
Cardiovasculaire zorg na bariatrische chirurgie: kan het roer om? 
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Morbide obesitas in Nederland  



Pollvraag1 

• Hoeveel levensjaren verliest een morbide obese man van 20 met 
een BMI van boven de 45? 

• A: <5 jaar

• B: 5-10 jaar

• C: >10 jaar
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Years of lives Lost…….

Jama 2003: 289; 187-193 
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Hoog cardiovasculair risicoprofiel? 

• JA ! 

• Maar met name door 

comorbiditeiten. 
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Ruim 3000 patienten met BMI 35 zonder diabetes werden 

in 3 groepen verdeeld:

• Een groep behandeld met metformine;

• Een groep met normale leefstijladviezen;

• Een groep met intensieve leefstijladviezen: laag vet 

laag koolhydraat dieet, minimaal 150 min per week 

sporten, een cursus van 16 lessen individueel, 

maandelijkse follow up in groep en individueel verband 

nadien. 



Een blijvend resultaat: Swedish Obesity Subjects 

Study 

• Prospectief onderzoek

• 4000 patienten

• Follow up mediaan 20 jaar

Sjostrom et all 2012 JAMA



Mortaliteit



Pollvraag 2 

• Welk percentage van de patienten met diabetes is  5 jaar na bariatrie nog in remissie?

• A: 25%

• B: 45%

• C: 65% 
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Diabetes 



Diabetes



Lange termijn……



Hypertensie en biomarkers





Nog een niveautje dieper:

Oxidatieve stress: Endotheeldysfunctie: 



Bariatrie als primaire preventie? 



Bariatrie als secundaire preventie? 



Medicatiegebruik na Bariatrie

NOAC:

• Gebruik wordt ontraden!

• Veiligheidsstudies lopen nu 

Slow release preparaten:

• Monitor effect;

• Eventueel spiegelbepaling



Kan het roer om?

• Bariatrie lijkt voor geselecteerde patienten een goede behandeling voor blijvend 
gewichtsverlies; 

• Sterke verbetering van cardiovasculair risicoprofiel (DM, HT, dyslipidemie, inflammatie)

• Minder cardiovasculaire events in zowel een bariatriepopulatie primair, maar ook in een 
bariatrie populatie met al eerdere events (secundaire preventie) 
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Vragen? 


