijn. Het verblijf 
op de dienst intensieve zorgen duurt meestal één dag. 

 Wanneer u wakker wordt: 
o U heeft een infuus voor vocht en pijnstilling (vaak wordt 

gekozen voor een pijnpomp waarmee u zelf bepaalt hoeveel 
pijnstilling u krijgt toegediend) 

o U heeft een blaassonde zodat u niet uit bed moet om te 
plassen. De sonde wordt verwijderd na 24 tot 48 uur. 

o U heeft een wonddrain in de buik om wondvocht af te voeren. 
De drain wordt verwijderd na 24 tot 48 uur. 

 U kunt kleine slokjes water beginnen drinken. 

 De kinesitherapeut komt langs voor ademhalingsoefeningen 

 Indien mogelijk mag u uit bed en kunt u rechtop zitten.  
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Dag 1 

 U mag uit bed en kunt rechtop zitten. 

 Er wordt een bloedname gedaan. 

 Er wordt een röntgenfoto genomen van de longen en een 
röntgenfoto na drinken van contraststof. Zo kan de gemaakte 
verbinding tussen het maagreservoir en de dunne darm worden 
gecontroleerd. Als alles normaal is, kunt u starten met vloeibare 
voeding. 

 De diëtiste komt langs om uw dieet te bespreken. 

Dag 2 en volgende 

We streven naar verdere mobilisatie en langzame uitbreiding van het 
dieet, volgens de richtlijnen van de diëtiste.  

Ontslag uit het ziekenhuis 

Ontslag uit het ziekenhuis is mogelijk als u zich met de dagelijkse 
bezigheden kunt redden, voeding langs de mond kunt verdragen en u 
zich comfortabel voelt qua pijn.  
 
In de meeste gevallen kunt u op dag 3 of 4 het ziekenhuis verlaten. 

Het verloop na ontslag uit het ziekenhuis 

 Lichte lichamelijke activiteit moedigen we aan, zware lichamelijke 
inspanningen moet u zeker een drietal weken uitstellen. 

 De postoperatieve pijn is meestal goed te verdragen, soms is een 
lichte pijnstiller nodig voor enkele dagen. 

 De onderhuidse inspuitingen om bloedklontervorming in de benen 
te voorkomen worden nog 10 dagen verder gezet. 

 Er wordt gestart met vitamine-supplement (levenslang). 

 Er wordt gestart met zuurremmende tabletten voor 
maagbescherming (voor 2 tot 3 maanden). 
 

Wat u mee krijgt bij ontslag en wanneer u het ziekenhuis mag verlaten 
na de ingreep, leest u op www.azturnhout.be of in de algemene 
onthaalbrochure hospitalisatie of dagopname die u bij de inschrijving of 
van de verpleging heeft meegekregen. Indien u geen onthaalbrochure 
heeft ontvangen, vraag ernaar bij de verpleegkundige.  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4b4cfb30-e335-4d34-8ae1-8f521881ae09
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Verwikkelingen tijdens het ziekenhuisverblijf  

Hoewel we alles in het werk stellen om de kans op medische 
verwikkelingen zo klein mogelijk te houden, kunnen bij elke ingreep toch 
onverwachts neveneffecten optreden en dit zowel tijdens de ingreep als 
in de herstelperiode. Sommige worden met geneesmiddelen behandeld, 
sommige vergen een nieuwe heelkundige ingreep. Meestal zijn ze echter 
zeldzaam en kunnen ze behandeld worden. Na een gastric bypass zijn 
de voornaamste risico’s (lijst is niet volledig): 

 verwikkelingen eigen aan de heelkundige ingreep 
o nabloeding 
o lekkage van een verbinding tussen maag en dunne darm 

 algemene verwikkelingen 
o bloedklontervorming in de benen, longembolie 
o longontsteking 
o hartinfarct 

Follow up na een gastric bypass 

Er zijn veel facetten aan de opvolging na bariatrische heelkunde. In 
principe dient de opvolging levenslang te gebeuren. Tijdens het eerste 
jaar na de operatie zijn de controles intensief. Nadien volstaat meestal 
een jaarlijkse opvolging. 

Opvolgen van het gewichtsverlies 

U kunt een verlies van ongeveer 2/3 van het overgewicht verwachten 
over een periode van 12 maanden. Nadien wordt een stabiel plateau 
bereikt. 
 
 

Begeleiding op vlak van dieet en voedingsgewoonten 

Eerste postoperatieve periode ( 4 tot 6 weken): 

 voldoende vocht en eiwitten 

 kleine maaltijden, 4 tot 6 x per dag 

 langzaam eten en goed kauwen 

 stoppen met eten bij een verzadigingsgevoel 

 niet tegelijk eten en drinken 
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Later: 

 “gezonde” voeding, voldoende gevarieerd 

 blijvende aanpassingen aan het eetpatroon (kleine maaltijden, 
goed kauwen, niet te snel eten, niet teveel drinken bij de maaltijd) 

 vermijd dieetproducten die dumping uitlokken (zie hieronder voor 
uitleg dumping) 

Late verwikkelingen en neveneffecten 

Mogelijke verwikkelingen en neveneffecten trachten we te vermijden. 
Lukt dat niet dan gaan we over naar behandeling. 

Ontsteking van de wonden 

5 tot 10 dagen na de ingreep kan een roodheid en pijnlijke zwelling 
ontstaan ter hoogte van één van de wonden. Onbehandeld zal de 
wonde openvallen en wondvocht draineren. De behandeling is 
meestal eenvoudig en komt neer op de gepaste wondzorg. 

Galsteenvorming 

Na vermagering heeft u een verhoogde kans op galsteenvorming. 
Daarom  wordt in de opvolgingsperiode een echografie van de 
galblaas uitgevoerd. Als er steentjes worden vastgesteld, kan er 
best een galoperatie worden uitgevoerd. 

Interne herniatie 

Doordat de ligging van de darmlissen door de operatie werd 
veranderd, kan er in de buikholte brugvorming ontstaan waardoor 
darmlissen bekneld kunnen geraken. Dit leidt tot buikpijn en 
obstructie. De behandeling is heelkundig, meestal via een 
kijkoperatie. 

Dumping 

Na gebruik van sommige voedingsproducten ontstaan soms 
dumpingklachten: krampachtige pijn, misselijkheid, opgezet gevoel, 
transpiratie, hartkloppingen, ijlhoofdigheid. De behandeling komt 
meestal neer op een aanpassing van het voedingspatroon. Soms 
worden geneesmiddelen gegeven. 
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Voedingstekorten 

Door de gastric bypass zullen een aantal vitamines en mineralen te 
weinig  worden opgenomen. Om tekorten te voorkomen, raden we 
aan levenslang voedingssupplementen te nemen en zal er zeker 
jaarlijks bloedonderzoek moeten gebeuren. 

Informatie over geneesmiddelengebruik 

 Vermijd grote tabletten. 

 Vermijd sommige geneesmiddelen (ontstekingsremmers, 
vochtafdrijvende middelen, sommige bloedverdunners, …). 

 Zoek een alternatief voor orale contraceptiva. 

Informatie over contraceptie en zwangerschap 

 Orale contraceptiva zijn minder betrouwbaar. 

 Zwangerschap liefst uitstellen tot het gewicht gestabiliseerd is. 

Planning van reconstructieve / plastische heelkunde 

Door de vermagering verandert het lichaam drastisch. De huid en de 
onderhuid zijn niet elastisch genoeg om het verkleinende 
lichaamsvolume te kunnen volgen en er ontstaat vaak overschot van 
huid en onderhuid. Hiervoor kan corrigerende heelkunde noodzakelijk 
zijn. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de 
dienst. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt 
in het verloop en de nabehandeling van een gastric bypass. Uiteraard 
wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede 
thuiskomst en een spoedig herstel. 

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

Er zijn heel wat personen in het AZ Turnhout begaan met de 
behandeling van overgewicht. U kunt bij elk van deze specialisten te 
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rade gaan voor specifieke vragen, hoewel het meest voor de hand ligt 
om uw behandelend arts te contacteren. 
 
Abdominale heelkunde  014 40 61 80 

 Dr. Eric Bosmans 

 Dr. Gilles Caluwé 

 Dr. Philippe Du Jardin 
 
Maag-darm ziekten   014 44 44 40 

 Dr. Christophe Claessens 

 Dr. Guy Van Roey 
 
Endocrinologie    014 44 44 32 

 Dr. Paul Arnouts 

 Dr. Veerle Verjans 
 
Diëtisten     014 44 45 09 (campus Sint-Jozef) 
      014 40 69 85 (campus Sint-Elisabeth) 

 Evelien Leyten 

 Loes Maes 
 
Klinisch psycholoog    014 44 42 66 

 Fabienne Decocq 

 Katrien Paulussen 
 
Obesitastraining – eat fit  014 44 44 81 

 Dr. Erwin Van Damme 
 

Algemene info over obesitas vindt u op de website 
www.azturnhout.be/obesitascentrum 

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6e8f7c87-7253-490b-9c4c-7dfb2a5c3a7c
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4f4fc98f-199e-4cbd-bb4b-915029fdfa49
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f59b83cc-6daa-443b-a69a-3a89b189e1bf
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