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Aanleiding
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Integrale zorg en ontwikkeling van regionale protocollen over
uiteenlopende onderwerpen in de verloskundige zorg, zijn de aanleiding om factsheets op te stellen. Doel van
de factsheets is om verloskundigen een overzicht te geven van de belangrijkste feitelijke gegevens uit onder
andere de beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en
wetenschappelijke literatuur over een onderwerp wat ter sprake kan komen binnen een verloskundig
samenwerkingsverband (VSV). De verkregen gegevens zijn in samenwerking met de werkgroep, bestaande uit
praktiserende verloskundigen en docenten/onderzoekers van de verloskundige opleiding tot stand gekomen. a
De KNOV heeft de informatie in deze factsheet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan
echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig is of dat alle recente informatie is verwerkt.
De factsheet kan door verloskundigen gebruikt worden als hulpmiddel om in gesprek te gaan met
ketenpartners en cliënten over zwangerschap na bariatrische chirurgie.

Inleiding
Het aantal volwassenen met obesitas is in de laatste 40 jaar sterk toegenomen in Nederland. In 1981 had 5.5%
van de Nederlandse volwassen bevolking (betreft bij deze cijfers personen van 20 jaar of ouder) een body mass
index (BMI) van >30, in 2017 was dit 14.2%.1 Een toename is vastgesteld voor alle drie de obesitas klassen
(klasse 1 BMI 30-35; klasse 2 BMI 35-40; klasse 3 BMI ≥40), waarbij voor elke klasse sprake was van tenminste
een verdubbeling. Van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 29 jaar had in 2017 1.7% een BMI tussen de
35-40 en 0.6% een BMI ≥40. Voor de leeftijdscategorie 30-39 jaar lagen deze percentages nog wat hoger: 2.1%
had een BMI tussen de 35-40 en 0.9% een BMI ≥40 (zie Tabel 1).
Tabel 1. Prevalentie van obesitas bij Nederlandse vrouwen naar leeftijd in 2017
Obesitas klasse 1
Obesitas klasse 2
Obesitas klasse 3
Leeftijd
BMI 30-35
BMI 35-40
BMI ≥40

Obesitas totaal
BMI>30

20-29 jaar

5.4 (95% CI 3.6; 7.8)

1.7 (95% CI 0.9; 3.2)

0.6 (95% CI 0.2; 1.8)

7.6 (95% CI 5.5; 10.3)

30-39 jaar

9.8 (95% CI 7.5; 12.7)

2.1 (95% CI 1.2; 3.8)

0.9 (95% CI 0.3; 2.3)

12.8 (95% CI 10.1;
16.0)

Bron: CBS Maatwerktabel Obesitas bij volwassenen in Nederland (periode 1981-2017).
Getallen weergegeven als percentages met het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval.
Afkortingen: BMI=body mass index; 95% CI=95% betrouwbaarheidsinterval

a

Voor een beschrijving van de werkgroep, zie de paragraaf Werkgroep op pag. 13.
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Vanwege cyclusstoornissen hebben obese vrouwen een kleinere kans om zwanger te worden (de kans is
afnemend met het stijgen van het gewicht) dan vrouwen met een normaal gewicht.2 Na een bariatrische
ingreep neemt de fertiliteit veelal toe vanwege de gewichtsreductie: een meta-analyse uit 2016 toont dat 58%
van de vrouwen spontaan zwanger werd na bariatrische chirurgie, nadat eerder bij deze vrouwen sprake was
van obesitasgerelateerde onvruchtbaarheid.3 Door het gewichtsverlies ontstaat er een ander hormonaal
evenwicht waardoor de menstruatiecyclus zich kan herstellen. Bij een zwangerschap na een bariatrische
ingreep zijn er echter wel bepaalde aandachtspunten waar de verloskundig zorgverlener weet van moet
hebben en alert op moet zijn al zij een zwanger vrouw begeleidt met een bariatrische ingreep in de
voorgeschiedenis. Deze factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten op dit gebied.

Definities
Body Mass Index (BMI)
Een vrouw kan in Nederland in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie bij een BMI van ≥40 kg/m2 of bij
een BMI tussen de 35 en 40 kg/m2 met obesitasgerelateerde comorbiditeit (bijvoorbeeld diabetes mellitus type
2), waarbij afvalpogingen niet hebben geleid tot gewichtsverlies of -behoud ervan.4 Bij 46-72% van de mensen
met obesitas en diabetes mellitus type 2, gaat de diabetes in remissie (hemoglobine A1c <6.5%, 47 mmol/mol
zonder medicatie) na een bariatrische ingreep.4

Typen bariatrische ingrepen
Er zijn verschillende typen bariatrische ingrepen. De meest uitgevoerde ingreep in Nederland is de gastric
bypass, waarbij het gewichtsverlies na 1 tot 2 jaar gemiddeld 32% is.4 Bij een gastric bypass wordt de maag
verkleind en wordt een omleiding gemaakt van een deel van de dunne darm. Hierdoor worden voedingsstoffen
in mindere mate opgenomen.5,6 (zie Figuur 1). Dit wordt van oudsher een malabsorptie procedure genoemd
omdat de voedselopname wordt beperkt: de voeding wordt minder verteerd door het lichaam.
Figuur 1. Gastric bypass operatie

De gastric sleeve operatie is een relatief nieuwe techniek waarbij een groot deel van de maag wordt verwijderd
met als resultaat dat de mogelijkheid tot voedsel inname verminderd: de vrouw kan minder eten (zie Figuur 2).
Dit is een restrictieve ingreep. Tegenwoordig wordt het onderscheid in restrictief versus malabsorptie minder
strikt gemaakt, omdat na een gastric sleeve toch ook sprake lijkt te zijn van veranderingen in de
voedselopname. Er is geen objectief selectiecriterium op basis waarvan een keuze gemaakt wordt tussen een
gastric bypass en een gastric sleeve7: beide operaties worden toegepast bij vrouwen met een kinderwens.
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Figuur 2. Gastric sleeve operatie

Een derde type ingreep, de (laparoscopisch verstelbare) siliconen maagband, wordt nauwelijks meer toegepast
wegens veranderde medische en technische inzichten.

Abdominoplastie (buikwandcorrectie)
Na een bariatrische ingreep met fors gewichtsverlies daarop volgend, kan de wens bestaan bij de vrouw om
een abdominoplastie te ondergaan om de overtollig huid te laten verwijderen. Ook na een abdominoplastie is
het mogelijk om zwanger te worden. De huid blijft elastisch en de ingreep veroorzaakt geen
gezondheidsproblemen voor moeder of kind. Bij een zwangerschapswens is het echter beter de
buikwandcorrectie uit te stellen tot in ieder geval zes maanden na de bevalling: een zwangerschap rekt de huid
en de spieren van de buik uit, waardoor vaak opnieuw een abdominoplastie nodig is om het oorspronkelijke
resultaat te bereiken. Daarnaast kan het tillen en buigen voor de verzorging van de baby teveel druk uitoefenen
op de incisies wat het eindresultaat in gevaar brengt. Indien de vrouw borstvoeding geeft, wordt aangeraden te
wachten met de abdominoplastie tot zes maanden na het stoppen hiervan. Dit wegens de negatieve
voedingsbalans gedurende de periode van borstvoeding: het lichaam breekt vetten af om melk te produceren,
waardoor meer calorieën verbrand worden dan dat er het lichaam binnenkomen. Hierdoor is het
lichaamsgewicht in de borstvoedingsperiode mogelijk nog niet gestabiliseerd.8-12

Prevalentie/incidentie
In de Verenigde Staten wordt ongeveer de helft van de bariatrische ingrepen uitgevoerd onder vrouwen in de
vruchtbare leeftijd: bij 30% van de Amerikaanse vrouwen is een zwangerschapswens de reden voor de
ingreep.13,14 Nederlandse cijfers over bariatrische ingrepen zijn door de KNOV opgevraagd bij de Nederlandse
Zorgautoriteit in juli 2019, maar op deze aanvraag zijn geen cijfers ontvangen. Wel meldt een NOS-artikel op
basis van cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit dat de gastric bypass in Nederland steeds vaker wordt
uitgevoerd: 340 keer in 2008, in 2015 is dit reeds gestegen tot 7546 keer. Voor het jaar 2018 lijkt het al om 10
tot 12 duizend Nederlanders te gaan.15 Voor Nederlandse vrouwen staat een zwangerschapswens in de top 5
van redenen om een bariatrische ingreep te willen ondergaan (nog niet gepubliceerd onderzoek Máxima
Medisch Centrum).16.
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Risico’s voor moeder en kind
Een overzicht van de maternale risico’s bij een zwangerschap na bariatrische chirurgie is weergegeven in Tabel
1 in de bijlage.

Maternale risico’s
Voedingsdeficiënties
Bariatrische chirurgie gaat vaak gepaard met tekorten aan mineralen en vitamines, waarbij het risico op
voedingsdeficienties het grootst is na een gastric bypass. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag
liggen. Niet alleen is de voedselinname en/of -opname verminderd na toepassing van bariatrische chirurgie,
maar preoperatief kunnen ook al tekorten bestaan. De combinatie van fysiologische veranderingen die
plaatsvinden gedurende de zwangerschap met de veranderingen veroorzaakt door de bariatrische ingreep,
maakt deze zwangeren extra kwetsbaar voor voedingsdeficiënties.17
Na bariatrische chirurgie wordt altijd een speciaal afgestemd multivitaminesupplement voorgeschreven, welke
levenslang gebruikt dient te worden. Echter, de therapietrouw voor het innemen van deze supplementen
neemt bij een aanzienlijk deel af in de loop van de tijd. Bovendien gaan zwangeren vaak een algemeen
supplement voor zwangeren gebruiken dat niet afgestemd is op de specifieke deficiënties na bariatrische
chirurgie.18,19 Het screenen op en behandelen van voedingsdeficiënties bij vrouwen met een bariatrische
ingreep in de voorgeschiedenis behoeft zowel voor, tijdens als na de zwangerschap aandacht (zie ook pag. 9
Tabel 2 en pag. 10 voor Tabel 3).

Dumpingklachten
Dumping is een verzamelnaam voor klachten die ontstaan na een te snelle maagontlediging en komt
voornamelijk voor na een gastric bypass. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vroege (binnen een uur na
voedselinname) en late dumpingklachten (1-3 uur na een maaltijd).

Vroege dumpingklachten
Vroege dumpingklachten ontstaan omdat voedsel niet meer goed wordt fijn gemaald door de maag en
derhalve in te grote stukken in de dunne darm aankomen. Deze sterk geconcentreerde voeding onttrekt veel
vocht aan de omliggende bloedvaten in de dunne darm, hetgeen een vol gevoel kan geven, buikpijn,
darmkrampen en diarree. Daarnaast heeft de onttrekking van vocht een bloeddrukdaling tot gevolg waardoor
vasomotorische klachten optreden als hartkloppingen, duizeligheid, zwaktegevoel en sufheid.
Vroege dumpingklachten kunnen (grotendeels) worden voorkomen door het eten van kleinere hoeveelheden
per keer, de dagelijkse voedselinname te verdelen over zes maaltijden en bij de maaltijden weinig te drinken.
Een half uur liggen na een maaltijd kan helpen de vasomotorische symptomen te reduceren.20

Late dumpingklachten
Doordat bij een bariatrische ingreep een deel van de maag verwijderd wordt, kan door versnelde aankomst van
het voedsel in de dunne darm een disbalans ontstaan tussen de opname van suikers (wordt versneld) en de
productie van insuline (komt te laat op gang). Dit geeft late dumpingklachten. Er ontstaat een situatie
vergelijkbaar met diabetespatiënten: er kan sprake zijn van diverse symptomen van reactieve hypoglykemie als
moeheid, zweten, onrust, duizeligheid, geeuwhonger, trillen en soms flauwvallen
(https://www.mlds.nl/ziekten/dumpingsyndroom/).
Ter voorkoming van late dumpingklachten zijn aanpassingen aan het dieet noodzakelijk. Geraffineerde en
snelle koolhydraten dienen vermeden te worden en de voorkeur dient gegeven te worden aan
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voedingsmiddelen met een lage glycemische index die zorgen voor een tragere, meer geleidelijke stijging van
de bloedsuikerspiegel.20

Dumpingklachten in de zwangerschap
In de vroege zwangerschap treedt een toename van de insulinesecretie en -gevoeligheid op, waardoor het
risico op hypoglykemie bij zwangere vrouwen na een bariatrische ingreep verder is verhoogd.20 Chagas et al.21
geven aan dat een derde van de zwangere vrouwen last heeft van dumpingklachten na een gastric bypass. De
orale glucose tolerantietest (OGTT) om zwangerschapsdiabetes vast te stellen 22,23 wordt vanwege de kans op
zowel vroege als late dumpingklachten afgeraden.20 (zie ook Beleid- paragraaf Zwangerschapsdiabetes, pag.
10).

Darmobstructies: interne herniatie, invaginatie en strengileus
Interne herniatie
Na een gastric bypass ontstaat er meer ruimte in de buik en kunnen de darmen meer bewegen. Daardoor kan
in de nieuw ontstane ruimtes een darmlis terechtkomen en vast komen te zitten: een interne herniatie.5 Het
risico op interne herniatie neemt met name eind tweede, begin derde trimester toe (incidentie interne
herniatie 1%). De uterus groeit en door een toename van de intra-abdominale druk worden andere organen
weggedrukt.24,25
Een interne herniatie is een ernstige complicatie met een risico op maternale en foetale mortaliteit wanneer
deze tijdens de zwangerschap ontstaat. Een systematisch review uit 2016 vond in de literatuur 47 cases van
interne herniatie bij zwangere vrouwen na een gastric bypass en 5 cases in hun eigen database (Leuven,
België).26 Onder deze 52 cases was sprake van een maternale mortaliteit van 3.8% en een foetale mortaliteit
van 5.8%, waarbij in al deze gevallen de operatie pas >48 uur na aanvang van de symptomen plaatsvond. De
tijdsduur tussen aanvang van de symptomen en operatie, suggereert dat een interne herniatie mogelijk slecht
herkend wordt door verloskundig zorgverleners. Bij 17.3% van de vrouwen was er de noodzaak tot een
darmresectie. Wel moet in acht worden genomen dat deze resultaten berusten op hoofdzakelijk case reports in
plaats van cohort studies, waardoor publicatie bias een rol kan spelen. De grootste case serie (n=17) in deze
systematisch review toonde geen maternale en foetale mortaliteit dan wel de noodzaak tot uitvoering van
darmresecties aan.27
Een interne herniatie kan ook ontstaan bij een zwangere vrouw waarbij de bariatrische ingreep vele jaren
geleden heeft plaatsgevonden en zelfs bij een geopereerde interne herniatie in de voorgeschiedenis is een
herhaling hiervan mogelijk. De diagnose kan gemakkelijk worden gemist vanwege het aspecifieke
klachtenpatroon5: vrouwen presenteren zich hoofdzakelijk met abdominale pijn, bij 65% komt ook
misselijkheid en overgeven voor. Laboratoriumonderzoek is meestal niet informatief en een CT-scan of MRI
bevestigt de diagnose bij slechts driekwart van de vrouwen.26

Invaginatie en strengileus
Acute buikklachten bij een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis, kunnen ook wijzen op een invaginatie.
Dit is het opstroppen van de darm in zichzelf. Daarnaast kan een strengileus ontstaan: een obstructie in de
darm door verkleving van littekenweefsel. Omdat er minder ruimte in de buik beschikbaar is gedurende de
zwangerschap, is de kans op een invaginatie of strengileus verhoogd tijdens de zwangerschap.

Cholelithiasis (galsteenlijden)
Het risico op de vorming van galstenen is verhoogd bij een zwangerschap na bariatrische chirurgie: zowel een
zwangerschap als fors gewichtsverlies vergroten het risico.24,25,28 Symptomatisch galsteenlijden uit zich meestal
in koliekpijn met uitstraling via de rechterzij naar de rug. Het kan zich ontwikkelen tot ernstigere beelden,
bijvoorbeeld een galblaasontsteking, gecompliceerd symptomatisch galsteenlijden, ontsteking van de galwegen
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(cholangitis) of een pancreatitis (alvleesklierontsteking).25 De verloskundig zorgverlener dient er daarom op
bedacht te zijn dat buikpijn bij een zwangere vrouw met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis kan
wijzen op galblaas- en galsteenproblematiek. Om de diagnose te kunnen stellen is echografie geïndiceerd.
Meestal kunnen galsteenklachten conservatief behandeld worden gedurende de zwangerschap met adequate
pijnstilling en kan de chirurgische behandeling uitgesteld worden tot na de partus.

Sectio
Vrouwen met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis hebben, vergeleken met obese vrouwen zonder
deze ingreep, geen verhoogd risico op een sectio.29-31 Kwong et al.30 rapporteren in hun meta-analyse wel een
verhoogd risico op een sectio indien een vergelijking wordt gemaakt met een controlegroep gematched op BMI
vlak voor de zwangerschap (pre-pregnancy BMI)b. Dit risico was in de meta-analyse van Galazis et al. met een
soortgelijke controlegroep echter niet significant.29 Berlac et al.32 vonden dat een primaire sectio meer
voorkomend was bij vrouwen na een gastric bypass (16.1%) dan bij vrouwen met een normaal lichaamsgewicht
(8.1%)c, een secundaire sectio kwam niet vaker voor (respectievelijk 13.7% versus 11.2%).
Er is geen fysiologische reden voor het uitvoeren van meer sectio’s bij vrouwen met een bariatrische ingreep in
de voorgeschiedenis. Het verhoogde risico op een sectio dat in sommige studies wordt gevonden, is daarom
mogelijk het gevolg van care giver bias.33

Anemie
Het risico op anemie (zwangerschapsduur niet gespecificeerd) is niet verhoogd bij vrouwen na een bariatrische
ingreep in vergelijking met obese vrouwen zonder bariatrische chirurgie in de voorgeschiedenis.29 Wat betreft
postpartum anemie vonden Berlac et al.32 geen verschil in risico na een gastric bypass vergeleken met vrouwen
met een normaal lichaamsgewicht.

Hemorrhagia postpartum (HPP)
Yi et al.31 en Kwong et al.30 vonden geen verschillen in HPP bij vrouwen die een bariatrische ingreep hebben
ondergaan vergeleken met obese vrouwen zonder bariatrische ingreep. Tevens werd geen verschil gevonden
betreffende HPP bij vergelijking met een controlegroep gematched op pre-pregnancy BMI30 of in een Deense
cohort studie vergeleken met zwangere vrouwen met een normaal lichaamsgewicht.32 Een meta-analyse uit
2008 vermeldt wel een significante relatie tussen obesitas en een verhoogd risico op HPP.34,35

Hypertensieve aandoeningen
Zwangerschapshypertensie
De kans op zwangerschapshypertensie neemt af na een bariatrische ingreep vergeleken met obese vrouwen
die geen ingreep hebben ondergaan.30 In vergelijking met een controlegroep gematched op pre-pregnancy BMI
werd geen verschil in risico gevonden op zwangerschapshypertensie.30 Echter, Berlac et al. vonden dat
zwangerschapshypertensie nog steeds meer voorkomend is bij zwangeren na toepassing van een gastric bypass
(4.6%) vergeleken met zwangere vrouwen met een normaal gewicht (1.8%).32

b

Kwong et al. (2018) vergelijken in hun meta-analyse obese vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan met twee
controlegroepen: een controlegroep gematched op pre-surgery BMI en een controlegroep gematched op pre-pregnancy BMI. De presurgery BMI controlegroep bestaat uit vrouwen die geen bariatrische ingreep hebben ondergaan en een BMI hebben die vergelijkbaar is
met het BMI van de groep vrouwen voorafgaande aan hun bariatrische ingreep (kortgezegd met obesitas). De pre-pregnancy BMI
controlegroep bestaat uit vrouwen die geen bariatrische ingreep hebben gehad en een BMI hebben die vergelijkbaar is met het BMI van de
geopereerde groep vrouwen vóór hun zwangerschap maar na de bariatrische ingreep (in meer of mindere mate heeft gewichtsverlies
plaatsgevonden). Galazis et al. (2014) voerden ten behoeve van hun meta-analyse subgroepanalyses uit met soortgelijke controlegroepen
als Kwong et al.
c De controlegroep van de Deense cohort study van Berlac et al. (2014) bestond uit vrouwen met een BMI tussen de 20-24 kg/m2
voorafgaande aan de zwangerschap.
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Pre-eclampsie
Kwong et al.30 en Galazis et al.29 vonden wat betreft het risico op pre-eclampsie geen verschil tussen vrouwen
met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis in vergelijking met de pre-surgery BMI dan wel de prepregnancy BMI gematchte controlegroep. Ook hebben vrouwen na een gastric bypass geen hoger risico op preeclampsie in vergelijking met vrouwen met een normaal lichaamsgewicht.32

Zwangerschapsdiabetes
Bij een zwangerschap na bariatrische chirurgie neemt de kans op zwangerschapsdiabetes af in vergelijking met
obese zwangere vrouwen die geen bariatrische ingreep hebben ondergaan.29-31 In vergelijking met een prepregnancy BMI gematchte controlegroep werd geen verschil in risico op zwangerschapsdiabetes gevonden.29,30
Echter, Berlac et al.32 vonden dat zwangerschapsdiabetes nog steeds vaker voorkomt bij vrouwen met een
gastric bypass in de voorgeschiedenis (9.2%) dan bij vrouwen met een normaal gewicht die geen bariatrische
ingreep hebben ondergaan (1.3%). Om die reden dient glucosecontrole tijdens de zwangerschap plaats te
vinden (zie ook Beleid-paragraaf Zwangerschapsdiabetes, pag. 10).

Foetale risico’s
In Tabel 2 in de bijlage is een overzicht opgenomen van de foetale risico’s bij een zwangerschap na bariatrische
chirurgie.

Groeirestrictie
Er bestaat een verhoogd risico op small for gestational age (SGA) of ‘small neonates’d na bariatrische chirurgie
in vergelijking met obese vrouwen die geen bariatrische chirurgie hebben ondergaan.29-31 Het risico op SGA en
‘small neonates’ is tevens verhoogd wanneer vergeleken wordt met een controlegroep zonder bariatrische
ingreep gematched op pre-pregnancy BMI.29,30 Na een gastric bypass is er een hoger risico op een ‘small baby’
(samengestelde maat bestaande uit SGA en intra-uteriene groeivertraging) dan na een gastric sleeve
procedure.25,30 Berlac et al.32 rapporteren in hun Deense cohort studie dat de pasgeborenen van vrouwen die
een gastric bypass hebben ondergaan gemiddeld 212 gram lichter zijn dan de pasgeborenen van vrouwen met
een normaal lichaamsgewicht zonder bariatrische ingreep.

Macrosomie
Daarentegen is het risico op macrosomie en ‘large neonates’e verlaagd bij een zwangerschap na een
bariatrische procedure: zowel vergeleken met met obese vrouwen die geen bariatrische ingreep hebben gehad
als met een controlegroep gematched op pre-pregnancy BMI.29-31 Een gastric bypass resulteert in een grotere
afname van ‘large neonates’ dan een gastric sleeve procedure.30

Vroeggeboorte
Twee meta-analyses rapporteren een verhoogd risico op vroeggeboorte bij vrouwen die een bariatrische
ingreep hebben ondergaan in vergelijking met obese vrouwen zonder bariatrische ingreep.29,30 Eén metaanalyse uit 201531 vond deze relatie echter niet. Een kanttekening hierbij is dat er in eerste instantie wel een
verhoogd risico op vroeggeboorte werd gevonden door Yi et al.31, maar zij besloten een grote Zweedse studie36

d

Small neonates wordt door Galazis et al. (2014) gedefinieerd als een samengestelde maat bestaande uit small for gestational age, intrauteriene groeivertraging of een laag geboortegewicht.
e Large neonates is een samengestelde maat bestaande uit macrosomie en large for gestational age.
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uit te sluiten van de meta-analyse (na uitvoering van een sensitiviteitsanalyse) waarna geen verschil meer werd
gevonden tussen interventie- en controlegroep.
Bij vergelijking met een controlegroep gematched op pre-pregnancy BMI vlak wordt in twee meta-analyses een
verhoogd risico gevonden op vroeggeboorte na bariatrische chirurgie.29,30 Galazis et al.29 vermoeden dat de
toename in vroeggeboorte, een toename die zij schatten op 28%, gerelateerd is aan de toename in
groeirestrictie na bariatrische chirurgie.

Opname NICU
Twee meta-analyses rapporteren geen verschil in risico ten aanzien van opname op de NICU van pasgeborenen
van moeders met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis vergeleken met controlegroepen gematched
op pre-surgery BMI of pre-pregnancy BMI.29,30 Echter, een Deense cohort studie vond dat bij vrouwen die een
gastric bypass hadden gehad, de pasgeborene vaker op de NICU werd opgenomen (20.1%) vergeleken met de
pasgeborenen van moeders met een normaal lichaamsgewicht (13.5%).32

Aangeboren afwijkingen
Bariatrische chirurgie voorafgaand aan een zwangerschap verandert niet het risico op een aangeboren
afwijking bij het kind in vergelijking met vrouwen met een normaal lichaamsgewicht 32 of vergeleken met obese
vrouwen zonder bariatrische ingreep.30,37 Het risico op een aangeboren afwijking lijkt wel toe te nemen bij een
stijgend maternaal BMI.37 Echter, een veelvoorkomende beperking bij onderzoek naar de relatie tussen
obesitas en aangeboren afwijkingen, is het ontbreken van een correctie voor diabetes of andere
leefstijlfactoren. Bovendien is vaak onduidelijk of het gevonden verband tussen obesitas en het verhoogde
risico op een bepaalde aangeboren afwijking causaal is. Obesitas is dan ook geen indicatie voor een GUO.34

Beleid
Preconceptioneel
Zwangerschapswens na bariatrische chirurgie
Huidige richtlijnen en regionale protocollen2,5,20 adviseren een zwangerschap tenminste 1 of 2 jaar uit te stellen
na een bariatrische ingreep vanwege het snelle en vele gewichtsverlies in het eerste jaar. De veronderstelling is
dat onder andere voedingsdeficiënties bij de moeder dan zouden kunnen leiden tot groeivertraging van het
ongeboren kind. Deze aanbeveling is grotendeels gebaseerd op expert opinion, het wetenschappelijke bewijs
voor grotere foetale en maternale risico’s bij vroege conceptie is vooralsnog niet eenduidig.
Bij een zwangerschapswens dient ook in overweging genomen te worden dat het leven van vrouwen de eerste
2 jaar na een bariatrische ingreep veelal in het teken staat van het aanpassen van de leefstijl. Een
zwangerschap is een grote levensgebeurtenis en kan in die periode een (te) grote belasting zijn. Daarnaast kan
aankomen in gewicht tijdens de zwangerschap psychisch belastend zijn voor de aanstaande moeder.

Voedingsstatus
De Preconceptie Indicatie Lijst (PIL)38 geeft het advies om vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan
preconceptioneel te laten (her)starten met het nemen van supplementen met vitamine b12, foliumzuur, ijzer,
vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) en eiwitten. Daarnaast is zowel preconceptioneel als in ieder
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zwangerschapstrimester bloedonderzoek naar voedingsdeficiënties geïndiceerd. In Tabel 2 zijn de
bloedbepalingen weergegeven die het Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven adviseert.f
Tabel 2. Aanbevolen bloedonderzoek bij een zwangerschapswens en ieder zwangerschapstrimester bij een
bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis
Laboratoriumbepaling
Normaalwaarde
Hb
Ferritine
Vitamine D (25-OH-D)
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine B12*
Methylmalonzuur*
Foliumzuur
Gecorrigeerd Calcium
PTH**/***
PT
APTT

7.5-10.0 mmol/l
9-120 μg/l
> 75nmol/l
75-160 nmol/l
40 – 150 nmol/l
145-569 pmol/l
< 430 nmol/l
> 8.0 nmol/l
**/**** 2.15 – 2.55 mmol/l
1.2 - 5.2 pmol/l
12.1 – 15.6 sec
25 - 33 sec

Bron: Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven
Afkortingen: PTH=parathyreoïd hormoon; PT=Prothrombine tijd; APTT=Activated Partial Thromboplastin Time
* Methylmalonzuur is meestal verhoogd bij een vitamine B12 deficiëntie. Een verhoogd methylmalonzuur
in combinatie met een laag tot normaal vitamine B12 gehalte, wijst toch op een vitamine B12 deficiëntie.
** Bij hypocalciemie PTH controleren. Een laag PTH met een laag calcium gehalte wijst op een
hypoparathyreoidie. Een laag calcium met een verhoogd PTH wijst op een secundaire
hyperparathyreoidie mogelijk veroorzaakt door een vitamine D deficiëntie.
*** Bij verhoogt PTH (hoger dan twee maal de upper limit of normal (ULN)) met normale nierfunctie,
normaal calcium en Vitamine D (25-OH-D) overleg met internist (endocrinoloog) noodzakelijk in verband
kans op normocalciemische primaire hyperparathyeroidie. Een licht verhoogd PTH (<2x ULN) bij normaal
calcium en Vitamine D (25-OH-D) is acceptabel, maar wordt geadviseerd om lab na een half jaar te
herhalen. Indien persisterend verhoogt PTH consult/overleg endocrinoloog geadviseerd. Verder wijst een
verhoogd PTH met hypercalciemie op een primaire hyperparathyreoidie. Om deze reden altijd verdere
analyse door internist noodzakelijk.
**** Gecorrigeerd calcium (in lab aanvragen albumine en calcium dan krijg je gecorrigeerd calcium).

Prenataal
Voedingsstatus
• Bloedonderzoek: bepaal ieder zwangerschapstrimester de voedingsstatus.19 Zie ook Tabel 2. Maak
duidelijke regionale afspraken en overleg met de huisarts bij deficiënties.
• Begeleiding voedingsdeskundige: aan te raden is de zwangere vrouw te laten begeleiden door een
voedingsdeskundige met ervaring op het gebied van de voedingsbehoeften van zwangeren na een
bariatrische ingreep.19,39
• Vitaminesuppletieschema: wegens het gebrek aan (inter)nationale richtlijnen hierover, hebben Leclercq et
al.25 een vitaminesuppletieschema ontwikkeld in het Máxima Medisch Centrum Eindhoven/ Veldhoven voor
zwangere vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Zie Tabel 3.

f

In het Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven is een bariatrisch centrum gevestigd met een obstetrische high care en een NICU,
hierdoor is veel expertise aanwezig op het gebied van zwangerschap na bariatrische chirurgie.
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Zwangerschapsdiabetes
Gedurende een OGTT komt bij gemiddeld 49.6% van de zwangere vrouwen na een bariatrische ingreep
reactieve hypoglykemie voor (zie ook paragraaf Dumpingklachten, pag. 5).5,20,40 Het risico is het grootst (83.3%)
na een gastric bypass operatie, bij een gastric sleeve en laproscopisch verstelbare maagband liggen de
percentages voor reactieve hypoglykemie op respectievelijk 54.5% en 11.8%.40 De OGTT om
zwangerschapsdiabetes vast te stellen wordt dan ook afgeraden bij deze vrouwen. 22,23 Als alternatief voor de
OGTT kan de nuchtere bloedglucose en de 2 uur postprandiale waarde (na het eten) worden bepaald of kan
bijvoorbeeld een glucose-dagcurve worden verricht.41
Tabel 3. Adviezen voor vitaminesuppletie bij vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan
Supplement
Advies
Standaard na RYGB
IJzer*

70 mg per dag

Foliumzuur*
Vitamine B12*

600 µg per dag
350 µg per dag

Vitamine D (25(OH)D)*

25 µg (1000 IE) per dag

Extra profylaxe tijdens
zwangerschap

400 µg‡

Vitamine K
Calcium/vitamine D3

1000 mg (800 IE) 1 dd

500 mg (400 IE) 1 dd

Extra bij deficiënties
tijdens zwangerschap
ferrofumaraat 200 mg
(bevat 65 mg ijzer) 1 dd
1 mg 1 dd
hydroxocobalamineinjecties 1000 µg i.m.δ
Omzetten in 20 µg per
dag; eventueel losse
tabletten vitamine D 800
IE toevoegen
vitamine K 5 mg per
week‖
calcium 1000 mg 1 dd
voor slapen gaan

Bron: Leclercq et al. (2018)
Afkorting: RYGB=Roux-en-Y gastric bypass
Interpretatie: naast standaard 600 µg foliumzuur per dag na een bariatrische ingreep, wordt extra foliumzuursuppletie van 400 µg
geadviseerd minimaal 4 weken vóór tot 8 weken na de conceptie. Dus in totaal 1 mg. Indien de foliumzuurwaarde na laboratoriumbepaling
(fors) verhoogd is, kan extra suppletie achterwege gelaten worden. Indien na laboratoriumbepaling het foliumzuur te laag blijkt, dan nog 1
mg extra; kortom 2 mg in totaal.
*De stof is aanwezig voor het standaardsupplement voor patiënten met een RYGB
‡ Foliumzuursuppletie: foliumzuur 400 µg 1 dd per os vanaf 4 weken voor bevruchting tot en met 8 weken na de bevruchting (10 weken
zwangerschapsduur).
δ Het toedieningsschema is afhankelijk van de ernst van de deficiëntie.
‖ Vitamine K-suppletie vindt alleen plaats bij deficiëntie. Een vitamine K-deficiëntie is aannemelijk bij een verlengde PT en een nietafwijkende APTT.

Groeiecho’s
Gezien het verhoogde risico op SGA, zijn groeiecho’s geïndiceerd.

Verwijzing bij complicaties
Het is noodzakelijk om bij een zwangere vrouw met buikpijn en een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis
(ook indien de ingreep vele jaren geleden heeft plaatsgevonden) bij klachten vroegtijdig te verwijzen naar de
tweede lijn. Laagdrempelig overleg met een bariatrisch centrum met een obstetrische high care en een NICU is
noodzakelijk. Interne herniatie en galsteenlijden kunnen oorzaken zijn van de buikpijn en misselijkheid bij deze
vrouwen en zijn ernstige complicaties.
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Nataal
Baring
Bariatrische chirurgie is op zichzelf geen indicatie voor een sectio caesarea. Een bariatrische ingreep verandert
noch het verloop noch het beleid rond de baring.39

Postnataal
Borstvoeding
Het geven van borstvoeding wordt geadviseerd, ook bij vrouwen met een bariatrische ingreep in de
voorgeschiedenis.41,42 Het is gedurende de lactatieperiode van belang dat de vrouw voldoende eet (1800 kcal of
meer) met genoeg eiwitten en dat het gewicht stabiliseert. Als de vrouw vetdiarree heeft (een vettige en dunne
ontlasting waarin meer vetten zitten dan normaal), kan de borstvoeding te weinig calorieën bevatten. Een
adequate vitamine B12- en vitamine D-status zijn belangrijk. Gedurende de lactatieperiode is het daarom ook
zinvol om de vrouw te laten begeleiden door een diëtiste.19 Om mogelijke voedingsdeficiënties te voorkomen
bij de pasgeborene die borstvoeding krijgt, is het een overweging om in de lactatieperiode eens in de drie
maanden bloedonderzoek uit te laten voeren bij de moeder via de huisarts.5

Anticonceptie
Vrouwen die een bariatrische ingreep hebben ondergaan, dienen niet-orale hormonale anticonceptie te
gebruiken of niet-hormonale methoden zoals het koperspiraaltje of een condoom.43,44 Een gastric bypass gaat
gepaard met malabsorptie waardoor orale anticonceptie onvoldoende betrouwbaar zijn.5,39,43,44 Ook bij een
gastric sleeve lijkt terughoudendheid in het gebruik van orale anticonceptie geboden.

Overwegingen van belang voor samenwerking eerste en tweede lijn
Het merendeel van de zwangerschappen na bariatrische chirurgie verloopt ongecompliceerd. Begeleiding van
de zwangere vrouw door de eigen eerstelijnsverloskundige in goede samenwerking met de ketenpartners is
daarom mogelijk. De eerstelijnsverloskundige is in staat de foetale groei door middel van groeiecho’s op te
volgen: zij kan de groei monitoren en indien nodig tijdig verwijzen voor aanvullende zorg. Met consultatie van
een voedingsdeskundige en de huisarts, kan de voedingsstatus van de vrouw adequaat op peil worden
gehouden. Tevens kan een goed geïnformeerde verloskundige alarmsymptomen bij een zwangere vrouw met
een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis vroegtijdig signaleren, zoals buikpijnklachten die kunnen
wijzen op een interne herniatie. Ook de partus kan door de eerstelijnsverloskundige worden begeleid indien,
zoals altijd, risk assessment op reguliere basis plaatsvindt en de toegang tot specialistische zorg geregeld is.

Kennislacunes: wat weten we (nog) niet?
• Tijd tussen bariatrische ingreep en conceptie: Parent et al.45 vonden in hun retrospectieve observationele
studie (n=1859) uitgevoerd in de VS dat een bevalling binnen 2 jaar na de bariatrische ingreep een hoger
risico gaf op een NICU-opname (RR 1.54, 95% CI 1.05; 2.25) dan een bevalling die plaatsvond langer dan 4
jaar na de bariatrische ingreep. Er zijn echter ook diverse recente studies die geen bewijs vinden voor het
uitstellen van een zwangerschap na een bariatrische ingreep (gastric bypass of gastric sleeve) wegens
negatieve foetale of maternale uitkomsten bij vroege conceptie.46-48
• Begeleiding door eerste lijn versus tweede lijn: er zijn geen studies beschikbaar die foetale en maternale
uitkomsten vergelijken van vrouwen met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis die gedurende
hun zwangerschap en bevalling door de eerste lijn werden begeleid versus de tweede lijn.
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Conclusies
Het grootste gedeelte van de zwangerschappen na bariatrische chirurgie verloopt zonder complicaties. Er zijn
echter een aantal aandachtspunten waar de verloskundig zorgverlener weet van moet hebben en alert op
moet zijn, als zij een zwangere vrouw begeleidt met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis. De
counseling, screening en begeleiding van deze cliënten door verloskundig zorgverleners dient hierop afgestemd
te worden.
• Hoewel het risico op zwangerschapsdiabetes en -hypertensie afneemt na bariatrische chirurgie,
komen zwangerschapsdiabetes en -hypertensie nog steeds vaker voor bij deze vrouwen in vergelijking
met vrouwen met een normaal lichaamsgewicht.
• Er is geen verhoogd risico op pre-eclampsie bij vrouwen met een bariatrische ingreep in de
voorgeschiedenis.
• Na bariatrische chirurgie is vaak sprake van voedingsdeficiënties (tekorten aan mineralen en
vitamines), met name na een gastric bypass. Des gevolge is het risico op SGA verhoogd na een
bariatrische ingreep, waarbij het risico op groeirestrictie hoger is bij een gastric bypass (malabsorptie
procedure) dan een gastric sleeve procedure (restrictieve ingreep).
-Screen en behandel op voedingsdeficiënties zowel vóór als tijdens de zwangerschap. Zie ook de
adviezen voor bloedbepalingen (Tabel 2) en vitaminesuppletie (Tabel 3) van het Maxima Medisch
Centrum Eindhoven/Veldhoven.
-Groeiecho’s zijn geïndiceerd bij een zwangerschap na bariatrische chirurgie.
• De gevonden toename in vroeggeboorte na een bariatrische ingreep is mogelijk gerelateerd aan de
toename in groeirestrictie na bariatrische chirurgie. Galazis et al.29 rapporteren een 28% toename in
vroeggeboorte gerelateerd aan bariatrische chirurgie.
• Dumpingklachten na een bariatrische ingreep bestaan uit buikpijn, darmkrampen, diarree
vasomotorische symptomen en reactieve hypoglykemie wegens snelle ontlediging van de maag.
Aanpassingen in het dieet en bij de inrichting van de eetmomenten kunnen dumpingklachten
grotendeels voorkomen.
• Een OGTT voor de vaststelling van zwangerschapsdiabetes wordt vanwege het risico op
dumpingklachten afgeraden. Als alternatief kan bijvoorbeeld de nuchtere bloedglucose en de 2 uur
postprandiale waarde (na het eten) worden bepaald of kan een glucose-dagcurve worden gemaakt.
• Na een bariatrische ingreep bestaat een verhoogd risico op een interne herniatie, met name aan het
einde van het tweede trimester en begin derde trimester (incidentie interne herniatie 1%). Bij
buikpijnklachten, mogelijk in combinatie met misselijkheid en overgeven, moet men hier zeer alert op
zijn. Andere mogelijke darmobstructies die acute buikklachten geven zijn invaginatie en strengileus.
Buikpijn kan ook wijzen op symptomatisch galsteenlijden. Verwijs bij klachten vroegtijdig naar de
tweede lijn. In de tweede lijn zal laagdrempelig overleg plaatsvinden met een bariatrisch centrum dat
is uitgerust met een obstetrische high care en een NICU.
• Er lijkt geen verhoogd risico op (postpartum) anemie na een bariatrische ingreep, maar er is relatief
weinig onderzoek verricht naar deze uitkomstmaat. Er is geen verhoogd risico op postpartum
bloedverlies bij deze vrouwen. Wel is een significante relatie gevonden tussen obesitas en een
verhoogd risico op postpartum bloedverlies.
• Bariatrische chirurgie voorafgaand aan een zwangerschap verandert niet het risico op een aangeboren
afwijking bij het kind.
• Een bariatrische ingreep verandert niet het verloop van of beleid rondom de baring en is op zichzelf
geen indicatie voor een sectio.
• Het risico op een NICU-opname is niet hoger bij pasgeborenen van moeders die een bariatrische
ingreep hebben gehad aldus twee meta-analyses. Een Deense cohort studie vond echter wel een
verhoogd risico in vergelijking met vrouwen met een normaal lichaamsgewicht. 32
• Ook bij vrouwen met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis wordt het geven van
borstvoeding geadviseerd.
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•

Vrouwen dienen na een bariatrische ingreep niet-orale hormonale anticonceptie te gebruiken of niethormonale methoden vanwege de verminderde betrouwbaarheid van orale hormonale anticonceptie.

Bespreekpunten voor interdisciplinair overleg
➢
➢

Maak regionale afspraken over de voorlichting ten aanzien van de risico’s van een zwangerschap na
een bariatrische ingreep die zowel in de eerste als tweede lijn wordt gegeven.
Maak regionale afspraken over integrale zorg: voor iedere vrouw met bariatrische chirurgie in de
voorgeschiedenis is multidisciplinair overleg (MDO) nodig en een individueel zorgpad met aanvullende
afspraken. In overleg met zwangere wordt bepaald wie haar casemanager is. Dit kan bij goede
onderlinge afspraken ook de verloskundige in de eerste lijn zijn.
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Bijlage
Tabel 1. Maternale risico’s bij een zwangerschap na bariatrische chirurgie
Complicatie

Risico

Studie

Conclusies

Gletsu-Miller
et al. (2013)18:
review

-Na bariatrische chirurgie is er vaak sprake van
tekorten aan mineralen en vitamines, met name na
een gastric bypass.

Janssen-Burg
et al. (2017)19:
review

-Levenslang gebruik van een speciaal afgestemd
multivitaminesupplement is noodzakelijk.

Narayanan et
al. (2016)20:
review

-Dumpingklachten bestaan uit vasomotorische
symptomen en reactieve hypoglykemie wegens
snelle ontlediging van de maag, voornamelijk na een
gastric bypass, en komt bij een derde van de
vrouwen voor.

Maternale risico’s
Voedingsdeficiënties

Dumpingklachten

Bariatrische chirurgie gaat vaak
gepaard met tekorten aan
mineralen en vitamines

33.4% van de zwangere
vrouwen heeft
dumpingklachten na een gastric
bypass.

Chagas et al.
(2017)21:
prospectieve
studie (n=30)
Interne
herniatie

Incidentie van 1% gedurende
de zwangerschap na gastric
bypass.

Andreasen et
al. (2014)24:
register-based
cohort study
Vannevel et
al. (2016)26:
systematisch
review

-Een OGTT voor vaststellen zwangerschapsdiabetes
wordt daarom afgeraden.
-Een interne herniatie is een ernstige complicatie na
een gastric bypass met risico op mortaliteit (moeder
3.8%; foetus 5.8% bij behandeling >48 uur na
aanvang symptomen) of noodzaak tot darmresectie
(17.3%) (op basis van 52 cases).
- De diagnose interne herniatie wordt vastgesteld bij
gemiddeld 28.4 zwangerschapsweken (±7.3 weken).
-Abdominale pijn, en bij 65% ook misselijkheid en
overgeven, zijn signalen voor een mogelijke interne
herniatie. Het risico hierop in de zwangerschap is ook
jaren na de bariatrische ingreep nog aanwezig.

Sectio

Bariatrische chirurgie versus:
-obese vrouwen zonder
bariatrische chirurgie (Yi et al.
2015): OR 0.75 (95% CI 0.50,
1.13).
-controlegroep gematched op
pre-surgery BMI (Kwong et al.
2018): OR 0.63 (95% CI 0.39,

Yi et al.
(2015)31:
meta-analyse
(op basis van
7 studies)
Kwong et al.
(2018)30:
meta-analyse
(op basis van
4 studies)

In sommige studies wordt een verhoogd risico
gevonden op een sectio bij vrouwen na een
bariatrische ingreep; mogelijk is dit het gevolg van
caregiver bias. Er is namelijk geen fysiologische reden
voor het uitvoeren van meer sectio’s bij vrouwen
met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis.
Berlac et al. vonden een verhoogd risico op een
primaire sectio, maar niet voor een secundaire
sectio, in vergelijking met vrouwen met een normaal
lichaamsgewicht.
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1.02); (Galazis et al.2014): OR
0.69 (95% CI 0.34, 1.42).
-controlegroep gematched op
pre-pregnancy BMI (Kwong et
al. 2018): OR 1.19 (95% CI 1.05,
1.34); (Galazis et al. 2014): OR
1.16 (95% CI 0.92, 1.46).

Zwangerschapshypertensie

Primaire sectio
-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.
2014): RR 2.0 (95% CI 1.4, 2.8)
Secundaire sectio
-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.
2014): geen verschil gevonden,
geen RR genoemd.
Bariatrische chirurgie versus:
-controlegroep gematched op
pre-surgery BMI (Kwong et al.
2018): OR 0.39 (95% CI 0.20,
0.75)
-controlegroep gematched op
pre-pregnancy BMI (Kwong et
al. 2018): OR 0.93 (95% CI 0.47,
1.83).

Galazis et al.
(2014)29:
meta-analyse
(op basis van
3 tot 4
studies).
Berlac et al.
(2014)32:
Deense
historische
cohort study
(n=415)

Kwong et al.
(2018)30:
meta-analyse
(op basis van
3 studies)
Berlac et al.
(2014)32:
Deense
historische
cohort study
(n=415)

Na een bariatrische ingreep neemt het risico op
zwangerschapshypertensie af in vergelijking met
obese vrouwen die een dergelijke ingreep niet
hebben ondergaan. Echter,
zwangerschapshypertensie is nog steeds meer
voorkomend na een gastric bypass dan bij zwangere
vrouwen met een normaal lichaamsgewicht.

-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.
2014): RR 2.5 (95% CI 1.3, 5.0).
Preeclampsie

Bariatrische chirurgie versus:
-controlegroep gematched op
pre-surgery BMI (Kwong et al.
2018): OR 0.59 (95% CI 0.32,
1.09; Galazis et al. 2014: OR
0.69 (95% CI 0.43, 1.12).
-controlegroep gematched op
pre-pregnancy BMI (Kwong et
al. 2018): (OR 0.83 (95% CI
0.64, 1.08); Galazis et al.
(2014): OR 0.63 (95% CI 0.38,
1.06).
-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.

Kwong et al.
(2018)30:
meta-analyse
(op basis van
3 studies)

Er is geen verschil in risico op pre-eclampsie tussen
vrouwen met een bariatrische ingreep in de
voorgeschiedenis en diverse controlegroepen.

Galazis et al.
(2014)29:
meta-analyse
(op basis van
2 tot 6
studies).
Berlac et al.
(2014)32:
Deense
historische
cohort study
(n=415)
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2014): geen verschil gevonden,
geen RR genoemd.
Zwangerschapsdiabetes

Bariatrische chirurgie versus:
-obese vrouwen zonder
bariatrische chirurgie (Yi et al.
2015): OR 0.31 (95% CI 0.15,
0.65).
-controlegroep gematched op
pre-surgery BMI (Kwong et al.
2018): OR 0.21 (95% CI 0.12,
0.36); Galazis et al. OR 0.24
(95% CI 0.10, 0.54).
-controlegroep gematched op
pre-pregnancy BMI (Kwong et
al. 2018): 1.04 (95% CI 0.68,
1.59; Galazis et al. (2014): OR
0.77 (95% CI 0.22, 2.65.

Anemie

Kwong et al.
(2018)30:
meta-analyse
(op basis van
5 studies)

Berlac et al.
(2014)32:
Deense
historische
cohort study
(n=415)

Bariatrische chirurgie versus:

Galazis et al.
(2014)29:
meta-analyse
(op basis van
2 studies)

Anemie postpartum
-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.
2014): geen verschil, geen RR
genoemd.
Bariatrische chirurgie versus:
-obese vrouwen zonder
bariatrische chirurgie (Yi et al.
2015): OR 0.62 (95% CI 0.38,
1.00).
-controlegroep gematched op
pre-surgery BMI (Kwong et al.

Na een bariatrische ingreep neemt het risico op
zwangerschapsdiabetes af in vergelijking met obese
vrouwen die een dergelijke ingreep niet hebben
ondergaan. Echter, zwangerschapsdiabetes is nog
steeds meer voorkomend na een gastric bypass dan
bij zwangere vrouwen met een normaal
lichaamsgewicht.

Galazis et al.
(2014)29:
meta-analyse
(op basis van
3 tot 6
studies).

-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.
2014): RR 6.9 (95%CI 3.5, 13.5).

Anemie gedurende de
zwangerschap
-controlegroep gematched op
pre-surgery BMI (Galazis et al.
2014): OR 2.40 (95% CI 0.97,
5.96).

Hemorrhagia
postpartum

Yi et al.
(2015)31:
meta-analyse
(op basis van
9 studies)

Er lijkt geen verhoogd risico op (postpartum) anemie,
maar er is relatief weinig onderzoek verricht naar
deze uitkomstmaat.

Berlac et al.
(2014)32:
Deense
historische
cohort study
(n=415)

Yi et al.
(2015)31:
meta-analyse
(op basis van
6 studies)

Er werd geen verschil gevonden in postpartum
bloedverlies bij vrouwen met een bariatrische
ingreep in de voorgeschiedenis in vergelijking met
verschillende controlegroepen.

Kwong et al.
(2018)30:
meta-analyse
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2018): OR 0.32 (95% CI 0.08,
1.37).

(op basis van
2 studies)

-controlegroep gematched op
pre-pregnancy BMI (Kwong et
al. 2018): OR 0.64, (95% CI
0.41, 1.00).
-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et al.
2014): geen verschil gevonden,
geen RR genoemd.
Galsteenlijden

Het risico op de vorming van
galstenen is verhoogd bij een
zwangerschap na bariatrische
chirurgie.

Andreasen et
al. (2014)24:
register-based
cohort study
Leclercq et al.
(2018)25:
artikel
klinische les
Kolbeinsson
et al. (2016)28:
retrospective
study

-Buikpijn bij een zwangere vrouw met een
bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis kan
wijzen op symptomatisch galstijnlijden.
-Symptomatisch galsteenlijden kan zich ontwikkelen
tot ernstige morbiditeit zoals gecompliceerd
symptomatisch galsteenlijden, ontsteking van de
galwegen of een alvleesklierontsteking.
-Meestal kunnen galsteenklachten conservatief
behandeld worden gedurende de zwangerschap met
adequate pijnstilling en kan de chirurgische
behandeling uitgesteld worden tot na de partus.

Afkortingen: OGTT=orale glucose tolerantietest
Toelichting op artikel Kwong et al. 2018: zij vergelijken vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan met twee controlegroepen:
-De pre-surgery BMI controlegroep bestaat uit vrouwen die geen bariatrische ingreep hebben ondergaan en een BMI hebben die
vergelijkbaar is met het BMI van de groep vrouwen voorafgaande aan hun bariatrische ingreep (kortgezegd met obesitas).
-De pre-pregnancy BMI controlegroep bestaat uit vrouwen die geen bariatrische ingreep hebben gehad en een BMI hebben die
vergelijkbaar is met het BMI van de geopereerde groep vrouwen vóór hun zwangerschap maar na de bariatrische ingreep (in meer of
mindere mate heeft gewichtsverlies plaatsgevonden).
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Tabel 2. Foetale risico’s bij een zwangerschap na bariatrische chirurgie
Complicatie

Risico

Studie

Conclusies

Bariatrische chirurgie versus:

Yi et al. (2015)31:
meta-analyse (op
basis van 5 studies)

-Het risico op SGA en ‘small neonates’δ
is verhoogd na een bariatrische
ingreep in vergelijking met obese
vrouwen die geen bariatrische ingreep
hebben ondergaan en vergeleken met
een controlegroep gematched op prepregnancy BMI.

Foetale risico’s
Groeirestrictie

-obese vrouwen zonder
bariatrische chirurgie (Yi et
al. 2015): OR 2.16 (95% CI
1.28, 3.66).
-controlegroep gematched
op pre-surgery BMI (Kwong
et al. 2018): OR 2.18 (95% CI
1.41, 3.38); (Galazis et al.
2014): OR 1.90 (95% CI 1.39,
2.77).
-controlegroep gematched
op pre-pregnancy BMI
(Kwong et al. 2018): OR 2.17
(95% CI 1.94, 2.44); (Galazis
et al. 2014): OR 2.30 (95% CI
1.53, 3.44).

Kwong et al. (2018)30:
meta-analyse (op
basis van 6 studies)
Galazis et al.
(2014)29: metaanalyse
Leclercq et al.
(2018)25: klinische
les.

-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et
al. 2014): pasgeborene
gemiddeld 212 gram lichter.

Macrosomie

Bariatrische chirurgie versus:
-obese vrouwen zonder
bariatrische chirurgie (Yi et
al. 2015): OR 0.40 (95% CI
0.24, 0.67).
-controlegroep gematched
op pre-surgery BMI (Kwong
et al. 2018): OR 0.32 (95% CI
0.11, 0.89); (Galazis et al.
2014): OR 0.35 (95% CI 0.18,
0.66).
-controlegroep gematched
op pre-pregnancy BMI
(Kwong et al. 2018): OR 0.13
(95% CI 0.02, 0.75); (Galazis

-Er is een grotere toename van ‘small
babies’‡ na een gastric bypass dan na
een gastric sleeve (respectievelijk OR
2.39; 95% CI 1.94, 2.94 en OR 1.38;
95% CI 0.90, 2.10).
-De Bariatric-Obstetric-Neontal (BON)
onderzoeksgroep van het Máxima
Medisch Centrum Veldhoven
rapporteert groeirestrictie bij 29% na
een gastric bypass versus 13% na een
gastric sleeve ingreep.
-Een pasgeborene van een moeder die
een gastric bypass heeft gehad is
gemiddeld 212 gram lichter dan van
een moeder met een normaal
lichaamsgewicht.

Yi et al. (2015)31:
meta-analyse (op
basis van 6 studies)
Kwong et al. (2018)30:
meta-analyse (op
basis van 5 studies)

-Het risico op macrosomie en ‘large
neonates’¥ is verlaagd bij een
zwangerschap na een bariatrische
procedure in vergelijking met obese
vrouwen die geen bariatrische ingreep
hebben ondergaan en vergeleken met
een controlegroep gematched op prepregnancy BMI.
-Er is een grotere afname van ‘large
neonates’¥ na een gastric bypass dan
na een gastric sleeve (respectievelijk
OR 0.28; 95% CI 0.22, 0.36 en OR 0.50;
95% CI 0.35, 0.73).
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et al. 2014): OR 0.44 (95% CI
0.27, 0.70).
Vroeggeboorte

Bariatrische chirurgie versus:
-obese vrouwen zonder
bariatrische chirurgie (Yi et
al. 2015):
Voor sensitiviteitsanalyse OR
1.33 (95% CI 1.16, 1.52)
Na sensitiviteitsanalyse
(exclusie Roos et al. 2013) OR
1.18 (95% CI 0.86, 1.61).
-controlegroep gematched
op pre-surgery BMI (Kwong
et al. 2018): OR 1.33 (95% CI
1.01, 1.75); (Galazis et al.
2014): OR 1.35 (95% CI 1.18,
1.54).

Yi et al. (2015)31:
meta-analyse (op
basis van 7 studies)
Kwong et al. (2018)30:
meta-analyse (op
basis van 4 studies)
Galazis et al.
(2014)29: metaanalyse (op basis van
4 tot 5 studies)

-Er lijkt een verhoogd risico te zijn op
vroeggeboorte na bariatrische chirugie
indien vergeleken wordt met obese
vrouwen zonder bariatrische chirurgie
en met een controlegroep gematched
op BMI vlak voor de zwangerschap.
-Galazis et al. (2014) rapporteren een
28% toename in vroeggeboorte
gerelateerd aan bariatrische chirurgie.

-controlegroep gematched
op pre-pregnancy BMI
(Kwong et al. 2018): OR 1.41
(95% CI 1.26, 1.57); (Galazis
et al. 2014) OR 1.67 (95% CI
1.27, 2.18).
Opname op NICU

Bariatrische chirurgie versus:
-controlegroep gematched
op pre-surgery BMI (Kwong
et al. 2018): OR 1.26 (95% CI
0.37, 4.26); (Galazis et al.
2014): OR 2.27 (95% CI 1.26,
4.07.
-controlegroep gematched
op pre-pregnancy BMI
(Kwong et al. 2018): OR 1.24
(95% CI 0.99, 1.54); (Galazis
et al. 2014): OR 2.00 (95% CI
0.80, 4.99.

Kwong et al. (2018)30:
meta-analyse (op
basis van 2 studies)
Galazis et al.
(2014)29: metaanalyse (op basis van
2 tot 3 studies)
Berlac et al. 201432:
Deense historische
cohort study (n=415)

Het risico betreffende de opname van
de pasgeborene op de NICI is niet
hoger bij moeders die een bariatrische
ingreep hebben gehad vergeleken met
zowel controlegroepen gematched op
pre-surgery BMI als pre-pregnancy
BMI. Een Deense cohort studie vond
echter wel een verhoogd risico in
vergelijking met vrouwen met een
normaal lichaamsgewicht.

-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et
al. 2014): RR 1.5 (95%CI 1.1,
2.0).
Aangeboren
afwijkingen

Bariatrische chirurgie versus:
-controlegroep gematched
op pre-surgery BMI (Kwong

Kwong et al. (2018)30:
meta-analyse (op
basis van 4 studies)

-Er werden geen verschillen in
aangeboren afwijkingen gevonden na
bariatrische chirurgie vergeleken met
diverse controlegroepen.
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et al. 2018): OR 1.29 (95% CI
0.61, 2.71).
-geen bariatrische chirurgie
(Joseffson et al. 2013): OR
1.09 (95% CI 0.63, 1.91).
-controlegroep met een
normaal gewicht (Berlac et
al. 2014): geen verschil, geen
RR genoemd.

Berlac et al. (2014)32:
Deense historische
cohort study (n=415)
Josefsson et al.
(2013)37:
prospectieve studie

-Het risico op een aangeboren
afwijking neem wel toe bij een stijgend
maternaal BMI:
• OR 1.09 (95% CI 1.03, 1.15) voor
moeders met een BMI tussen 25 en
29 kg/m2
• OR 1.14 (95% CI 1.05, 1.24) voor
moeders met een BMI tussen 30 en
34 kg/m2
• met een OR van 1.30 (95% CI 1.16,
1.45) voor moeders met een BMI
van ≥35 kg/m2
in vergelijking met moeders met een
normaal BMI.

Afkortingen: SGA=small for gestational age; BMI=Body Mass Index
δSmall neonates is door Galazis et al. (2014) gedefinieerd als een samengestelde maat bestaande uit small for gestational age, intrauteriene groeivertraging of een laag geboortegewicht.
‡
Small babies is een samengestelde maat bestaande uit small for gestational age en intra-uteriene groeivertraging.
¥Large babies is een samenstelde maat bestaande uit large for gestational age en macrosomie.
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