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Doel
De zorg voor vrouwen na bariatrische chirurgie met kinderwens en zwangerschap optimaliseren en 
standaardiseren.

Achtergrond
Bariatrische chirurgie heeft als doel het gewicht te verminderen bij patiënten met morbide obesitas 
(BMI>40). Deze gewichtsreductie heeft een positief effect op gezondheidsklachten behorende bij 
obesitas(DM, hart- en vaatziekten). 

Methoden die hiervoor gebruikt worden zijn de gastric sleeve,  gastric bypass en de mini gastric 
bypass. De gastric sleeve is een restrictieve ingreep waarbij een kleine maag wordt gecreëerd met als 
gevolg beperking van de voedselinname. De gastric bypass is een restrictieve/malabsorptieve ingreep 
waarbij een combinatie plaatsvindt van een maagverkleining en bypass van het duodenum. Hierbij 
wordt zowel de voedselinname beperkt als de voedselopname. De maagband (gastric bandage) wordt 
veelal niet meer geplaatst gezien de tegenvallende resultaten en de kans op complicaties.

 

Gastric sleeve = de grote curvatuur van de maag wordt verwijderd

Gastric bypass = de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal omgelegd

Mini gastric bypass = een variant van de gastric bypass waarbij de darm word aangesloten op een 
lange, nauwe, nieuw gevormde maag (sleeve/pouch)



Preconceptioneel

Alle vrouwen na bariatrische chirurgie met kinderwens moeten worden verwezen voor 
preconceptioneel advies, hierbij zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:
1. Zwangerschap na bariatrische chirurgie lijkt veilig. Er is een grotere kans op gastro-intestinale 

complicaties (zie onder), prematuriteit, IUGR en congenitale afwijkingen. De kans op 
zwangerschapsdiabetes, diabetes mellitus type 2, preeclampsie en macrosomie neemt af.

2. Betrouwbare anticonceptie adviseren in de eerste 12 tot 18 maanden na de ingreep, in deze 
periode is het gewichtsverlies het grootst en is er een verhoogd risico op miskramen, foetale 
malnutritie, groeiachterstand en vroeggeboorte.

3. Orale anticonceptie is minder betrouwbaar wegens een verminderde absorptie, bespreek 
alternatieven.

4. Vervolgen van de vitaminestatus 2 keer per jaar in het eerste jaar, daarna 1 keer per jaar 
levenslang; start suppletie bij deficiëntie (de meeste vrouwen zullen onder controle staan van het 
behandelcentrum waar de operatie is uitgevoerd). Zie tabel 1 voor deficiënties en mogelijke 
gevolgen daarvan voor de foetus. 

5. Vooraf aan planning van zwangerschap eerst een extra bepaling van vitamines en mineralen 
alvorens ‘groen licht’ gegeven wordt (zie tabel 2).

6. Bij zwangerschapswens starten met foliumzuur 0,4 mg 1xdaags (tenminste 4 weken voor de 
conceptie te starten en tot 10 weken zwangerschapsduur te continueren), als dit nog geen deel 
uit maakt van de dagelijks ingenomen (multi) vitamine suppletie.

7. Consult bij diëtiste om een gezonde en gevarieerde voeding door te spreken
8. Pas eventuele medicatie aan die veilig gebruikt kan worden in de zwangerschap.
9. Huisarts en behandelcentrum waar de operatie is uitgevoerd informeren bij een positieve 

zwangerschapstest.

NB 
- Er bestaat een relatieve contra-indicatie voor NSAID’s wegens kans op ulceratie.
- Medicijnen met vertraagde afgifte hebben een verminderde opname.

Zwangerschap
Zwangerschap na bariatrische chirurgie lijkt veilig hoewel er gastro-intestinale complicaties op kunnen 
treden. Deze doen zich naar schatting voor in 5% van de zwangerschappen (na een gastric bypass).

Inwendige herniatie of volvulus kan optreden door een verhoogde intra-abdominale druk door de 
zwangerschap. Het klachtenpatroon is aspecifiek met klachten van epigastrische of diffuse buikpijn, 
misselijkheid en braken. Deze klachten kunnen in elke zwangerschap voorkomen wat de diagnose 
bemoeilijkt. Echo geeft geen duidelijke diagnose, MRI wel. 

Intestinale obstructie kan voorkomen als gevolg van adhesies door de operatie. Dit komt met name 
voor in 3 periodes van de zwangerschap; 1. mid-zwangerschap wanneer de uterus intra-abdominaal 
komt en druk uitoefent op de darmen, 2. ten tijde van de indaling van het hoofdje en 3. Postpartum 
ten gevolge van involutie van de uterus.



Zwangerschap – prenatale zorg 

1. Er bestaat een medische indicatie voor zowel de antenatale controles als ook voor de partus
2. Verwijzing diëtist voor voedingsadviezen, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden
3. Analyse vitaminestatus (zie tabel 2) vroeg in de zwangerschap, gevolgd door controles elke 3 

maanden (NB de meeste vrouwen zullen onder controle staan van het behandelcentrum 
waar de operatie is uitgevoerd). In het 3e trimester tevens controle PT en APTT.

4. Eigen multivitamines gebruiken, extra suppletie op geleide van de bloeduitslagen (zie tabel 
3), laagdrempelig overleg met internist

5. Bij hyperemesis gravidarum overweeg opname, controleer stolling middels protrombinetijd 
(wegens vitamine K deficiëntie kan deze verstoord zijn). Indien indicatie sonde overleg met 
MDL arts (endoscopische plaatsing heeft de voorkeur)

6. Verricht groei-echo’s bij 28-32-36 weken wegens een grotere kans op foetale groeirestrictie
7. Overweeg een GUO I bij vitamine deficiëntie
8. Monitoren gewichtstoename van de zwangere vrouw, een minder grote gewichtstoename is 

normaal
a. Bij normaalgewicht (BMI 18,5-24,9 kg/m2): 11,5-16 kg
b. Bij overgewicht (BMI 25-29,9 kg/m2): 7-11,5 kg
c. Bij obesitas (BMI >30 kg.m2): 5-9 kg

9. Alert zijn op mogelijke obstructie van de darm tijdens de zwangerschap, laagdrempelig 
overleg met chirurg

10. Alert zijn op een vergrote kans op het ontwikkelen van diabetes, PIH en PE indien patiënte na 
de bariatrische ingreep nog overgewicht heeft

11. Bij klachten van obstipatie starten met movicolon
12. Na de eerste prenatale visite en/of intake een afspraak maken bij de 

diabetesverpleegkundige  voor glucosecontroles volgens protocol (verwijzing Zenya). 
13. NB een OGTT is gecontra-indiceerd wegens risico op dumping. 
14. Dumping wordt veroorzaakt door een snelle passage van suiker in de dunne darm met als 

gevolg een osmolitische shift van vocht in de darmen waardoor een daling van bledvolume, 
verhoging van de hartslag en diaforese, palpitaties, syncope en moeheid. Tevens kunnen 
krampen en diarree optreden.

Postnataal
- Adviseer borstvoeding te geven.
- Vitaminestatus controleren 3-4 maanden na de bevalling, indien goed jaarlijks (NB 3-maandelijks 

bij lactatie)
- Herstart anticonceptie (geen orale anticonceptie (OAC), zie kopje ‘Preconceptioneel’)

Bronnen

- Protocol zwangerschap na bariatrische chirurgie; centrum voor obesitas
- Folder voor de gynaecoloog http://www.centrumvoorobesitasnederland.nl/_library/64129/MCL-

01%20CVON%20Zwangerschap%20DIGITAAL.pdf
- UMCG protocol ‘Bariatrische chirurgie en zwangerschap’ 
- Adviesrichtlijn Zwangerschap na bariatrische chirurgie (2019), de Nederlandse Obesitas Kliniek. 



Bijlage

Bloedonderzoek in de zwangerschap na bariatrische chirurgie;

Hb, ureum, kreatinine, natrium, kalium, alkalisch fosfatase, anorganisch fosfaat, gamma GT, calcium, 
albumine, CRP, foliumzuur, ferritine, magnesium, zink, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, vitamine 
B12, vitamine D3, HbA1c

Onderstaande tabellen komen uit de Adviesrichtlijn Zwangerschap na bariatrische chirurgie (2019) van 
de Nederlandse Obesitas Kliniek. 






