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Psychologische aandachtspunten 
bij bariatrische heelkunde 
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Inleiding /abstract

Bariatrische heelkunde (BHK) wordt beschouwd als de 

meest effectieve manier om gewicht te verliezen bij mor-

bide obesitas [1]. Door de fysieke, cognitieve en hormo-

nale veranderingen die de ingreep met zich meebrengt, 

vormt BHK een hulpmiddel om levensstijlaanpassingen 

door te voeren en gezondheidswinst te boeken [2, 3]. BHK 

brengt daarnaast risico’s met zich mee die gemonitord 

moeten worden. Zo is er een beduidend verhoogde kans 

op nutritionele tekorten en verandert de farmacokinetiek, 

waardoor de opname van medicatie gewijzigd wordt [4]. 

Verschillende studies tonen aan dat bij een significante 

groep patiënten ook psychologische problemen ontstaan, 

zoals depressie, verstoord eetgedrag, lichaamsontevreden-

heid, en middelenmisbruik [5, 6, 7, 8]. De begeleiding van 

obesitas in het algemeen en bariatrische heelkunde in het 

bijzonder vraagt daarom een multidisciplinaire aanpak. Dit 

artikel zoomt in op enkele specifieke psychologische risico’s 

die bij een deel van de bariatrische populatie voorkomen 

en relevant zijn voor de diëtistenpraktijk: eetstoornissen en 

alcoholproblemen. 
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Het multidisciplinair traject voor 
en na BHK en het opsporen van 
psychologische aandachtspunten

Het bariatrisch team heeft preoperatief een belangrijke taak 

om het behandelsucces te optimaliseren. Diverse internatio-

nale richtlijnen bevelen zorgvuldige screening aan door een 

multidisciplinair team met medische, chirurgische, psychi-

atrische en nutritionele expertise [9, 10, 11]. Hierbij wordt 

heel wat aandacht besteed aan het voorbereiden van de 

leefstijlaanpassingen die de patiënt na de operatie zal moe-

ten doorvoeren, educatie rond (fysieke en sociale) gevolgen 

en mogelijke complicaties van de ingreep, het opbouwen 

van een werkrelatie met de verschillende hulpverleners, het 

werken aan kwaliteitsvolle motivatie, maar ook aan eventu-

ele barrières voor succes. 

Als basis moet er een goed behandelplan op maat uit-

gewerkt worden. Daartoe worden de probleemgebieden in 

kaart gebracht door het team. Samen met de psycholoog 

wordt vervolgens een probleemsamenhang uitgewerkt die 

als basis kan dienen voor verdere interventies door de ver-

schillende teamleden. Voor een goed traject is het essentieel 

dat de functies van het verstoorde eetgedrag goed in kaart 

zijn gebracht en de onderliggende psychologische mechanis-

men grondig zijn verkend. Verder wordt ook ingeschat of de 

patiënt in staat zal zijn om met de gevolgen van de operatie 

om te gaan en de vereiste gedragsveranderingen en instruc-

ties op te volgen [12]. Zo komen psychiatrische stoornissen-

vaker voor bij patiënten die zich aanmelden voor BHK dan 

bij algemene populatie [13]. Tegenindicaties voor BHK zijn 

ernstige depressie, zelfmoordgedachten, bipolaire stoornis, 

manie, psychose, middelenmisbruik en boulimia nervosa 

(purgeergedrag). Deze moeten eerst behandeld worden 

en stabiel zijn [14, 11]. Bij patiënten die een verleden van 

seksueel misbruik kennen, kan de toegenomen aandacht 

van anderen voor hun lichaam als bedreigend worden 

ervaren [11]. Verder kan gebrekkige coping bij stressmo-

menten gepaard gaan met een nieuwe gewichtstoename.  

Deze problemen worden ingeschat, evenals het sociaal net-

werk en de motivatie van de patiënt [15, 16]. Op basis van 

de risicofactoren die aan bod komen tijdens de preoperatie-

ve evaluatie, kunnen aanbevelingen geformuleerd worden 

naar de patiënt en naar het chirurgisch team toe [15, 16]. 

Ook postoperatief is psychologische follow-up noodzake-

lijk, naast medische, nutritionele en bewegingsgerelateerde 

opvolging. Het is essentieel dat de periode na de operatie, 

die doorgaans gekenmerkt wordt door snel gewichtsverlies, 

gepaard gaat met leefstijlveranderingen om het gewichts-

verlies te behouden. Hiervoor moeten ook de oorzakelijke 

factoren die een rol gespeeld hebben in de obesitasproble-

matiek behandeld worden, zoals emotioneel eten als coping-

mechanisme, een negatief lichaamsbeeld, disfunctionerende 

schema’s en vermijdingsgedrag en moeilijkheden met het 

reguleren van het eetgedrag [17]. Verder moeten patiënten 

gemonitord worden rond het optreden of terugkeren van eet- 

en stemmingsproblemen, middelenmisbruik en andere psy-

chiatrische symptomen. Depressieve klachten dalen bedui-

dend in het eerste jaar na de ingreep, maar kunnen nadien 

terug toenemen [18]. Hiervoor worden verschillende verkla-

ringen geopperd. Ten eerste zijn er medische, biologische en 

genetische factoren die van invloed zijn op stemming, zoals 

het voortduren of terugkeren van medische comorbiditeiten 

en farmaco-kinetische veranderingen die de absorptie van 

medicatie beïnvloeden (bv. van antidepressiva). Ten twee-

de zijn er een aantal psychosociale mechanismen die dit 

proces kunnen beïnvloeden, waaronder laag zelfbeeld, ver-

stoord lichaamsbeeld en problemen in de partnerrelatie door 

veranderingen in relatiedynamiek na het gewichtsverlies. De 

achteruitgang in depressieve klachten kan ook gewichts- of 

eetgerelateerd zijn, bijvoorbeeld door gevoelens van teleur-

stelling rond (de impact op levenskwaliteit van) het bereikte 

gewichtsverlies, of door het ontstaan van verstoord eetge-

drag. Opvallend is dat er een verhoogd suïciderisico blijkt te 

bestaan een tweetal jaar na de operatie [8, 19]. 

Enkele bijzondere risico’s uitgediept

Eetstoornissen

Onderzoek heeft aangetoond dat eetstoornissen vaak aanwe-

zig zijn bij obesitaspatiënten die BHK ondergaan, zowel vóór 

de operatie als erna. De eetbuistoornis is één van de meest 

voorkomende stoornissen bij deze groep. Naar schatting 

voldoet 30% van alle obesitaspatiënten die zich aanmelden 

voor BHK aan de criteria van de eetbuistoornis. De aanwe-

zigheid van een eetstoornis voorafgaand aan de operatie is 

een voorspeller van het hebben van een eetstoornis twee of 

meer jaren na de operatie. In de prevalentie van eetbuien is 

een verbetering merkbaar na bariatrische chirurgie (omdat 

een eetbui hebben fysiek onmogelijk is geworden), maar 

controleverlies tijdens het eetgedrag komt nog steeds voor 
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door bijvoorbeeld de hele dag door kleine hoeveelheden te 

eten (‘grazen’). Controleverlies rond eten dat na de ingreep 

ontstaat, gaat gepaard met een minder gunstige gewichtse-

volutie [5]. Het hebben van een eetbuistoornis vóór de ope-

ratie is geassocieerd met gewichtsstijging na de operatie, 

maar dit pas vanaf 24 maanden na de operatie[20]. Er zou 

dus initieel een verbetering zijn in het eet(gestoord) gedrag, 

maar deze vervaagt enige jaren na de ingreep. 

Ook na BHK kan verstoord eetgedrag ontstaan en ontaar-

den in een eetstoornis. Postoperatieve symptomen als “plug-

ging” (verstopping van het uiteinde van de maag met braken 

tot gevolg), “dumping” (te snelle lediging/vertering van de 

maaginhoud), slikproblemen en constipatie, kunnen ervoor 

zorgen dat patiënten restrictief gedrag gaan stellen om te 

compenseren voor het ongemakkelijke gevoel dat ze hebben 

na moeilijk te verteren voedsel of na zich te overeten. Inten-

sieve opvolging is dus belangrijk om goed te kunnen inschat-

ten of er sprake is van normale dan wel pathologische evolu-

tie van het eetgedrag. Er zijn immers heel wat aanpassingen 

in het eetgedrag noodzakelijk, zoals porties beperken en uit-

gebreid kauwen, maar deze restricties kunnen ook een trigger 

zijn voor de ontwikkeling van een eetstoornis bij patiënten 

die meer vatbaar zijn om zich te verliezen in een eetpatroon 

gekenmerkt door extreme controle en rigide dieetregeltjes. 

Goede educatie en begeleiding van ‘normaal eetgedrag’ na 

BHK is essentieel. Daarnaast moeten hulpverleners ook trach-

ten onderscheid te maken tussen enerzijds gastro-intestinale 

problemen die zich voor kunnen doen als complicatie na BHK 

enerzijds, en de evolutie naar een postoperatief ontwikkelde 

eetstoornis zoals anorexia nervosa, gelinkt aan de promotie 

van gewichtsverlies en restrictie bij BHK anderzijds, of vanuit 

een onderliggende eetstoornisdynamiek [21, 5, 22]. 

Middelenmisbruik

Middelenmisbruik komt vaker voor bij personen die een bari-

atrische ingreep hebben ondergaan, naar schatting bij 3-10% 

van de patiënten die een malabsorptie ingreep (Roux-en-Y 

Gastric Bypass) lieten uitvoeren [23]. Dit kan deels te wijten 

zijn aan de selectiecriteria: alcoholmisbruik is een tegenindi-

catie voor BHK. Dit maakt dat er wellicht een onderrapportage 

is van het alcoholgebruik bij de intakeprocedure, wat een 

(schijnbare) stijging met zich meebrengt na de ingreep. 

Er is echter onderzoek dat aantoont dat een deel van de 

alcoholproblemen zich pas ontwikkelen na BHK. Een eerste 

groep vertoont zowel voor als na de ingreep middelen-

misbruik. Uit een studie van Ertelt en collega’s [24] bleek 

dat ongeveer 3/4 van de groep die na de ingreep een 

alcoholprobleem heeft ook voordien een alcoholprobleem 

had, andere studies geven aan dat slechts 1/3 voor de 

operatie een alcohol- of drugprobleem had [25]. Een twee-

de groep ontwikkelt een alcoholprobleem na de operatie, 

zonder voorgeschiedenis van alcoholisme. Bij een derde 

groep verdwijnt een voorafgaand alcoholprobleem na de 

operatie. Deze subgroep kan zicht geven op beschermende 

factoren. 

De toename in alcoholproblemen blijkt zich op langere 

termijn voor te doen, met een duidelijke stijging in het 

tweede jaar na de ingreep [26, 27]. In het eerste jaar na 

de ingreep lijken patiënten hun alcoholinname te beperken 

[28].

Een verklaring voor de hogere gevoeligheid voor alco-

holproblemen na BHK is dat alcohol op een andere manier 

door het lichaam verwerkt wordt, in het bijzonder bij 

malabsorptie-ingrepen. Er bestaat zelfs bezorgdheid dat in 

de periode van snel gewichtsverlies, gedurende de eerste 

12 à 18 maanden na de ingreep, alcohol toxische effecten 

kan hebben [23]. Na gastric bypass bereiken alcoholniveaus 

een snellere en hogere piek, en alcohol blijft langer in het 

lichaam. De snelle en hoge piek heeft bovendien een belo-

nend effect [26].

Andere verklaringen zijn van psychosociale aard. BHK 

kan heel wat psychosociale veranderingen met zich mee-

brengen (zie eerder), die een trigger kunnen vormen bij 

personen die kwetsbaar zijn voor middelenmisbruik. Drinken 

wordt vaak als copingmechanisme gebruikt, of een manier 

om met problemen en moeilijke gevoelens om te gaan. Dit 

zien we vooral bij patiënten die hoog scoren op sociale angst 

[25]. Verder zorgt een verminderd sociaal isolement, een 

positief gevolg van BHK, er ook voor dat men vaker in soci-

ale contexten komt waar alcohol beschikbaar is. Dit kan een 

verhoogd alcoholgebruik met zich kan meebrengen [23]. 

Tot slot 

De diëtist heeft een belangrijke functie binnen de bege-

leiding van obesitas en van BHK. Het ondersteunen van 

leefstijlaanpassingen en het monitoren en corrigeren van 

nutritionele tekorten zijn enkele voorbeelden [29, 30]. Alle 

patiënten met obesitas - met of zonder BHK, met of zonder 

TIJDSCHRIFT VOOR VOEDING & DIËTETIEK NUMMER 4 - JULI ~ AUGUSTUS 2017 



HOOFDARTIKEL

12

psychologische comorbiditeiten - hebben baat bij een mul-

tidisciplinair traject waarbinnen goede voedingsbegeleiding 

essentieel is voor hun herstelproces. Eetexpert ontwikkelde 

een draaiboek voor diëtisten ter ondersteuning van de 

voedingsbegeleiding bij personen met obesitas, inclusief 

handvatten bij de screening en opvolging van BHK. Dit is 

te raadplegen op www.draaiboeken.eetexpert.be/dietis-

tendraaiboek-overgewicht. 

Dit artikel ging in op een aantal psychologische risico’s bij 

BHK waar ook de diëtist alert voor moet zijn, namelijk bij-

dragen tot een brede psychosociale probleemsamenhang als 

basis voor een multidisciplinair behandelplan op maat, en ver-

kennen van de gevoeligheid voor alcoholproblemen en eet-

problemen. Dit betekent niet dat deze problemen de regel zijn. 

Keynotes voor de diëtist

BHK maakt onderdeel uit van een leefstijlbehandeling. 

Multidisciplinaire samenwerking kenmerkt het volledige 

bariatrische traject, van screening tot (langdurige) follow-up. 

Er bestaat een comorbiditeit tussen BHK en eetstoornis-

sen. Controleverlies bij het eten kan (blijven) bestaan na de 

ingreep. Restrictief eetgedrag als reactie op gastro-intestina-

le veranderingen kan een eetstoornis uitlokken. 

De bariatrische populatie is gevoeliger voor alcoholpro-

blemen. Alcohol wordt op een andere manier verwerkt door 

het lichaam. De patiënt dient hiervan op de hoogte gebracht 

te worden. Voorzichtigheid is geboden bij alle patiënten, en 

drankgebruik wordt best zoveel mogelijk beperkt. 

Na BHK kan een persoon om diverse redenen op psy-

chosociaal vlak uit evenwicht geraken. Er is een toename in 

risico op alcoholproblemen en suïcide een tweetal jaar na de 

ingreep. Alertheid rond psychosociaal welzijn van de patiënt 

is geboden, dit bij elk teamlid. Bij bezorgdheid dient tijdig 

verwezen te worden naar een psycholoog. 

Op zoek naar handvatten in de voedingsbegeleiding bij 

bariatrische chirurgie? Eetexpert ontwikkelde een draaiboek 

voor diëtisten waarin dit werd uitgewerkt. Ga naar http://

www.draaiboeken.eetexpert.be/dietistendraaiboek-over-

gewicht/voedingsbegeleiding-bij-bariatrische-chirurgie 
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