
 

 

 

When surgery alone won’t cut it

Citation for published version (APA):

Monpellier, V. M. (2019). When surgery alone won’t cut it: physical and psychological influences on weight
loss after bariatric surgery. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20190322vm

Document status and date:
Published: 01/01/2019

DOI:
10.26481/dis.20190322vm

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20190322vm
https://doi.org/10.26481/dis.20190322vm
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/34095447-1c1b-489f-8f4a-da96c7c7a52f


151

SUMMARY -  ENGLISH

Obesity is a chronic disease in which abnormal or excessive fat accumulation impair 

health. Wether a person is obese is classified with the body mass index (BMI). The 

BMI can be calculated by dividing a person’s weight in kilograms by the square of his 

height in meters: kg/m2. An adult with a BMI ≥ 30 kg/m2 is classified as obese. When 

the BMI ≥ 35 kg/m2 with obesity-related comorbidities or the BMI is ≥ 40 kg/m2 a per-

son is classified as morbidly obese. 

Obesity is a major public health issue in the Netherlands, 14.2% of the population old-

er then 20 year is obese and 0.9% suffers from morbid obesity. Obesity is associated 

with several medical conditions, like diabetes mellitus, hypertension, sleep apnoea 

and cardiovascular disease. Obese persons also have higher rates of cancer, overall 

diseases and health related mortality. Currently the burden of healthcare expenditure 

on morbid obesity exceeds those of smoking. 

Besides the negative effct on health, obesity is related to problems of social and psy-

chological well-being. Obese persons generally have a lower health related quality of 

life (HRQoL), a more negative body image and higher rates of psychological problems. 

The cause of obesity is complex, multiple factors play a role. It is assumed that cultur-

al and environmental changes induce a higher energy intake and less physical activity 

leading to a positive energy balance. However, recent research is showing that other 

factors also play a role. Because the cause is not completely clear, treatment of obe-

sity is difficult.

For persons with morbid obesity, a BMI ≥ 35 kg/m2 with comorbid conditions or BMI 

≥ 40 kg/m2, bariatric surgery is the best treatment. Bariatric surgery includes a variety 

of surgical procedures in which the gastro-intestinal tract is altered, which results in 

weight loss. The weight loss is caused by lower intake and absorption of nutrients, 

and changes in gut hormones, bile acids and microbiota. The Roux-en-Y gastric bye-

pass (RYGB) is the most performed type of bariatric surgery in the Netherlands. 

Whether a patient qualifies for bariatric surgery is determined after a comprehen-

sive multidisciplinary screening by a team experienced in bariatric surgery. This team 

assesses if the patient meets the IFSO-criteria: the criteria for bariatric surgery de-

veloped by the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 

Disorders. In addition, pre-operative evaluation includes assessment of motivation, 

psychological disorders, willingness to life-long follow-up and acceptance of lifestyle 

modification. There is no guideline or consensus on how behaviour, motivation and 
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psychological problems should be assessed. 

Bariatric surgery generally results in significant weight loss, has positive effect on 

health and HRQoL. However, 20-30% of the post-bariatric patients will experience 

insufficient weight loss or significant weight regain. To improve weight loss results, 

we need to know which patients will have “unsuccesfull” weight loss. Most previous 

research focused on factors that can’t be influenced, like age, gender and comorbid 

conditions. The role of patient related factors, like physical activity, eating style and 

psychological disorders, in weight loss remains unclear. These factors are very im-

portant because they have been linked to weight loss in the obese population and, 

more importantly, they can be influenced. This thesis studied the relationship between 

physical and psychological factors and weight loss in patients who have undergone 

bariatric surgery. 

The clinical studies in this thesis were conducted in patients in treatment at the Ned-

erlandse Obesitas Kliniek (NOK, Dutch Obesity Clinic). The treatment program of the 

NOK consists of extensive group counselling before and after bariatric surgery by a 

multidisciplinary team consisting of a physician, a dietician, a physiotherapist and a 

psychologist. This counselling is focused on long-term behavioural change. 

The first part of this thesis focused on the relationship between weight loss and com -

pliance to follow-up, physical activity, psychopathology, depressive disorders, eating 

disorders, HRQoL and body image.  The studies in this part of the thesis were all in 

primary RYGB patients, to avoid bias in the results by differences in types of bariatric 

surgery, and secondary or tertiary procedures. 

In chapter 2 we started with a systematic review and meta-analysis, to study what 

research was available so far. This study showed that almost no research in the bar-

iatric population was focused on HRQoL and body image. We could conduct a mef-

ta-analysis for the following factors: compliance, physical activity, depressive sympn-

toms and binge eating. The results showed that patients with better compliance to 

post-operative follow-up had significantly higher weight loss, than patients with lower 

compliance. Higher physical activity was also related to better weight loss results. 

Contrary to expectations, we did not see a negative effect of depressive symptoms or 

binge-eating on weight loss results. The review also showed that there is great variety 

in psychological evaluation of bariatric patients.

Based on these results we conducted the studies in the clinical population. In chapter 

3 the relationship between self-reported eating style and physical activity with weight 

change up to 4 years after surgery was studied in a primary RYGB population of 4,569 

patients. Eating style and physical activity before bariatric surgery were not indicative 
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of postoperative weight loss or weight regain in any of the follow-up moments. From 

this we can conclude that these factors should not be reason to deny patients for 

bariatric surgery. 

This chapter also showed that there is a relationship between weight loss and change 

in self-reported physical activity and eating style. In general terms, patients who be-

came more active and experienced less emotional and restrained eating had better 

weight loss results. External eating was only related to weight loss at 2-year follow-up. 

This demonstrates that change of eating style and physical activity after bariatric sur-

gery is important to improve weight loss results. And therefore, treatment programs 

should focus on supporting patients in making these changes.

In chapter 4 the relationship between weight loss and HRQoL was studied. Previ-

ous research showed a great variation in HRQoL improvement after bariatric sur-

gery. Based on research in the obese population we compared an obesity specific 

questionnaire, the Impact of Weight on Quality of Life-lite (IWQOL-lite) with a generic 

HRQoL questionnaire, the RAND-36. HRQoL before surgery was very low. For both 

questionnaires there was a significant improvement of HRQoL scores up to 2 years 

after surgery. Before and after surgery a higher BMI was related to lower HRQoL. The 

more weight the patients lost, the more HRQoL improved. The relationship between 

weight loss and HRQoL improvement was more apparent with the IWQOL-lite. Thus, 

bariatric surgery has a positive effect on HRQoL; the variety in HRQoL change is 

caused by the differences in weight loss and questionnaire used. 

The second part of the thesis highlighted the importance of excess skin, body image 

and desire for body contouring surgery (BCS). In the obese population, a negative 

body image is very common and related to body weight. Since a large part of the 

post-bariatric population develops excess skin, body image after bariatric surgery 

might also be important. Excess skin can only be treated by BCS, a type of surgery in 

which the excess skin is surgically removed. We were interested in the consequences 

of this excess skin in relation to the desire for BCS. Especially since reimbursement 

of BCS is a worldwide problem, and a lot of post-bariatric patients are not able to 

undergo a body contouring procedure. 

In chapter 5 depressive symptoms, body image and weight loss were studied in a 

post-bariatric population. In this cross-sectional study, we approached patients who 

had bariatric surgery 2-3 years before. Patients with a desire for BCS were compared 

with patients who already had BCS and patients without a desire for BCS. A total of 

590 patients could be included, the majority of these patients had a desire for BCS 

(62.4%). Patients with a desire for BCS had a more negative body image compared 

to patients without a desire for BCS. Surprisingly, the patients who already had BCS 

were quite comparable to the population who desired BCS, regarding appearance 
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orientation and overweight preoccupation. This might be explained by the fact that 

BCS improves only certain aspects of body image. 

In all patients (even the patients without a desire for BCS) a more positive body image 

was related to less depressive symptoms. This shows that body image is an important 

parameter in the bariatric population. 

In the population with a desire for BCS, body image was even one of the mediators of 

the relationship between % total weight loss (TWL) and depressive symptoms. Mean-

ing that a higher %TWL was related to less depressive symptoms, via more positive 

feelings of attractiveness and higher body-area satisfaction. 

The research in chapter 6 was conducted in the same population as chapter 5. How-

ever, now we focused on differences between these patient groups regarding social 

economic status, qualification for reimbursement of BCS, complaints of overhanging 

skin and satisfaction with one’s body. 

To qualify for reimbursement by health insurance companies in the Netherlands pa-

tients have to meet the following qualifications: (a) have to be at least 18 months past 

bariatric surgery, (b) should have a stable weight for at least 12 months, (c) should 

have a BMI below 35 kg/m2. They should also have a skin excess grade 3 accord-

ing to the Pittsburgh Rating Scale (PRS) or a serious impairment of bodily function. 

However, research has shown that rating with the PRS has great variability. Moreover, 

psychological complaints are not part of the current criteria, and physical complaints 

are not assessed objectively.

Chapter 6 showed that patients with a desire were most often unemployed and more 

often had an income below the Dutch median income. This might reflect the fact that 

patients with a bad financial status / low education are unable to stand up for them-

selves and try to get a reimbursement. 

Patients who desired BCS had more body parts affected by overhanging skin and 

more often rated the overhanging skin with a the highest PRS grade (meaning more 

excess skin) compared to patients without a desire. There were no significant dif-

ferences between the three groups regarding the percentage of patients who met 

the Dutch weight qualifications for reimbursement (i.e., BMI < 35kg/m2 and a stable 

weight). 

Striking was that almost 40% of the patients who had a desire for BCS never consult-

ed a plastic surgeon, although many of these patients did meet the weight criteria. 

The results of this chapter showed that there are two issues regarding reimbursement 

of BCS. The first issue (what we also see in daily practice) is that with the current 

Dutch criteria there seems to be great variation in reimbursement. The second issue 

is that only a few patients consult the plastic surgeon because they assume that they 

will not get reimbursed. Patients should be better educated on the guidelines.  
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Considered all research above we developed a new screening tool for reimbursement 

of BCS in chapter 7. This tool was a modification of the screening tool developed by 

the British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS). 

It consists of a questionnaire from which a score is calculated using information re-

garding weight loss, the medical, physical and psychological problems caused by 

excess skin and medical history. We added the BODY-Q to the tool, so that patient 

reported outcome could be assessed. The BODY-Q is a validated patient reported 

outcome measure (PROM) specifically designed for the bariatric patient. Thereby set-

ting the first steps to include patient well-being in decision making for reimbursement, 

which is lacking in the current Dutch system.

The patients who desired BCS scored significantly higher on the screening tool com-

pared to patients who did not. The patients who qualified for reimbursement had a 

stable weight, higher %TWL, lower current BMI and more medical and psychological 

complaints compared to patients who did not qualify for referral. Thus, the tool seems 

to select patients who desire BCS, have the best weight loss results and the most 

complaints because of the excess skin. With the BODY-Q we showed that excess 

skin has a significant impact on several aspects of HRQoL. With these results we 

slightly modified the BAPRAS screening tool and created a new version: the Dutch 

ReBoc tool (Referral and Reimbursement for Body Contouring tool).

In conclusion, this thesis proved that preoperative, self-reported binge eating, dei-

pressive symptoms, eating style and physical activity are not predictive of weight loss 

after surgery. And that these factors should not immediately warrant denial for bariat-

ric surgery. It also showed that postoperative physical and psychological factors are 

related to weight loss and thereby HRQoL after bariatric surgery. In addition, factors 

like body image, weight loss and depressive symptoms are also related to each other. 

Counselling in bariatric patients should thus include these factors, so that weight loss 

results can be improved. 

This thesis also showed that overhanging skin has a significant impact on patient 

well-being. Patients with excess skin and a desire for BCS had a more negatif body 

iamge, more depressive symptoms and a lower HRQoL. All these factors are currently 

not included in the reimbursement criteria for BCS. Efforts should be made to develop 

en new Dutch guideline for reimbursment  in which these factors are included. 
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Obesitas is een chronische ziekte, waarbij een zodanig overmatige vetstapeling in 

het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Of een persoon 

obees is wordt bepaald aan de hand van de body mass index (BMI). De BMI wordt 

berekend door het gewicht in kilogram te delen door de lengte in het kwadraat: kg/

m2. Bij volwassenen wordt een BMI gelijk aan of hoger dan 30 kg/m2 geclassificeerd 

als obesitas. Er is sprake van morbide obesitas bij een BMI gelijk aan of hoger dan 40 

kg/m2 of bij een BMI gelijk aan of hoger is dan 35 kg/m2 met een aan obesitas gerela-

teerde ziekte. Obesitas is een groot maatschappelijk probleem in Nederland, 14.2% 

van de populatie ouder dan 20 jaar is obees en 0.9% heeft morbide obesitas. 

Obesitas is gerelateerd aan verschillende medische aandoeningen, zoals diabetes 

mellitus, hypertensie, slaap apneu en hart- en vaatziekten. Bovendien hebben obese 

personen een verhoogde kans op kanker, ziekten in het algemeen en overlijden door 

een ziekte. Inmiddels veroorzaakt obesitas hogere zorgkosten dan roken. 

Naast het negatieve effect van obesitas op gezondheid, is er ook een negatief effect 

op het sociaal en psychisch welbevinden. Obese personen hebben een lagere ge-

zondheid gerelateerde kwaliteit van leven (KvL), vaker een negatief lichaamsbeeld en 

vaker psychologische problemen vergeleken met personen die niet obees zijn. 

De oorzaak van obesitas is complex en veel verschillende factoren spelen een rol. 

Over het algemeen wordt gedacht dat culturele en omgevingsfactoren hebben geleid 

tot een levensstijl met een hogere energie inname en een lager energie verbruik. Ech-

ter recent onderzoek toont aan dat er veel meer factoren een rol spelen. Doordat de 

oorzaak niet goed bekend is, is obesitas ook moeilijk te behandelen. 

Voor personen met morbide obesitas, een BMI gelijk aan of hoger dan 40 kg/m2 of 

een BMI gelijk aan of hoger dan 35 kg/m2 met bijkomende ziekten, is bariatrische 

chirurgie de beste behandeling. Bij bariatrische chirurgie wordt het maag-darmkanaal 

veranderd, waardoor patiënten gewicht verliezen. Dit gewichtsverlies wordt veroor-

zaakt door zowel verminderde inname en opname van voedingsstoffen als ook ve-

randeringen van hormoonspiegels, galzouten en bacteriën in het maag-darmkanaal. 

De Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is de meest uitgevoerde bariatrische operatie 

in Nederland. 

Of een patiënt in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie wordt bepaald na een 

multidisciplinaire screening door een team met expertise op het gebied van baria-
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trische chirurgie. Dit team evalueert of de patiënt aan de IFSO-criteria voldoet: de 

criteria voor bariatrische chirurgie die ontwikkeld zijn door de internationale vereni-

ging voor chirurgie voor obesitas en metabole ziekten (“International Federation for 

the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders”). Bovendien worden tijdens deze 

preoperatieve screening ook motivatie, psychologische stoornissen, bereidwilligheid 

tot levenslange controles en levensstijl aanpassing geëvalueerd. Er is geen richtlijn 

die voorschrijft hoe gedrag, motivatie en psychische problemen precies onderzocht 

zouden moeten worden tijdens deze screening.

Bariatrische chirurgie leidt over het algemeen tot significant gewichtsverlies, heeft een 

positief effect op gezondheid en op de KvL. Echter, bij 20-30% van de bariatrische 

patiënten is er onvoldoende gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename. Om het ge-

wichtsverlies te verbeteren en de gewichtstoename te verminderen, is het van belang 

te weten bij welke patiënten dit zal gebeuren. Eerder onderzoek richtte zich vooral 

op factoren die niet beïnvloed kunnen worden, zoals leeftijd, geslacht en bijkomende 

ziekten. Het is niet goed duidelijk wat de rol is van patiënt gerelateerde factoren, zoals 

lichamelijke activiteit, eetstijl (manier van eten) en psychologische stoornissen, op het 

gewichtsverlies. Deze factoren zijn juist belangrijk omdat we weten dat ze gerelateerd 

zijn aan gewichtsverlies in de obese populatie, en belangrijker nog, ze kunnen worden 

beïnvloed. Dit proefschrift bestudeert de relatie tussen fysieke en psychologische fac-

toren en gewichtsverlies in patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan. 

De klinische studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd bij patiënten die in behandel-

ing zijn/waren bij de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK). De NOK heeft een uitge-

breid behandelprogramma bestaande uit groepsbehandeling zowel voor als na de 

bariatrische ingreep. Deze groepsbehandeling wordt uitgevoerd door een multidis-

ciplinair team bestaande uit een arts, een diëtist, een bewegingsdeskundige en een 

psycholoog. De focus van de behandeling is leefstijlverandering op lange termijn. 

Het eerste deel van dit proefschrift is gericht op de relatie tussen gewichtsverlies 

en verschillende factoren: aanwezigheid bij afspraken (compliantie), fysieke activiteit, 

psychopathologie, depressieve stoornissen, eetstoornissen, KvL en lichaamsbeeld. 

Omdat bekend is dat het type operatie de mate van gewichtsverlies kan beïnvloeden 

zijn de studies in dit deel van het proefschrift alleen uitgevoerd bij patiënten die een 

RYGB ondergingen en bij wie de RYGB de eerste bariatrische operatie was. 

Na de inleiding (hoofdstuk 1) zijn we in hoofdstuk 2 we gestart met een system-

atische review en een meta-analyse, dit om te bepalen wat er al beschikbaar was aan 

onderzoek. We zagen dat er nauwelijks onderzoek was naar de invloed van KvL en 

lichaamsbeeld op gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. 

Er waren voldoende studies voor een meta-analyse naar de relatie tussen gewichtsver-
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lies en de volgende factoren: compliantie, fysieke activiteit, depressieve symptomen 

en eetbuien. Uit de resultaten bleek dat patiënten met een betere compliantie (zich 

hielden aan het behandelprogramma) tijdens postoperatieve controles een hoger ge-

wichtsverlies hadden dan patiënten die niet compliant waren. Meer fysieke activiteit 

was ook gerelateerd aan meer gewichtsverlies. In tegenstelling tot onze verwachting 

hadden depressieve symptomen en eetbuien geen negatief effect op gewichtsverlies. 

Dit onderzoek liet ook zien dat er een grote variatie is in de manier waarop psychol-

ogische stoornissen worden geëvalueerd bij patiënten die voor bariatrische chirurgie 

gescreend worden. 

Gebaseerd op deze resultaten zijn we studies gestart in de klinische populatie. In 

hoofdstuk 3 hebben we de relatie tussen eetstijl en fysieke activiteit en gewichtsver-

lies tot 4 jaar postoperatief onderzocht in 4.569 patiënten die een RYGB ondergingen. 

Het type eetstijl en de mate van fysieke activiteit voor operatie waren bij geen van 

de postoperatieve controle momenten gerelateerd aan gewichtsverlies of gewichts-

toename. Hieruit hebben we geconcludeerd dat preoperatieve eetstijl en fysieke ac-

tiviteit geen reden moeten zijn om patiënten de toegang tot bariatrische chirurgie te 

weigeren. Dit hoofdstuk toonde ook dat er een relatie is tussen gewichtsverlies en de 

verandering in eetstijl en fysieke activiteit. Over het algemeen hadden patiënten die 

actiever werden en minder emotioneel en lijngericht aten beter gewichtsverlies. De 

eetstijl extern eten was alleen gerelateerd aan gewichtsverlies 2 jaar na operatie. Dus, 

verandering in eetstijl en fysieke activiteit na operatie is belangrijk voor het verbeteren 

van gewichtsverlies. Daarom zouden behandelprogramma’s voor bariatrische patiënt-

en gericht moeten zijn op hulp bij verandering hiervan. 

In hoofdstuk 4 hebben we de relatie tussen gewichtsverlies en KvL onderzocht. Eerd-

er onderzoek liet een grote variatie zien in de verandering van KvL na bariatrische chir-

urgie. Gebaseerd op onderzoek in obese patiënten hebben we een vragenlijst speci-

fiek voor de obese populatie, de Impact of Weight on Quality of Life-lite (IWQOL-lite), 

vergeleken met een algemene vragenlijst voor KvL, de RAND-36. 

De KvL was voor de operatie erg laag. Voor beide vragenlijsten was er een significante 

verbetering van KvL tot 2 jaar na operatie. Voor en na operatie was een hoger BMI 

gerelateerd aan een lagere KvL. Hoe meer gewicht een patiënt verloor, hoe beter de 

KvL was. De relatie tussen gewichtsverlies en KvL was sterker wanneer de KvL werd 

meten met de IWQOL-lite. Dus, bariatrische chirurgie heeft een positief effect op KvL, 

de variatie in de verandering van KvL na bariatrische chirurgie wordt veroorzaakt door 

verschillen in gewichtsverlies van de onderzochte populatie en verschillen in de geb-

ruikte vragenlijsten.

Het tweede deel van dit proefschrift toonde aan hoe belangrijk overhangende huid, 

lichaamsbeeld en wens voor contourherstellende chirurgie (CHC) is in de bariatrische 
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populatie. In obese personen is een negatief zelfbeeld veel voorkomend en is er een 

relatie tussen een negatief zelfbeeld en lichaamsgewicht. Aangezien een groot deel 

van de post-bariatrische populatie overhangende huid ontwikkelt, zou lichaamsbeeld 

na bariatrische chirurgie ook belangrijk kunnen zijn. CHC is de enige behandeling voor 

overhangende huid, bij CHC wordt deze extra huid chirurgisch verwijderd. We waren 

voornamelijk geïnteresseerd in de gevolgen van de overhangende huid, in relatie tot 

de wens voor CHC. Vooral omdat vergoeding voor CHC een wereldwijd probleem is, 

waardoor een groot deel van de post-bariatrische patiënten nooit een contourherstel-

lende ingreep kan ondergaan. 

In hoofdstuk 5 hebben we depressieve symptomen, lichaamsbeeld en gewichtsver-

lies in een post-bariatrische populatie onderzocht. In dit cross-sectionele onderzoek 

hebben we patiënten benaderd die 2-3 jaar geleden bariatrische chirurgie hadden on-

dergaan. Patiënten met een wens voor CHC werden vergeleken met patiënten die al 

een contourherstellende ingreep hadden ondergaan en met patiënten die geen wens 

voor CHC hadden. Er werden 590 patiënten geïncludeerd, de meerderheid van deze 

patiënten had een wens voor CHC (62.4%). Patiënten die deze wens hadden, hadden 

een meer negatief zelfbeeld in vergelijking met mensen die geen CHC wilden. Opval-

lend was dat het lichaamsbeeld van de patiënten die al CHC hadden gehad overeen-

komsten had met die van de patiënten die CHC wensten. Deze patiëntengroepen 

waren beiden erg gefocust op uiterlijk en gepreoccupeerd met overgewicht. Dit wordt 

mogelijk verklaard doordat na CHC niet alle aspecten van lichaamsbeeld verbeteren. 

In alle patiënten (zelfs degene zonder wens voor CHC) was een positiever lichaams-

beeld gerelateerd aan minder depressieve symptomen. Lichaamsbeeld is dus een 

belangrijke parameter in de gehele bariatrische populatie. 

In de groep patiënten met een wens voor CHC was lichaamsbeeld een ‘mediator’ in 

de relatie tussen gewichtsverlies en depressieve symptomen. Dit betekent dat een 

hoger gewichtsverlies gerelateerd was aan minder depressieve symptomen, veroor-

zaakt door meer positieve gevoelens van aantrekkelijkheid en hogere tevredenheid 

met het lichaam. 

 

Het onderzoek in hoofdstuk 6 is verricht in dezelfde populatie als in hoofdstuk 5. 

Echter nu lag de focus op de verschillen in sociale economische status, criteria voor 

vergoeding van CHC, klachten van overhangende huid en lichaamstevredenheid. 

Om in Nederland voor vergoeding van CHC in aanmerking te komen moeten pa-

tiënten aan de volgende criteria voldoen: (a) tenminste 18 maanden na bariatrische 

chirurgie, (b) minimaal 12 maanden een stabiel gewicht, (c) een BMI lager dan 35 

kg/m2. Patiënten moeten ook een bepaalde mate van overhangende huid hebben, 

namelijk een graad 3 op de Pittsburgh Rating Scale (PRS) of een aantoonbare licha-

melijke functiestoornis. De PRS is een schaal bestaande uit foto’s van mensen met 
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huidoverschot: een PRS graad 1 betekent dat er geen huidoverschot is en bij een PRS 

graad 3 is er ernstig huidoverschot. Echter, in eerder onderzoek bleek de PRS niet be-

trouwbaar. Bovendien worden fysieke en psychologische factoren nu niet (objectief) 

meegenomen in de beslissing.

Patiënten met een wens voor CHC waren vaker werkloos en hadden vaker een 

inkomen lager dan het landelijk gemiddelde. Wat er mogelijk op duidt dat patiënten 

met een slechte financiële status en/of lage scholing niet de mogelijkheden hebben 

om voor zichzelf op te komen en vergoedingen aan te vechten bij zorgverzekeraars.

Patiënten met een wens voor CHC hadden meer lichaamsdelen die waren aangedaan 

door overhangende huid en gaven hun huidoverschot vaker een PRS-graad 3 (wat 

betekent dat ze meer overhangende huid hadden) in vergelijking met patiënten zonder 

wens. 

Er waren geen significante verschillen tussen de drie groepen kijkend naar het per-

centage, dat aan de Nederlandse “gewicht” kwalificaties voor vergoeding voldeden 

(BMI onder de 35kg/m2 en stabiel gewicht). Opvallend was dat bijna 40% van de 

patiënten met een wens voor CHC nooit bij een plastisch chirurg was geweest, terwijl 

veel van deze mensen wel aan de gewichtscriteria voldeden.

Deze twee hoofdstukken toonden aan dat er twee problemen zijn op het gebied van 

vergoeding van CHC. Ten eerste het probleem wat wij in de dagelijkse praktijk zien, 

met de huidige criteria voor CHC is er een grote variatie in de toekenning van ver-

goeding voor CHC. Het tweede probleem is dat slechts een klein deel van de patiënt-

en de plastisch chirurg bezoeken, omdat ze ervan uit gaan dat ze geen vergoeding 

krijgen. Patiënten zouden dus beter geïnformeerd moeten worden over de richtlijnen 

en mogelijkheden voor vergoeding. 

Gebaseerd op bovenstaande resultaten hebben we in hoofdstuk 7 een nieuwe vra-

genlijst ontwikkeld waarbij bepaald kan worden of patiënten in aanmerking komen 

voor vergoeding van CHC. Deze vragenlijst is gebaseerd op een vragenlijst ontwik-

kelt door de Britse vereniging van plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie 

(BAPRAS). Met de vragenlijst wordt een score berekend op basis van gewichtsver-

lies, medische, fysieke en psychische klachten van het huidoverschot en medische 

voorgeschiedenis. Patiënten die een score gelijk aan of hoger dan 8 hebben komen in 

aanmerking voor vergoeding van CHC. Wij hebben aan deze vragenlijst de BODY-Q 

toegevoegd om ik kaart te brengen wat de impact van overhangende huid op de KvL 

is. De BODY-Q is een gevalideerde vragenlijst om patient gerelateerde uitkomsten te 

meten specifiek voor (post-) bariatrische patiënten. Hiermee zetten we de eerste stap 

richting  het meewegen van patiënt welzijn in de beslissing voor vergoeding van CHC.

De patiënten met een wens voor CHC hadden een significant hogere score op de vra-
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genlijst vergeleken met patiënten die geen wens hadden. En de patiënten die volgens 

de score in aanmerking kwamen voor vergoeding hadden een stabiel gewicht, een 

hoger gewichtsverlies, een lagere BMI en meer medische en psychologische klachten 

in vergelijking met patiënten die niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. Kortom, 

de vragenlijst selecteert de patiënten die CHC wensen, het hoogste gewichtsverlies 

hebben en de meeste klachten van het huidoverschot. Met de BODY-Q toonden we 

aan dat verschillende aspecten van patiënt welzijn negatief beïnvloed worden door 

overhangende huid. Op basis van de resultaten hebben we de vragenlijst op een aan-

tal punten aangepast. Zo is psychische problematiek niet direct reden voor een lagere 

score, maar dit door de psycholoog beoordeelt worden. De nieuwe versie hebben we 

de Dutch ReBoc tool genoemd, wat staat voor “Referral and Reimbursement for Body 

Contouring tool” (verwijzing en vergoeding van CHC).

Concluderend heeft dit proefschrift aangetoond dat preoperatief eetbuien, de-

pressieve symptomen, eetstijl en fysieke activiteit niet voorspellend zijn voor de mate 

van gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. Dus zouden, op basis van deze fac-

toren, morbide obese personen niet per definitie voor een bariatrische operatie gewei-

gerd moeten worden. We toonden ook aan dat postoperatieve fysieke activiteiten en 

psychologische factoren wel gerelateerd zijn aan gewichtsverlies en, daardoor, KvL 

na bariatrische chirurgie. Bovendien waren factoren als lichaamsbeeld, gewichtsver-

lies en depressieve symptomen ook gerelateerd aan elkaar. Deze factoren zouden 

onderdeel moeten zijn van de begeleidingstrajecten van bariatrische patiënten, zodat 

gewichtsverlies verbeterd kan worden. 

Daarnaast kunnen we uit het onderzoek concluderen dat huidoverschot een groot 

probleem is in de post-bariatrische populatie. Patiënten met een wens voor CHC 

hebben een negatiever lichaamsbeeld, meer depressieve symptomen en een slech-

tere KvL dan patiënten zonder wens. Deze factoren worden nu niet meegenomen in 

de toekenning van vergoeding voor CHC. Er zal in Nederland een nieuwe richtlijn voor 

vergoeding van CHC ontwikkeld moeten worden waarin deze factoren wel worden 

geëvalueerd. 


