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Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel 
absorptie.

Gastric Sleeve Roux-en-Y gastric bypass

Volume van de maag neemt af ✓ ✓✓

Verminderd contact met verteringssappen / 

enzymen

✓ ✓

Verhoogde pH in de maag Conflicterende resultaten ✓

Verminderde absorptieoppervlakte in de 

dunne darm 

✓

Verminderde blootstelling aan galzouten ✓
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Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel 
absorptie.

Gastric Sleeve Roux-en-Y gastric bypass

Volume van de maag neemt af ✓ ✓✓

Verminderd contact met verteringssappen / 

enzymen

✓ ✓

Verhoogde pH in de maag Conflicterende resultaten ✓

Verminderde absorptieoppervlakte in de 

dunne darm 

✓

Verminderde blootstelling aan galzouten ✓

Dus tabletten lossen mogelijk niet goed op > 
drank?



ALLEEN TITEL

7

DRANK VS TABLETTEN

Montanha et al. BJCP 2019 | Ladebo et al. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2021
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DRANK VS TABLETTEN

Van beek et al. Obes Rev. 2017 | G Standaard
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Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel 
absorptie.

Gastric Sleeve Roux-en-Y gastric bypass

Volume van de maag neemt af ✓ ✓✓

Verminderd contact met verteringssappen / 

enzymen

✓ ✓

Verhoogde pH in de maag Conflicterende resultaten ✓

Verminderde absorptieoppervlakte in de 

dunne darm 

✓

Verminderde blootstelling aan galzouten ✓

Dus tabletten lossen mogelijk niet goed op > 
drank?

Dus verminderd darm oppervlak > geen MGA!
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MGA VS IR

Krieger et al. Pharmacotherapy 2017 | Hachon et al. Surgery for Obesity and Related Diseases 2017 | 
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MGA VS IR

Yska2017 Eur J Hosp Pharm 2020 | Brill Pharm Res. 2015
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Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?

1. G-standaard
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Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?

1. G-standaard

2. Reviews
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Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?

1. G-standaard

2. Reviews

3. Literatuur

Altijd monitoren
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Monitoren
obv

TDM

Wat valt 
jullie op?

Mitrov-winkelmolen et al. Obes Surg. 2016 | Gesquiere et al. Br J Clin Pharmacol.. | Brill M.J. et al. Pharm Res. 2015 
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Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?

1. G-standaard

2. Reviews

3. Literatuur

Doe geen aannames
&

Monitoren 
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Wat kan ik nog meer doen voor de bariatrische chirurgie patient?

Ga eens in gesprek / doe een review met de patiënten uit je praktijk

Veel te verbeteren rondom bijvoorbeeld: inname momenten, therapietrouw (MVS, Calcium), veel over 
gebruik van bijv PPI of CVD medicatie, astma medicatie (kan allemaal vaak afgebouwd worden) > deprescriben

Vaak onverwachte hulpvragen 

& Veel DRPs:

Patient-reported 

DRPs

Expert panel: yes 

or possible DRPs

Expert panel: 

unlikely DRPs

Total DRPs per patient, n, mean (SD)

Patient-reported symptoms f

Practical problems g

Based on medication review h

3.4 (2.3)

2.0 (1.7)

1.0 (1.0)

-

5.9 (3.3)

2.0 (1.8)

0.9 (0.9)

3.0 (2.2)

1.9 (1.7)

1.0 (0.8)

0.1 (0.4)

0.8 (1.3)
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Wat kan ik nog meer doen voor de bariatrische chirurgie patient?

Ga eens in gesprek / doe een review met de patiënten uit je praktijk

Veel te verbeteren rondom bijvoorbeeld: inname momenten, therapietrouw (MVS, Calcium), veel over 
gebruik van bijv PPI of CVD medicatie, astma medicatie (kan allemaal vaak afgebouwd worden) > deprescriben

Vaak onverwachte hulpvragen & Veel DRPs (5,7 gemiddeld)

Registreer de contra-indicatie

Hoe identificeer je deze patiënten?
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Registreer de contra-indicatie bariatrische chirurgie!

• 22 / 157 (14 %)

• 1 / 49 (2%)

• OR 0,13 (95% BI: 0,02 – 0,97)
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Wat kan ik nog meer doen voor de bariatrische chirurgie patient?

Ga eens in gesprek / doe een review met de patiënten uit je praktijk

Veel te verbeteren rondom bijvoorbeeld: inname momenten, therapietrouw (MVS, Calcium), veel over 
gebruik van bijv PPI of CVD medicatie, astma medicatie (kan allemaal vaak afgebouwd worden) > deprescriben

Vaak onverwachte hulpvragen & Veel DRPs (5,7 gemiddeld)

Registreer de contra-indicatie

Hoe identificeer je deze patiënten?

Controleer de protocollaire geneesmiddelen
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Protocollaire medicatie na chirurgie

1. PPI (6mnd)

2. Suppletie

Calcium/vitamine D: 2 of 3 maal daags

Multivitamine (WLS)

LEVENSLANG

Ying et al. Surg Endosc. 2015 | Nederlandse Obesitas kliniek
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Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel 
absorptie.

Gastric Sleeve Roux-en-Y gastric bypass

Volume van de maag neemt af ✓ ✓✓

Verminderd contact met verteringssappen / 

enzymen

✓ ✓

Verhoogde pH in de maag Conflicterende resultaten ✓

Verminderde absorptieoppervlakte in de 

dunne darm 

✓

Verminderde blootstelling aan galzouten ✓

Dus tabletten lossen mogelijk niet goed op > 
drank?

Dus verminderd darm oppervlak > geen MGA!

Oplosbaarheid zwakke basen en zuren verminderd
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pH in de maag na bariatrische chirurgie

Gemm 17 (3-38) maanden na ok > 

NB: tevens veel gebruik PPI post OK 
(profylaxe voor ulcera)

Smith et al. Ann Surg. 1993 Jul;218(1):91-6. | Steinemann et al. Obes Surg. 2014 May;24(5):741-6.| Tolone et al. J Gastrointest Surg. 2020 Jan;24(1):1-
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Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel 
absorptie.

Gastric Sleeve Roux-en-Y gastric bypass

Volume van de maag neemt af ✓ ✓✓

Verminderd contact met verteringssappen / 

enzymen

✓ ✓

Verhoogde pH in de maag Conflicterende resultaten ✓

Verminderde absorptieoppervlakte in de 

dunne darm 

✓

Verminderde blootstelling aan galzouten ✓

Dus tabletten lossen mogelijk niet goed op > 
drank?

Dus verminderd darm oppervlak > geen MGA!

Oplosbaarheid zwakke basen en zuren verminderd

Verminderde absorptie van geneesmiddelen 
afhankelijk van galzuren
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APB study

Steele et al. Surg Obes Relat Dis 2022
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APB study

Steele et al. Surg Obes Relat Dis 2022


	Dia 1: Geneesmiddelen en bariatrische chirurgie
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5: Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel absorptie.
	Dia 6: Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel absorptie.
	Dia 7: DRANK VS TABLETTEN
	Dia 8: DRANK VS TABLETTEN
	Dia 9: Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel absorptie.
	Dia 10: MGA VS IR
	Dia 11: MGA VS IR
	Dia 12: Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?
	Dia 13: Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?
	Dia 14
	Dia 15: Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?
	Dia 16: Monitoren obv TDM     Wat valt jullie op?
	Dia 17: Stappen plan, hoe doseer ik geneesmiddelen?
	Dia 18: Wat kan ik nog meer doen voor de bariatrische chirurgie patient?
	Dia 19: Wat kan ik nog meer doen voor de bariatrische chirurgie patient?
	Dia 20: Registreer de contra-indicatie bariatrische chirurgie!
	Dia 21: Wat kan ik nog meer doen voor de bariatrische chirurgie patient?
	Dia 22: Protocollaire medicatie na chirurgie
	Dia 23
	Dia 24: Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel absorptie.
	Dia 25: pH in de maag na bariatrische chirurgie
	Dia 26
	Dia 27: Theoretische veranderingen relevant? voor orale geneesmiddel absorptie.
	Dia 28
	Dia 29: APB study
	Dia 30: APB study

