
WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

SAMENVATTING 

Inleiding 
Eind 2015 verving het MC Slotervaart het individuele consult, 16 weken na de bariatrische operatie, bij de 
helft van de patiënten door een éénmalig diëtistisch groepsconsult. Hoofdvraag is of er een jaar na de 
 bariatrische ingreep verschil is in gewichtsverlies, compliance met voedingsrichtlijnen en vitamine- en 
 mineralenstatus tussen patiënten die, 16 weken na de bariatrische ingreep, een eenmalige diëtistische 
groepsbegeleiding kregen en patiënten met een eenmalige individuele diëtistische begeleiding.

Methoden
68 patiënten kregen diëtistische groepsbegeleiding en 52 patiënten individuele begeleiding. Compliance 
werd gemeten door een telefonische vragenlijst, dagelijkse eiwitinname met de ‘dietary history’. Start-, 
pre- en postoperatief gewicht en biochemische parameters komen uit het patiëntendossier. Variabelen zijn 
met elkaar vergeleken (groepsconsult versus individueel consult) door een tweezijdige onafhankelijke 
t-toets bij continue variabelen of chi-kwadraattoets bij een nominaal meetniveau.

Resultaten
Een jaar na de ingreep was het gemiddelde gewichtsverlies, vergeleken met het startgewicht bij individueel 
begeleide patiënten, 34,4% tegen 32,8% bij groepsbegeleiding (p=0,25). Vergeleken met het preopera-
tieve gewicht was de gewichtsafname 29,6% bij individueel begeleide patiënten en 28,6% bij groeps-
begeleiding (p=0,55). 71,2% van de individueel begeleide patiënten en 72,1% van de patiënten met 
groepsbegeleiding behaalde de eiwitbehoefte (p=0,91). Er was geen verschil in aantal eetmomenten, aflei-
ding tijdens eetmomenten en gescheiden houden van eten en drinken en vitamine- en mineralenstatus. 
73,1% (n=38) van de individueel begeleide patiënten was fysiek actief (3,49±1,95 dagen/week), 72,1% 
(n=49) van de patiënten met groepsbegeleiding (3,72±1,90). 

Conclusie
Een jaar na een bariatrische ingreep is er geen verschil in gewichtsverlies, compliance en vitamine-  
en mineralenstatus tussen patiënten met groepsbegeleiding en patiënten met individuele begeleiding bij 
dieetinterventie 16 weken postoperatief. 
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Gewichtsverlies, compliance met voedingsrichtlijnen  
en vitamine- en mineralenstatus een jaar na  
een bariatrische ingreep. 
Een quasi-experimenteel onderzoek naar het verschil tussen eenmalige 

diëtistische groepsbegeleiding en eenmalig individuele begeleiding
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postoperatieve voedingsinname en/of -klachten be-
sproken. Tot 16 weken postoperatief kregen alle 
 patiënten dezelfde individuele diëtistische begeleiding. 
Twee weken na de bariatrische ingreep was er een 
voorlichting over het veranderen van vloeibare voeding 
naar vaste voeding. De postoperatieve poliklinische in-
dividuele afspraak bij de diëtist 6 weken na de operatie 
betrof educatie over de overgang van vloeibare naar 
vaste voeding, alle richtlijnen werden nogmaals door-
genomen (6 eetmomenten, eten/drinken scheiden, 
rustig eet- en drinktempo, eiwitinname, multivitamine, 
dumping) en gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Tijdens deze afspraak zijn de patiënten om-en-om in-
gedeeld voor het 16 weken postoperatieve diëtistische 
individuele consult of het 16 weken postoperatieve di-
etistische groepsconsult. Per poliklinische dag werd 
50% gerandomiseerd voor een individueel consult en 
50% voor het groepsconsult. Vanaf dit moment ver-
schilt de begeleiding tussen de twee groepen. De 
groepsbegeleiding (maximaal 15 personen) duurde 
ongeveer een uur en bestond uit een weegmoment en 
een interactieve presentatie over het bespreken en be-
rekenen van het verlies van lichaamsgewicht in pro-
centen, bespreken eventuele klachten, berekenen en 
bespreken eiwitinname na aanleiding van huiswerk/
eetdagboekje. Nogmaals herhalen van de geldende 
voedingsrichtlijnen, en het delen van ervaringen en 
voedingsgerelateerde problemen. De individuele be-
geleiding bestond uit een gesprek van een half uur met 
een diëtist. Hierin werd de eiwitinname en het ge-
wichtsverlies besproken (patiënten rekenen niet zelf). 
Tevens werden ervaringen en problemen besproken. 

De hoofdonderzoekers waren op de hoogte van het 
type begeleiding dat de patiënten kregen, in tegenstel-
ling tot de uitvoerende onderzoekers. Voor hen was het 
afnemen van de telefonische vragenlijst een jaar na de 
ingreep geblindeerd. Na het afnemen van de telefoni-
sche vragenlijsten is deze blindering verbroken.

Studiepopulatie
De studiepopulatie bestond uit patiënten die een bari-
atrische operatie ondergingen bij het MC Slotervaart in 
de periode van december 2015 tot en met februari 
2016. De uitgevoerde operaties zijn: single anastamo-
sis gastric bypass, gastric bypass, gastric sleeve en 
redo.  Figuur 1 geeft het beloop weer van het aantal ge-
includeerde en geëxcludeerde patiënten.

Achtergrond
In 2015 had 50% van de mensen in Nederland boven 
de 20 jaar overgewicht, waarvan 14% een BMI boven 
de 30 kg/m².1 (Morbide) obesitas kan onder meer wor-
den teruggedrongen door bariatrische chirurgie. Het 
MC Slotervaart verricht, als een van de Centres of Ex-
cellence, circa 1400 bariatrische ingrepen per jaar.2 
Eind 2015 heeft bij het MC Slotervaart een efficiën-
tieslag plaatsgevonden, met betrekking tot de 
postoperatieve begeleiding. In het eerste jaar na een 
bariatrische ingreep krijgen patiënten 3 consulten met 
een diëtist na 2, 4 en 16 weken. Omdat de wachtlijst 
voor een bariatrische ingreep groeit, is onderzocht of 
het individuele consult in week 16 vervangen kan wor-
den door groepsbegeleiding. 
Uit eerdere studies bij andere patiëntenpopulaties 
blijkt dat groepsbegeleiding mogelijk positievere uit-
komsten vertoont op gebied van zelfmanagement ten 
opzichte van individuele begeleiding.3,4 Er zijn sterke 
aanwijzingen dat zelfmanagement zorgt voor een po-
sitief effect op de effectiviteit van de zorg, motivatie 
van de patiënt, therapietrouw, inzicht in het ziektepro-
ces en kwaliteit van leven.5 
Hoofdvraag is of er een jaar na een bariatrische in-
greep verschil is in het gewichtsverlies (absoluut en 
procentueel), de compliance met voedingsrichtlijnen 
en de vitamine- en mineralenstatus tussen de patiën-
ten met een eenmalige diëtistische groepsbegelei-
ding, en de patiënten die eenmalig individuele 
diëtistische begeleiding hebben gehad 16 weken na 
de bariatrische ingreep. 

Methoden 
Studieopzet
Het onderzoek bestond uit een kwantitatief prospec-
tief gerandomiseerd onderzoek. 
 
Interventie
De begeleiding in de fase voor de operatie was voor 
iedere patiënt hetzelfde. Het eerste diëtistische con-
sult bestond uit een screeningsconsult, waarin met 
name werd gekeken naar de recente dieetpogingen 
onder begeleiding van een diëtist. Met behulp van 
deze gegevens kon de diëtist aangeven of er al dan 
niet een voortraject noodzakelijk was voor de patiënt 
in kwestie. Bij het accepteren van de patiënt voor de 
ingreep was er een preoperatieve voorlichting van een 
diëtist. Hierin werden de verwachtingen over de 
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Studieprocedures en meten variabelen 
De onderzoeksgroep is telefonisch benaderd. Vooraf-
gaand aan het gesprek is een toelichting gegeven 
over het onderzoek en is toestemming voor deelname 
gevraagd. 

Het start-, preoperatieve en postoperatieve gewicht 
zijn gemeten op gestandaardiseerde weegschalen, 
geschikt voor mensen met (morbide) obesitas. Deze 
worden iedere twee jaar gekalibreerd. Het startge-
wicht is gerapporteerd door de behandelend chirurg 
of de physician assistant tijdens het eerste gesprek 
met de patiënt. Het preoperatieve gewicht is, vooraf-
gaand aan en op de dag van de operatie, op de afde-
ling ‘Medium Care’ gewogen en gerapporteerd door 
een verpleegkundige. Het gewicht een jaar na de bari-
atrische ingreep is gemeten door de internist. De data 
zijn retrospectief verzameld uit de digitale dossiers.  
De voedingsrichtlijnen zijn gebaseerd op de dieetbe-
handelingsrichtlijn Bariatrische chirurgie bij obesitas ll 
en lll. In de dieetbehandelingsrichtlijn wordt het ge-
bruik van een voedingssupplement (100% ADH), zes 
eetmomenten per dag, rustig eten, adequate eiwitin-
name, volwaardige voedingsinname en voldoende 

 lichaamsbeweging geadviseerd. Evenals 20-30 minu-
ten rust tussen de eet- en drinkmomenten, onder an-
dere om dumpingklachten te voorkomen.1 Compliance 
met deze richtlijnen zijn telefonisch nagevraagd, circa 
een jaar postoperatief (gemiddeld 8 maanden na het 
consult van 16 weken na de bariatrische ingreep). 
Bij iedere patiënt werd dezelfde vragenlijst telefonisch 
afgenomen, dit nam gemiddeld 20 minuten in beslag. 
Om de lichaamsbeweging in kaart te brengen, werd er 
navraag gedaan naar het aantal keer sport in de week, 
de duur van de sport en het soort sport. Vervolgens 
werden de uitkomsten vergeleken met de Nederlandse 
Norm voor Gezond Bewegen (NNGB).2 Rustig eten 
werd in kaart gebracht door de geschatte tijd voor het 
nuttigen van de maaltijd na te vragen, net als het aantal 
keren dat ze afleiding hadden tijdens het eten. De eiwit-
inname, aantal eetmomenten en voeding zijn door de 
telefonische vragenlijst in kaart gebracht met behulp 
van de ‘dietary history methode’.
De eiwitinname is berekend met gegevens uit de 
 NEVO-tabel 2016.6 Er is uitgegaan van een eiwitbehoefte 
van 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht   
 (g/kg). Wanneer de patiënt een BMI had van >27 kg/m² is 
teruggerekend naar het gewicht bij een BMI=27 kg/m².7

Figuur 1. Selectie en indeling onderzoeksgroep.

Bariatrische ingreep
december 2015 - februari 2016

(n=233)

Geïncludeerde onderzoeksgroep 
(n=181)

Deelname aan  
onderzoek (n=120)

Patiënten met 16 weken 
 postoperatieve individuele 

 begeleiding bij diëtist (n=52)

Patiënten met 16 weken  
postoperatieve diëtistische  
groepsbegeleiding (n=68)

• ‘No show’ 16 weken postoperatief diëtist (n=19)
• Complicaties of afwijkende situatie (n=14)

• Taalbarrière (n=2)
• ‘No show’ bij de jaarlijkse follow-up internist en 

tevens ontbrekend lab (n=15)
• Zwangerschap na ingreep (n=1)
• Opname i.v.m. eetstoornis (n=1)

• Geen toestemming voor deelname (n=22)
• Niet bereikbaar (n=39)
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  Individuele begeleiding Groepsbegeleiding  

Variabele     P 

Totaal, n  5  68   

Mannen, % (n)  11,5 (6)  10,3 (7) 
0,83

 
Vrouwen, % (n)  88,5 (46)  89,7 (61)  
        
Single anastomic gastric 1,9 (1)  1,5 (1)     
bypass, % (n)      

Gastric bypass, % (n) 92,3 (48)  89,7 (61) 0,89
    
Gastric sleeve, % (n) 1,9 (1)  4,4 (3)

Redo, % (n)  3,8 (2)  4,4 (3) 

deling (p-waarde absoluut=0,27, p-waarde percenta-
ges=0,25). Het verschil tussen beide groepen van het 
gewichtsverlies ten opzichte van het preoperatieve ge-
wicht is tevens niet significant (p-waarde absoluut=0,62 
en p-waarde percentage =0,54).

Resultaat compliance
De individueel begeleide patiënten deden gemiddeld 
18,0±9,30 minuten over het consumeren van de war-
me maaltijd en 12,4±7,20 minuten over de lunch. De 
patiënten met groepsbegeleiding deden gemiddeld 
18,5±7,67 minuten over het consumeren van de 
 warme maaltijd en 13,7±8,13 minuten over de lunch. 
Er is geen verschil gevonden tussen beide  
groepen (p-waarde warme maaltijd=0,90, p-waarde 
lunch=0,35).

Bij navraag naar eventuele bezigheden die kunnen zor-
gen voor afleiding tijdens het eten (bijv. televisie kijken/
gebruik van telefoon en/of tablet) is naar voren geko-
men dat gemiddeld 51,9% (n=27) van de patiënten met 
individuele begeleiding, afleiding had tijdens één of 
meerdere eetmomenten tegen 64,7% (n=44) bij de pa-
tiënten met groepsbegeleiding. Hier is geen verschil 
gevonden (p=0,16).

Het merendeel van de patiënten volgde het advies over 
het houden van 20-30 minuten tussen de eet- en 
drinkmomenten daadwerkelijk op; 57,7% van de indivi-
dueel begeleide patiënten versus 61,8 van de patiën-
ten die groepsbegeleiding kregen. Ook hier is geen 
verschil gevonden tussen de groepen (p=0,87).

Voor de bepaling van de vitaminen B1, B6, B11, B12 
en D en de mineralen ijzer, magnesium en calcium is 
bloed afgenomen voorafgaand aan de poliklinische 
follow-up afspraak op een jaar na de bariatrische in-
greep bij de internist van het MC Slotervaart en gerap-
porteerd in het patiëntendossier.

Verwerking statistische gegevens
De data uit het patiëntendossier en de data uit de vra-
genlijst zijn verwerkt met IBM SPSS Statistics 22. De 
variabelen zijn tweezijdig met elkaar vergeleken 
(groepsconsult versus individueel consult) door een 
onafhankelijke t-toets bij continue variabelen of een 
chi-kwadraattoets bij een nominaal meetniveau. Een 
p<0,05 werd beschouwd als statistisch significant.

Resultaten 
Patiëntkarakteristieken
Aan het onderzoek namen 120 patiënten deel met een 
leeftijd van 18-65 jaar. 11% (n=6) van de patiënten met 
individuele begeleiding waren mannen en 89% (n=46) 
vrouwen. De groep patiënten met groepsbegeleiding 
bestond voor 10% (n=7) uit mannen en voor 90% 
(n=61) uit vrouwen. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
karakteristieken van de onderzoeksgroep en de ver-
schillende ingrepen.

Resultaat gewichtsverlies
In tabel 2 is het gewichtsverlies weergegeven per 
groep. Beide groepen namen af in gewicht, vergeleken 
met baseline. Deze gewichtsafname verschilt niet 
 tussen patiënten met een individuele of groepsbehan-

Tabel 1. Karakteristieken van de onderzoeksgroep op baseline en uitgevoerde ingrepen.
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  Individuele begeleiding Groepsbegeleiding    

Variabele  Gemiddelde ± SD of % (n) Gemiddelde ± SD of % (n)  p-waarde

Startgewicht, kg   123,2 ± 17,4  123 ± 17,6  0,94

Preoperatief gewicht, kg 115 ± 15,1  116 ± 17,1  0,73

Gewicht een jaar postoperatief, kg 80,4 ± 12,3   82,6 ± 14,8  0,40   

Huidig BMI, kg/m²  27,9 ± 3,8   28,7 ± 4,1  0,25    

Gewichtsverlies t.o.v. startgewicht, kg  42,8 ± 13   40,4 ± 10,8  0,27

Gewichtsverlies t.o.v.  34,5 ± 13,1  33,4 ± 11,2
preoperatief gewicht, kg   0,62

% Gewichtsverlies t.o.v. startgewicht 34,4 ± 7,4   32,8 ± 7,7  0,25

% Gewichtsverlies t.o.v.  29,6 ± 9,7   28,6 ± 9  0,55
preoperatief gewicht     

Eiwitinname t.o.v. -  71,2 (31)  72,1 (49)  0,91   
behoefte behaald, % (n)  

Eiwitinname t.o.v. -behoefte behaald, g  15,5 ± 30,2   13,4 ± 19,1  0,66

De NNGB werd behaald door 25% (n=13) van de indi-
vidueel begeleide patiënten en 25% (n=17) van de pa-
tiënten met groepsbegeleiding (p-waarde =1). 73% 
(n=38) van de individueel begeleide patiënten deed 
aan lichamelijke beweging, gemiddeld 3,5±2,0 dagen 
in de week tegen 72% (n=49) en 3,7±1,9 dagen bij de 
patiënten die groepsbegeleiding hebben gevolgd. Er 
is geen significant verschil gevonden (p-waarde licha-
melijke beweging= 0,90, p-waarde frequentie=0,57).
De patiënten die individuele begeleiding kregen, had-
den gemiddeld 5,7 eetmomenten per dag tegen 5,7 
eetmomenten per dag bij de patiënten met groepsbe-
geleiding. Hier is geen verschil gevonden (p-waar-
de=0,90). 

Tabel 2 geeft weer dat 71% van de individueel begelei-
de patiënten de eiwitbehoefte behaalde tegen 72% 
van de patiënten met groepsbegeleiding (p-waar-
de=0,91). Er is geen verschil gevonden (p-waar-
de=0,66) met betrekking tot de eiwitinname in 
grammen.

Resultaat inname multivitaminen en 
biochemische parameters
Er was geen verschil in de bepaalde vitaminen en mi-
neralen tussen de patiënten met groepsbegeleiding 
ten opzichte van de patiënten die individuele diëtisti-
sche begeleiding kregen (zie tabel 3).

Bij beide groepen is er gemiddeld gezien geen sprake 
van waarden onder de referentie (zie tabel 4). Er is te-
vens geen significant verschil tussen beide groepen 
waargenomen. Van de individueel begeleide patiënten 
gebruikte één patiënt geen multivitaminensupplement 
tegen vier patiënten bij de groepsbegeleiding. Van de 
resterende individueel begeleide patiënten gebruikte 
90% (n=56) multivitaminensuppletie gelijk aan of ho-
ger dan de ADH. Dit was 88% (n=64) bij de patiënten 
die groepsbegeleiding hebben bijgewoond. Er is geen 
significant verschil te zien tussen beide groepen (zie 
tabel 4). 

Discussie
Dit onderzoek toont op basis van de bevindingen aan dat 
er een jaar na een bariatrische ingreep geen verschil was 
in het gewichtsverlies, de compliance met voedings-
richtlijnen en de vitamine- en mineralenstatus 16 weken 
na de bariatrische ingreep tussen patiënten die eenmalig 
groepsbegeleiding kregen en individueel begeleide pati-
enten. Er zijn geen andere studies bekend naar de ver-
schillen tussen beide begeleidingen. De percentages 
van het gewichtsverlies (34% en 33%) komen nagenoeg 
overeen met eerdere onderzoeken.8-11

Uit eerdere studies bij andere patiëntenpopulaties blijkt 
dat groepsbegeleiding mogelijk positievere uitkomsten 
vertoont op gebied van zelfmanagement ten opzichte 

Tabel 2. Resultaat gewichtsverlies en eiwitinname t.o.v. -behoefte. 
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ne te suppleren. Door gebruik van de suppletie worden 
deficiënties succesvol voorkomen.18

Een kanttekening van het huidige onderzoek is dat er 
niet gekeken werd naar het gedrag na een jaar. Moge-
lijk verandert het gedrag na het eerste jaar postopera-
tief. Na een jaar volledige aandacht te hebben gehad 
op de voeding en leefstijl, kan dit verzwakken. Het ‘Sta-
ges of Change’-model laat zien dat een terugvalfase 
kan optreden.19 Ook toont een studie aan dat tussen de 
een en twee jaar postoperatief, het aantal deelnemers 
dat de eiwitbehoefte behaalt, met 6% afneemt.6 Het 
eet- en leefgedrag en het resultaat daarvan, is na het 
eerste jaar postoperatief echter nog onzeker binnen 
deze onderzoeksgroep. Daarnaast zou in toekomstig 
onderzoek de patiënttevredenheid kunnen worden na-
gevraagd.

Ondanks dat de onderzoeksgroep (n=120) vrij klein is 
vergeleken met het aantal patiënten dat jaarlijks een 
ingreep (n=1400) ondergaat bij de MC groep, wordt de 
externe validiteit niet in twijfel getrokken. De kleine on-
derzoeksgroep is representatief voor de gehele patiën-
tengroep die een bariatrische ingreep ondergaat. 
Ondanks de relatief kleine onderzoeksgroep is de vali-
diteit verhoogd door een hoge respons van 66% van de 
onderzoeksgroep. Daarentegen is er mogelijk sprake 
geweest van een bias bij het afnemen van de vragen-
lijst. Door het gelijktijdig telefoneren en rapporteren, 
kan er sprake zijn van ruis tussen de onderzoekers en 
de patiënten. De mogelijkheid bestaat dat de uitkomst 
van de voedingsanamnese niet volledig gelijk is aan de 

van individuele begeleiding.3,4 Er zijn sterke aanwijzin-
gen dat zelfmanagement zorgt voor een positief effect 
op de effectiviteit van de zorg, motivatie van de patiënt, 
therapietrouw, inzicht in het ziekteproces en kwaliteit 
van leven.5 Dit heeft mogelijk invloed op de compliance 
van de patiënten. Dit effect is niet teruggevonden, om-
dat in dit onderzoek slechts één individueel consult is 
vervangen door groepsbegeleiding.

Een opvallende bevinding was het hoge percentage 
bezigheden tijdens het consumeren van een maaltijd. 
Uit onderzoek is gebleken dat televisie kijken tijdens 
het eten, zorgt voor onbewust eten, het beperken van 
lichaamsbeweging en dat reclames over eten zorgen 
voor verleiding. Het lijkt daarom zinvol om tijdens de 
consulten meer aandacht te besteden aan de gevol-
gen van dit soort bezigheden tijdens het eten.12,13

Een ander opvallend gegeven is de eiwitinname. In eer-
dere onderzoeken was het percentage patiënten dat de 
eiwitbehoefte behaalde hoger.14,15 Een verklaring voor 
de lagere, afwijkende waarde in dit onderzoek is onbe-
kend, maar kan te maken hebben met het terugrekenen 
naar een BMI = 27 kg/m² indien de BMI >27 kg/m² was.  

Vitamine- en mineralenstatus was meestal binnen de 
referentiewaarden, ondanks een verhoogd risico bij de 
onderzoeksgroep voor tekorten aan vitamine B1, B6, 
B11, B12 en D en de mineralen ijzer, magnesium en 
calcium.7,14,16,17 Een mogelijke verklaring is dat er tij-
dens de multidisciplinaire postoperatieve begeleiding 
nadrukkelijk wordt geadviseerd dagelijks multivitami-

  Groep    Individueel  

Variabele N D H M N D H M P 

Vit. B1  52 0 0 0 68 0 0 0 1

Vit. B6  47 1 4 0 67 0 1 0 0,12

Vit. B12  40 4 8 0 48 8 12 0 0,69

Vit. B11  41 1 5 5a 51 0 4 13a 0,45

Vit. D  39 10 3 0 45 17 6 0 0,57

Mg  51 1 0 0 68 0 0 0 0,25

IJzer  47 3 2 0 58 6 4 0 0,71

Ca  52 0 0 0 66 0 2 0 0,21

N = biochemische parameter valt binnen de referentiewaarde, D = biochemische parameter valt onder de referentiewaarde,  
H = biochemische parameter valt boven de referentiewaarde, M = missend, n, a Monster hemolytisch na afname. Geëxclu-
deerd in berekening vitamine B11.

Tabel 3. Verdeling aantal patiënten (n) in vitamine- en mineralenstatus.
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daadwerkelijke voedingsinname. Een andere mogelij-
ke beperking van het onderzoek is de eenmalige on-
derverdeling in groeps- en individuele begeleiding. De 
kans op een verschil tussen beide groepen was daar-
om mogelijk kleiner dan wanneer de onderzoeksgroep 
meerdere groepsbijeenkomsten- of individuele con-
sulten apart van elkaar zouden hebben gekregen.

De gewenste situatie omtrent de efficiëntieslag lijkt 
haalbaar te zijn. Zowel het MC Slotervaart als soortge-
lijke zorgaanbieders kunnen in de praktijk zelf de keu-
ze maken voor het aanbieden van groepsbegeleiding. 
De keuze, die past binnen de visie van de aanbieder, 
kan gemaakt worden zonder dat de patiënt hier onder 
lijdt op het gebied van gewichtsverlies, compliance en 
de vitamine- en mineralenstatus. Mogelijk kunnen 
wachtlijsten van andere disciplines echter oplopen en 
zal er sprake zijn van verschuiving van het probleem. 
Daarnaast is minder (onnodige) zorg een bijkomend 
positief effect van wachtlijsten. Meer patiënten zullen 
voor een andere behandeling kiezen.20 Wachttijden lij-
ken hierdoor een positief effect te hebben op de kos-
ten binnen de zorg, door het niet uitvoeren van 
bariatrische ingrepen en de nazorg. Daar staat tegen-
over dat het hebben van obesitas het effect op wel-
vaartsziekten vergroot, en daarmee ook de 
zorgkosten.10 

Conclusie en aanbevelingen voor  
de praktijk
Uit dit verkennende onderzoek blijkt dat het derde in-

dividuele consult vervangen kan worden door een 
groepsbijeenkomst, zonder dat er een verschil op-
treedt in het gewichtsverlies, de compliance en de 
 vitamine- en mineralenstatus van de patiënten na een 
jaar. Om groepsbegeleiding op grotere schaal in te 
voeren zijn RCT’s nodig om het verschil tussen beide 
behandelmethoden verder te kunnen onderbouwen.

Beroepsgenoten kunnen tevens gebruikmaken van 
eenzelfde efficiëntieslag. Er is geen extra materiaal of 
expertise nodig om groepsbegeleiding aan te bieden. 
Het aanbieden van beide vormen van begeleiding kan 
zorgen voor een grotere waardering van de zorg. Dit ef-
fect is te verklaren, doordat de patiënt zelf de keuze kan 
maken tussen individuele begeleiding of groepsbege-
leiding, zonder dat er nadelige gevolgen bekend zijn 
(tot ten minste een jaar postoperatief). Tevens heeft het 
voor de zorgaanbieder mogelijk een positief effect op 
de lengte van de wachtlijst. De wachttijden voor een 
bariatrische ingreep kunnen door implementatie van 
de keuze voor groepsbegeleiding mogelijk aanzienlijk 
verkort worden.

    Individueel   Groep  

Variabele Ref. waarden Gem. ± SD of % (n)  M Gem. ± SD of % (n) M P 

Vit. B1, nmol/l 80 - 240  153,4 ± 25,8  0 160,0 ± 32,3  0 0,23

Vit. B6, nmol/l 40 - 230  132,1 ± 97,2  0 113,0 ± 52,3 0 0,17

Vit. B12, pmol/l 160 - 700  436,0 ± 326,9  0 472,8 ± 361,8 0 0,57

Vit. B11, nmol/l 8,8 - 40  22,2 ± 9,8   5a 23,7 ± 9,7  13a 0,45

Vit. D, nmol/l 50 - 120   71,7 ± 27,4  0 71,8 ± 28,3 0 0,98

Mg, mmol/l 0,70 - 1,00 0,8437 ± 0,1  0 0,85 ± 0,1  0 0,61

IJzer, μmol/l 10 - 25  17,1 ± 5,7   0 17,5 ± 5,6  0 0,65

Ca, mmol/l 2,15 - 2,55 2,3 ± 0,1   0 2,3 ± 0,1  0 0,87

          
Multi, % (n)    90,2 (56)   1 87,5 (64)  4 0,65

Ref. waarden: referentiewaarden, M: ontbrekend (n), Multi: inname ADH multivitaminesuppletie, a: monster hemolytisch, 
geëxcludeerd in berekening vitamine B11.

Tabel 4.  Vitaminesuppletie en biochemische parameters.
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1 Soonawala D, Dekkers OM, Stand van zaken ‘Non-inferiority’-studies: mogelijk-
heden en kanttekeningen. NTVD 2012;156:A4665. www.ntvg.nl/system/files/
publications/a4665.pdf
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BESCHOUWING

Dit valt te concluderen uit een verkennende studie, uitgevoerd 
door twee BSc-studenten Voeding en Diëtetiek (HvA) onder 
120 obese patiënten na een bariatrische operatie in het Me-
disch Centrum Slotervaart. De verandering betreft de diëtisti-
sche zorg, waarbij de laatste van de drie individuele consulten 
(2, 4, 16 weken) na de operatie ‘at random’ bij de helft van de 
patiënten vervangen werd door een groepsconsult. Dit leidde 
na een jaar niet tot verschillen in effectiviteit gezien het verge-
lijkbare gewichtsverlies, het naleven van de Dieetbehande-
lingsrichtlijn Bariatrische chirurgie bij Obesitas II en III en de 
micronutriënten-status binnen de gevormde groepen.

Wat zijn dan de argumenten voor het introduceren van deze 
verandering, door de auteurs betiteld als ‘efficiëntieslag’? De 
groeiende wachtlijst wordt genoemd als belangrijkste reden. 
Recentelijk rapporteerde het CBS dat in Nederland één pro-
cent van de twintigplussers, oftewel ruim honderdduizend 
volwassenen, morbide obesitas heeft. Hiermee voldoen zij 
allen aan een van de voorwaarden voor bariatrische chirurgie. 
Deze ingreep vindt in het MC Slotervaart jaarlijks plaats bij 
circa veertienhonderd volwassenen, na een wachttijd van ten 
minste vijf maanden. 

Het beschreven onderzoek vormt een opstap naar de moge-
lijkheid om de patiënt na de operatie de keuze te bieden tussen 
individuele of groepsbegeleiding. Hierbij wijzen de auteurs op 
de noodzaak hun bevindingen verder te onderbouwen. Dit 
vraagt om een studie met een zogenoemd non-inferiority- 
design, met een vooraf te definiëren non-inferiority-marge. 
Deze marge bepaalt het maximale verschil in effectiviteit, 
waarbij wordt geconcludeerd dat een nieuwe behandeling niet 
minder werkzaam is dan de standaardbehandeling.1 Gezien 
het kleine verschil in de gemiddelde veranderingen in de 
verkennende studie, zal deze non-inferiority-studie waarschijn-
lijk leiden tot vergelijkbare conclusies. Rest de vraag of andere 
aspecten dan de effectiviteit (bijvoorbeeld efficiëntie, keuze-
vrijheid en zorgwaardering) ondersteund worden door data.

prof. dr. ir. lisette de groot hoogleraar voeding 
van de oudere mens, wageningen ur

Groepsconsult niet minder effectief dan individueel consult
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Van nature fruitig
Meer fruit, meer smaak! Deze plantaardige variatie op yoghurt bevat alleen 

natuurlijke suikers uit sappige mango’s of rijpe kersen. Bovendien is het een 
bron van hoogwaardige soja-eiwitten en verrijkt met calcium en vitamine B2, 

B12 en D. Lekker om je dag mee te starten of als fruitig tussendoortje!
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