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Internat!onaal zwaargew!cht  
!n de bar!atr!e

Bar!atr!sche ch!rurgen 
helpen mensen om veel 
overgew!cht te verl!ezen" 
Om funct!onele# cosmet!-
sche en vooral om med!-
sche redenen" Het !s een 
relat!ef $onge d!sc!pl!ne 
d!e erg snel evolueert# 
zowel !n aantal !ngrepen 
als ch!rurg!sch-techn!sch" 
Het AZ%S!nt-Jan !s een 
belangr!$k centrum 
!n het dome!n van de 
bar!atr!e en bouwde de 
voorb!$e $aren wereldw!$d 
een begerenswaard!ge 
reputat!e op"

Bar!atr!e komt van het Gr!ekse baros 
en betekent gew!cht" Het doel van de 
med!sche d!sc!pl!ne bar!atr!sche heel-
kunde of obes!tasheelkunde (obes!tas 
= zwaarl!$v!ghe!d) !s mensen te helpen 
om veel overtoll!g gew!cht te verl!e-
zen" U!t cosmet!sche of funct!onele 
(comfort) overweg!ngen# maar ook 
– en vooral – om de pat!&nten opn!euw 
gezond(er) te maken" Zwaarl!$v!ghe!d 
neemt wereldw!$d !n d!e mate toe# 
dat $e van een (pan)ep!dem!e kunt 
spreken" 

Het probleem van overgew!cht !s 
nu voor de World Health Organ!sat!on 
(WHO) zelfs belangr!$ker dan dat van 
ondergew!cht" Waarom we d!kker 
worden' De welstand !s algemeen 
toegenomen waardoor meer mensen 
aan meer voedsel komen" Maar tege-
l!$k bewegen we m!nder en verr!chten 
we m!nder fys!eke !nspann!ngen" 
Daardoor !s het moe!l!$ke evenw!cht 
tussen de !nname en de verbrand!ng 
van calor!e&n verstoord# waardoor 
vooral vet z!ch !n het l!chaam 
opstapelt"  

Pakweg tw!nt!g $aar geleden had de 
bar!atr!e maar één doel( zorgen dat 
de pat!&nt vermagert" Nu overheerst 
het besef dat de meerwaarde van een 
!ngreep# op het vlak van gezondhe!d 
voor de pat!&nt veel belangr!$ker !s dan 
de pure gew!chtsafname" Pat!&nten 
geraken verlost van hun d!abetes 
type II of kr!$gen hun bloeddruk onder 
controle# waardoor ze med!cat!e 
kunnen a)bouwen of stopzetten" 
Ook mensen met slaaponderbrek!n-
gen (slaapapneu) slapen merkbaar 
beter" En anderen z!en hun cholesterol 
of gewr!chtsklachten afnemen" 

Wetenschappel!$ke stud!es hebben 
aangetoond dat ernst!g zwaarl!$v!ge 
pat!&nten d!e z!ch laten opereren# 
langer leven" Het r!s!co op overl!$den 
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door card!ovascula!re oorzaken# 
d!abetes en zelfs kanker neemt 
aanz!enl!$k af" Daarom voorz!et het 
RIZIV s!nds 2007 !n de terugbetal!ng 
van bar!atr!sche !ngrepen# vanaf een 
Body Mass Index (BMI) van 40" Maar 
ook m!nder zware pat!&nten (met een 
BMI van 35) d!e l!$den aan d!abetes 
type II# een ernst!g hoge bloeddruk of 
slaapapneu kunnen ervoor !n aanmer-
k!ng komen"  

Aan het AZ%S!nt-Jan !s dr"%Bruno 
D!llemans bar!atr!sch ch!rurg en hoofd 
van de d!enst algemene heelkunde# 
k!nderheelkunde en vaatheelkunde" 
H!$ spec!al!seerde z!ch na algemene 
geneeskunde aan de KUL nog acht $aar 
!n de ch!rurg!e en !n het b!$zonder !n de 
laparoscop!e"

Een snelle evolut!e

*Beg!n van de $aren 1990 !s de bar!atr!-
sche heelkunde !n Belg!& begonnen+# 
legt dr"%Bruno D!llemans u!t" *De%toen-
mal!ge techn!eken vergden een grote 

!nsnede en g!ngen vaak gepaard met 
een lang z!ekenhu!sverbl!$f en u!teen-
lopende compl!cat!es# zoals wond!n-
fect!es"+ De !ntroduct!e van een lapa-
roscop!sche toegangsweg e!nd $aren 
1990 door dr"%D!llemans# hee)t de hoge 
vlucht van de bar!atr!sche heelkunde 
mee ondersteund" *Er was n!et alleen 
een moo!er esthet!sch resultaat# 
ook het herstel van de pat!&nt verl!ep 
sneller en met m!nder compl!cat!es" 
Dat verlaagde natuurl!$k aanz!enl!$k 
de drempel voor een heelkund!ge 
oploss!ng b!$ obes!tasproblemen"+

De evolut!e !n de bar!atr!sche 
heelkunde gebeurde snel# en aan 
het AZ%S!nt-Jan zo mogel!$k nog 
sneller" *We hebben ons er echt wel 
op toegelegd" Dat !s ook nod!g# want 
almaar meer mensen l!$den aan te 
veel overgew!cht" Zelfs k!nderen" 
Onze d!enst h!er !n het AZ%S!nt-Jan en 
nog een tweetal andere centra !n de 
wereld voeren de meeste bar!atr!sche 
operat!es ter wereld u!t"+
*In Brugge hebben we ons vooral 

ger!cht op de (laparoscop!sche) Gastr!c 
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Bypass# d!e we !n al z!$n geled!ngen en 
stappen hebben gestandaard!seerd" 
N!et zozeer omw!lle van t!$dw!nst# maar 
om voor de pat!&nt de best mogel!$ke 
resultaten te bere!ken" Onze mate van 
spec!al!sat!e trekt bu!tenlandse col-
lega,s aan d!e z!ch gedurende enkele 
maanden verder w!llen bekwamen of 
gastch!rurgen d!e extra expert!se w!l-
len verwerven" Zelf geven we geregeld 
demonstrat!es t!$dens congressen !n 
het bu!tenland" We opereren trouwens 
-!nk wat bu!tenlandse pat!&nten h!er !n 
het AZ%S!nt-Jan"+

Vaarwel maagband

E!nd van de $aren 1990 namen de 
bar!atr!sche !ngrepen een vlucht" 
Eerst was er de maagband (maagr!ng)# 
gevolgd door de maagverkle!n!ng 
met n!et$es# maar de maagband leek 
het te zullen halen" Doel was dat 
de pat!&nt m!nder zou eten door de 
verkle!n!ng van de maag" Het was een 
zu!ver beperkende !ngreep# maar de 

resultaten – u!tgedrukt !n gew!chts-
afname – waren n!et zo goed" Vooral 
n!et duurzaam" De pat!&nten moesten 
over!gens fors op levenskwal!te!t 
!nleveren" Als ze te veel aten# gaven ze 
over" En om z!ch te troosten verorber-
den ze veel snelle su!kers" Beperken 
alleen was dus n!et de oploss!ng" 

Welkom Gastr!c Bypass

Dan kwamen er andere p!stes# 
zoals de (!ntussen laparoscop!sche) 
Gastr!c Bypass# een spec!al!te!t van 
de d!enst !n het AZ%S!nt-Jan# naast 
de Sleeve Gastrectom!e" De Gastr!c 
Bypass%beperkt de !nname van 
voedsel# omdat de maag vervangen 
wordt door een kle!n maagreservo!r" 
Dat zorgt voor een snel en langer 
aanhoudend verzad!g!ngsgevoel"  
Bovend!en leggen de artsen ook een 
deel van de dunne darm om (vandaar 
bypass) waardoor het l!chaam m!nder 
su!kers en vetten opneemt" Tegel!$k 
gee)t de !nname van veel su!kers 



Wanneer l!"dt !emand aan obes!tas of 
zwaarl!"v!ghe!d#

Obes!tas of zwaarl!"v!ghe!d !s een chron!sche 
z!ekte# gekenmerkt door overmat!ge 
vetopstapel!ng !n het l!chaam$ De mate 
van%overgew!cht%bereken "e aan de hand 
van de%Body Mass Index (BMI)& gew!cht (kg) 
/ lengte (m) x lengte (m)$ Een BMI lager dan 
18#5 w!"st op ondergew!cht' vanaf 30 kunnen 
gezondhe!dsproblemen optreden' vanaf 40 !s er 
sprake van z!ekel!"ke of morb!de obes!tas$ Naast 
de BMI speelt ook de bu!komtrek een belangr!"ke 
rol b!" het !nschatten van gezondhe!dsr!s!co(s$ 
Voor mannen geldt dat de bu!komtrek m!nder 
dan 94 cm moet bedragen# voor vrouwen m!nder 
dan 80 cm$

Andere mogel!"ke bar!atr!sche !ngrepen z!"n& 

 . Sleeve Gastrectom!e
 . Gastr!c Bypass
 . M!n! Gastr!c Bypass
 . Banded Bypass
 . Maagband
 . Rev!s!onele Ch!rurg!e
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pat!&nten een onbehaagl!$k gevoel 
(dump!ng)# waardoor ze spontaan 
m!nder su!kers eten" Voorts maakt het 
l!chaam door de maagverkle!n!ng m!n-
der eetlustst!mulerende hormonen 
aan waardoor de pat!&nt ook tussen 
de maalt!$den m!nder trek hee)t" 

D!e dr!evoud!ge werk!ng van de 
Gastr!c Bypass zorgt voor de grootste 
en duurzaamste afname van gew!cht 
en het behoud van de meeste levens-
kwal!te!t" De pat!&nten kunnen zelfs 
u!t eten bl!$ven gaan" Ook de Sleeve 
Gastrectom!e# waarb!$ de arts een 
groot gedeelte van de maag verw!$-
dert en alleen een sleuf (sleeve) van 
de maag overlaat# kan voor moo!e 
resultaten zorgen" B!$ de keuze tussen 
be!de !ngrepen spelen meerdere 
factoren een rol( de aanwez!ghe!d 
van andere aandoen!ngen# het eet- en 
dr!nkpatroon van de pat!&nten# en hun 
persoonl!$ke voorkeur"

Best wel een tra"ect

Aan een bar!atr!sche operat!e gaat 
een grond!g en gestandaard!seerd 
screen!ng tra$ect vooraf" Dat bestaat 
u!t gesprekken met een d!&t!st over 
eetgewoonten# eerder gevolgde 
d!&ten%/ Dan volgt er een gesprek met 
een ass!stent en later met de bar!a-
tr!sche ch!rurg# d!e alle heelkund!ge 
!ntervent!es nauwgezet u!tlegt" Nad!en 
z!$n er gesprekken met een psycho-
loog# volgt er een maagonderzoek 
en !nd!en nod!g andere spec!0eke 
onderzoeken" 

Zes tot zeven weken later !s er 
opn!euw contact met de d!&t!st en de 
artsen" En pas dan !s de t!$d r!$p voor 
een aanvraag tot goedkeur!ng van 
de terugbetal!ng" Dat stelt over!gens 
meestal geen probleem !nd!en de pat!-
ent aan de cr!ter!a voldoet" Ook !n het 
tra$ect na de operat!e spelen d!&t!sten 
en psychologen een belangr!$ke rol" 

Zo wordt de pat!&nt tot dr!e $aar na de 
operat!e str!kt opgevolgd" Ook later# 
als er z!ch problemen zouden voor-
doen of als de pat!&nt onder begele!-
d!ng w!l bl!$ven"

Bedachtzaam !nnovat!ef

De obes!tasheelkunde !s well!cht het 
snelst evoluerende spec!al!sme !n 
de algemene heelkunde" Elke maand 
wordt er wel ergens een n!euwe soort 
operat!e aangekond!gd en de (opera-
t!e)techn!eken volgen elkaar !n snel 
tempo op" D!ensthoofd dr"%D!llemans 
neemt b!$ n!euwe evolut!es aanvan-
kel!$k een afwachtende houd!ng aan" 
Want vaak bl!$kt een !nnovat!e m!nder 
revolut!ona!r dan gedacht# of z!$n er 
belangr!$ke nadelen aan gekoppeld" 
Pat!&nten mogen vooral n!et het 
voorwerp van exper!mentele ch!rurg!e 
worden# en nog m!nder van tr!al & 
error" 

De Gastr!c Bypass hee)t een lange 
staat van d!enst (u!tgevonden !n 1968) 
en werd de voorb!$e veert!g tot v!$)t!g 
$aar volop door wetenschappel!$ke 
art!kels gedocumenteerd" Natuurl!$k 
bestaan er ook belo)tevolle ontw!k-
kel!ngen# zoals de robotch!rurg!e en 
de endolum!nele techn!eken# waarb!$ 
artsen v!a de mond het maagvolume 
trachten te verkle!nen" D!e bev!nden 
z!ch nog !n een pr!lle fase# maar de 
bar!atr!sche ch!rurgen aan het AZ%S!nt-
Jan volgen d!e techn!sche evolut!e op 
de voet" 

Wel al vr!$ goed !ngeburgerd 
!n Brugge z!$n de S!ngle Inc!s!on 
Laparoscop!c Surgery-techn!eken# waar-
b!$ de volled!ge Sleeve Gastrectom!e 
v!a één sneet$e# !n plaats van v!$f 
verspre!d over de hele bu!k# wordt 
u!tgevoerd" D!e aanpak hee)t voor 
$onge dames vanzelfsprekend een 
cosmet!sche meerwaarde"





Internat!onaal webplatform

S!nds 2016 bouwt dr$%D!llemans met z!"n team een !nternat!onaal webplatform 
(Bar!al!nk$com) u!t$ V!a dat kanaal kunnen bar!atr!sche en andere experten 
wereldw!"d over moe!l!"ke casussen of complexe gevallen van gedachten 
w!sselen en kenn!s en beste prakt!"ken delen$ Zo komt elke maand v!a een 
!nternetmeet!ng een t!ental !nternat!onale casussen aan bod !n een v!rtuele 
klas$ De gevallen worden vooraf door een wetenschappel!"ke cel u!t het 
aanbod op hun relevant!e geselecteerd$ Ze kunnen handelen over problemen 
of !nvalshoeken vóór# t!"dens of na een operat!e$ Na besprek!ng !n de )klas( 
publ!ceert een medewerker van dr$%D!llemans de relevante !nformat!e op de 
webs!te (foto(s# PowerPo!ntPresentat!es# v!deo(s *)$ Verspre!d over de wereld 
werken 25 bar!atr!sche centra aan het !n!t!at!ef mee# waarvan er per sess!e 
een t!ental act!ef aan de v!rtuele meet!ng deelnemen$ Pass!eve deelnemers 
kunnen lu!steren en vragen stellen v!a een chatmodule$ Ook de !ndustr!e !s 
het concept genegen en +nanc!ert mee het pro"ect$ Dat moet wel# want de 
belangstell!ng voor het webplatform bre!dt over de v!"f cont!nenten u!t$


