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263NEDERLANDSE SAMENVATTING

In dit proefschrift worden twee domeinen van de perioperatieve fysiologie in de bariatrische 
en metabole chirurgie besproken. Het eerste onderwerp is de cardiale en pulmonale fysiologie. 
In het tweede onderwerp de metabole fysiologie, met een nadruk op de vitamine en mineralen 
suppletie en de remissie van type 2 diabetes mellitus na bariatrische en metabole chirurgie. In 
beide domeinen worden tevens optimalisatie strategieën besproken. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking tot de 
verandering in cardiale functie en hemodynamiek voor en na bariatrische chirurgie. Hieruit 
blijkt dat bariatrische chirurgie gunstige effecten heeft op de functie van het hart. Teven blijkt 
dat patiënten met pre-existente hypertensie dan wel linker ventrikel hypertrofie het meeste 
baat hebben bij bariatrische en metabole chirurgie op basis van de huidige literatuur.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de validatiestudie van het Nexfin® hemodynamiek 
monitoring apparaat, afgezet tegen de reguliere bloeddrukmeting bij obese patienten 
voorafgaand aan bariatrische chirurgie. Hoofdstuk 4 omschrijft de verandering in de 
hemodynamiek voor en na bariatrische chirurgie gemeten middels de 

Nexfin®. Het blijkt dat na bariatrische en metabole chirurgie er een significante daling 
optreedt van de systolische en de diastolische bloeddruk en tevens het slagvolume. Ook heet 
bariatrische en metabole chirurgie gunstige effecten op de cardiac output. 

Een overzicht van de invloeden van obesitas op de pulmonale fysiologie en zijn implicaties 
voor de klinische praktijk worden gegeven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de 
verandering van de maximale inspiratoire druk beschreven voor en na bariatrische chirurgie. 
In de eerste drie maanden postoperatief treedt er een significante daling op in maximale 
inspiratoire druk, maar na negen maanden stijgt de maximale inspiratoire druk wordt er 
een stijgend trend waargenomen, waarschijnlijk het gevolg van het ‘wennen’ aan de nieuwe 
lichaamssituatie. Hoofdstuk 7 is een logisch gevolg en kijkt derhalve of de verandering 
in maximale inspiratoire druk bij obese patiënten voorspeld kan worden aan de hand van 
voorspelformules. Hoofdstuk 8 geeft een kritisch overzicht over de meerwaarde van 
perioperatieve bewegingsinterventies bij bariatrische en metabole chirurgie.

Hoofdstuk 9 is het eerste hoofdstuk in het gedeelte ‘metabole fysiologie’ en beschrijft de 
variaties in suppletie strategieën van patiënten met een vitamine B12 deficiëntie. De 
retrospectieve studie in Hoofdstuk 10 onderzocht de effecten van drie verschillende vitamine 
B12 suppletie regimes. In hoofdstuk 11 wordt een algoritme beschreven om de screening 
naar vitamine en mineralen deficiënties voor en na bariatrische chirurgie te optimaliseren 
en het blijkt dat dit algoritme een significant kostenreductie teweeg kan brengen. Het laatste 
hoofdstuk (hoofdstuk 12) van dit proefschrift heeft onderzocht welke van de drie typen 
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264 CHAPTER 15

bariatrisch chirurgische operaties het snelste kan zorgen voor het in remissie treden van 
diabetes mellitus type 2 in de eerste 30 dagen postoperatief. Hieruit blijkt dat de ‘diverted 
sleeve gastrectomy and ileal transposition (DSIT)’ mogelijk superieur is aan de ‘mini gastric 
bypass (MGB)’ en de ‘sleeve gastrectomy (SG).’
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