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Obesitas is, door de toename van de hoeveelheid visceraal 

vet, een van de cardiovasculaire risicofactoren die samen-

gevat worden met de term ‘metabool syndroom’.1 De pre-

valentie van obesitas stijgt in de westerse wereld, ook in 

Nederland,2 en er wordt dan ook veel aandacht besteed aan 

de preventie en de behandeling ervan. Een van de laatste 

behandelopties voor morbide obesitas is bariatrische 

chirurgie, waaronder het plaatsen van een maagband.3 4 

Per jaar ondergaan in Nederland ongeveer 1000 patiënten 

met obesitas een maagbandoperatie. Momenteel zijn er in 

Nederland ongeveer 5000 patiënten met een maagband.

 In- en exclusiecriteria voor maagbandplaatsing. Om in Neder-

land voor een maagbandoperatie in aanmerking te komen 

dient men aan de volgende criteria te voldoen: BMI C 40 of 

C 35 met ernstige comorbiditeit, obesitas gedurende ten-

minste 5 jaar, leeftijd tussen 18 en 60 jaar, een goede psychi-

sche en lichamelijke conditie, aangetoonde motivatie om af 

te vallen (de laatste 5 jaar voor operatie tenminste eenmaal 

een gewichtsreductie van ongeveer 10% hebben behaald en 

deze gewichtsreductie tenminste een halfjaar hebben vol-

gehouden), acceptatie van het operatierisico, en bereidheid 

om zich gedurende de tijd dat de maagband in situ is onder 

controle te stellen.5 Exclusiecriteria zijn onder andere chro-

nisch inflammatoire darmziekten, een grote hernia hiatus 

oesophagei, portale hypertensie, zwangerschap, zwanger-

schapswens op korte termijn en borstvoeding. Gebruik van 

antistollingsmiddelen of van NSAID’s vormt een contra-

indicatie voor maagbandplaatsing.

 Effectiviteit. Door het plaatsen van een maagband kan een 

sterke afname van het gewicht worden behaald, zoals is 

aangetoond in een onderzoek bij 1848 patiënten waarbij een 

reductie van 48% (uitersten: 41-54) van het overgewicht 

werd bereikt.6 Plaatsing van een maagband is het effectiefst 

bij de zogenaamde volume-eters.7

 In een groot nog lopend prospectief interventieonder-

zoek is vooralsnog geen significante reductie in sterfte door 

bariatrische operaties aangetoond, maar wel een significan-

te afname van de met overgewicht samenhangende morbi-
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diteit.8 Het onderzoek heeft een totale looptijd van 10 jaar, 

patiënten konden zelf aangeven of zij chirurgische behan-

deling wilden ondergaan dan wel conservatief medisch-

internistisch wilden worden begeleid. In dit onderzoek 

werd bij iedere patiënt die chirurgische behandeling onder-

ging een controlepatiënt gezocht uit de groep patiënten die 

had aangegeven medisch-internistisch te willen worden be-

geleid; deze moest wat betreft bij de start van het onderzoek 

(moment van chirurgische interventie) gemeten risicofacto-

ren zoals leeftijd, geslacht en comorbiditeit vergelijkbaar 

zijn met de patiënt die bariatrische chirurgie onderging.

 In het tot nu toe grootste populatieonderzoek met 1035 

patiënten met obesitas die een vorm van bariatrisch-chirur-

gische behandeling (waaronder het plaatsen van een maag-

band) ondergingen, werd aangetoond dat de sterfte ge-

durende gemiddeld 2,5 jaar follow-up significant lager was 

dan bij een groep van 5746 wat betreft leeftijd en geslacht 

vergelijkbare obesitaspatiënten die niet geopereerd werden 

(0,7 versus 6,2%; RR: 0,11; 95%-BI; 0,04-0,27).9

 Farmacotherapie. Veel patiënten met obesitas die een 

maagbandoperatie ondergaan, gebruiken geneesmiddelen 

of zullen geneesmiddelen gaan gebruiken. Over het effect 

van de maagband op bestaande en nieuwe farmacotherapie 

is nog weinig bekend. Op basis van theoretische overwegin-

gen kan echter op dit punt een aantal problemen worden 

verwacht. In dit artikel beschrijven wij deze problemen. 

Deze zijn onder te verdelen in veranderingen op maag-

darmniveau door de aanwezigheid van de maagband en ver-

anderingen bij de patiënt ten gevolge van het plaatsen van 

een maagband.

 Literatuuronderzoek. Wij hebben in PubMed en Embase ge-

zocht naar artikelen over farmacotherapie bij patiënten met 

een maagband die waren gepubliceerd in de periode tot en 

met december 2006. Wij hebben daarbij gezocht met de 

volgende zoektermen: ‘gastric band*’, ‘gastroplasty’, ‘drug 

administration’, ‘drug intake’, ‘pharmacokinetics’, ‘absorp-

tion’, ‘pharmaceutical preparations’ [MESH], ‘administra-

tion and dosage’, ‘dosage’ [MESH], ‘administration’ 

[MESH], ‘oral’ [MESH], ‘enteric-coated’ [MESH], ‘slow 

release’, ‘weight loss’ [MESH], ‘diabetic gastroparesis’, 

‘Parkinson’, ‘pylorus’, ‘Whipple, pyloric preserving pancrea-

ticoduodenectomy, gastric or stomach emptying’. In Embase 

is ook gezocht met de volgende termen: ‘gastric-banding’, 

‘gastroplasty’, ‘oral-drug-administration and drug-use’.

 De gevonden artikelen werden op basis van de abstracts 

handmatig gescreend. In Pubmed werden op deze wijze 6 

relevante artikelen gevonden.10-15 Combinatie met de ter-

men ‘diabetic gastroparesis’, ‘Parkinson and pyloric pre-

serving Whipple’ en met zoektermen specifiek gericht op 

farmacokinetische aspecten van geneesmiddelen leverde 

2 relevante artikelen op over absorptie van levo dopa16 en 

orale bloedglucoseverlagende medicatie.17 De zoektocht in 

Embase leverde geen extra artikelen op.

veranderingen op maag-darmniveau

Absorptiefase. Na plaatsing van een maagband kan de ver-

blijfstijd van voedsel in het proximale deel van de maag 

variabel toenemen, met name in de eerste periode na de 

operatie.18 Dit geldt ook voor geneesmiddelen. Dit kan theo-

retisch tot problemen leiden bij orale toedieningsvormen 

met een maagsapresistente laag of met een gereguleerde 

afgifte.

 Onder invloed van voedsel stijgt de pH in de maag van 

gezonde mensen tot een neutrale waarde.19 De zuurgraad in 

het deel van de maag boven de maagband kan, met name in 

aanwezigheid van voedsel, aanzienlijk hoger liggen dan de 

zuurgraad (pH van 1-2) in de rest van de maag onder de 

maagband. Maagsapresistente lagen dienen aan de eisen 

van de Europese Farmacopee te voldoen,20 hetgeen betekent 

dat de uiteenvaltijd van de tablet bij pH 1,0 langer moet zijn 

dan 1 uur en bij pH 6,8 korter dan 1 uur.

 Door een langere verblijfstijd bij hogere pH kunnen ge-

neesmiddelen mogelijk al in de maag vrijkomen. Afhanke-

lijk van de doorlooptijd van het betreffende middel (samen-

hangend met onder andere de tabletgrootte) kan dit tot een 

verhoogd risico op maagschade leiden (bijvoorbeeld voor 

bisacodyl) of tot een te vroege afgifte waardoor het middel 

de plaats van werking niet kan bereiken en bovendien kan 

het risico op schade aan andere organen zoals de nier (bij-

voorbeeld voor mesalazine) worden vergroot. Ook kan het 

ontbreken van een maagsapresistente laag bij een langere 

verblijfsduur in de maag leiden tot verminderde effectiviteit 

van geneesmiddelen, enerzijds door bijvoorbeeld ontleding 

bij een lage pH bij bepaalde penicillines of protonpomp-

remmers, of anderzijds door verminderde absorptie bij 

geneesmiddelen zoals levodopa16 en orale bloedglucosever-

lagende middelen.17 Daarnaast zouden mogelijk problemen 

kunnen optreden met middelen met een gereguleerde 

af gifte, zoals de vertraagde-afgiftepreparaten van dipyrida-

mol en theofylline. Afhankelijk van de verblijfsduur in de 

maag kan het gereguleerde-afgiftemedium geheel oplossen 

in de maag, mogelijk leidend tot het plotseling voor absorp-

tie vrijkomen van de totale hoeveelheid geneesmiddel in 

de darm. Dit kan vervolgens door een te snelle opname na 

maagpassage enerzijds leiden tot een versterking van be-

staande bijwerkingen en anderzijds tot het ontstaan van 

nieuwe bijwerkingen.

 Voor zover ons bekend is er geen onderzoek gedaan naar 

de klinische relevantie van de theoretische invloed van een 

maagband op de biologische beschikbaarheid van genees-

middelen omhuld met een maagsapresistente laag of in een 

toedieningsvorm met gereguleerde afgifte.

 Ondanks gebrek aan bewijs in de vorm van gepubliceer-

de onderzoeksresultaten is het op basis van bovenstaande 

biofarmaceutische overwegingen aan te bevelen om bij pa-

tiënten die een maagbandoperatie ondergaan te controleren 
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of zij behandeld worden met middelen met een maagsap-

resistente laag of een vertraagde afgiftevorm. Door over te 

stappen op een andere toedieningsvorm kan men zo de 

genoemde problemen proberen te voorkomen.

 Praktische farmaceutische aspecten. Met het plaatsen van de 

maagband veranderen de grootte van de maagopening en 

het volume van het functionele deel van de maag. Door 

plaatsing van de maagband wordt zo’n 15-20 ml van het 

proximale deel van de maag boven de maagband gescheiden 

van de rest van de maag, in plaats van de ongeveer 50-100 ml 

als normale lege maaginhoud en 1,5-2 l als volume bij een 

maximaal gevulde maag. Dit kan klinisch relevant zijn voor 

volumineuze geneesmiddelen die met veel vocht moeten 

worden ingenomen, zoals bulklaxantia. Bij één patiënt is 

beschreven dat inname van een bulklaxans met inadequate 

hoeveelheid vocht uiteindelijk leidde tot het ontstaan van 

een obstructie en de noodzaak van het operatief verwijderen 

van de maagband.10 Soortgelijke problemen als gevolg van 

het beperkte volume van de maag kan men ook verwachten 

indien de patiënt veel tabletten tegelijkertijd moet innemen. 

Verder kan het verkleinen van de opening van het met de 

maagband omringde stukje maag problemen geven bij de 

inname en passage van relatief grote tabletten (zoals li-

thiumcarbonaat en nifedipine Oros of metoprolol Oros)12 13. 

Bij tabletten met een maagsapresistente laag kan dit leiden 

tot obstructie, zoals werd beschreven bij een patiënte bij wie 

een tablet met een maagsapresistente omhulling vast bleef 

zitten in het bovenste deel van de maag.14 15

 In de eerste periode na het plaatsen van een maagband 

mogen patiënten alleen vloeibaar voedsel tot zich nemen. 

Voor niet alle geneesmiddelen is een vloeibare toedienings-

vorm of een alternatieve toedieningsweg (bijvoorbeeld rec-

taal) beschikbaar, zodat men op het fijnmalen van tabletten 

is aangewezen. Dit kan vanzelfsprekend niet bij tabletten 

met een maagsapresistente laag of gereguleerde afgifte, zo-

dat dan naar gewone tabletten moet worden uitgeweken. 

Tevens hebben sommige geneesmiddelen na vermalen een 

vieze smaak; die kan echter door inname met ander voedsel 

of drank worden gecamoufleerd. Patiënten moeten hierover 

uitleg krijgen, om te voorkómen dat de vieze smaak leidt tot 

staken van therapie. De eerste weken na het ondergaan van 

de operatieve ingreep dient dus extra aandacht te worden 

gegeven aan deze praktische farmaceutische aspecten van 

de bestaande farmacotherapie.

veranderingen bij de patiënt

Obesitas kenmerkt zich door een gewijzigde verhouding in 

vet en water en door een toename in lichaamsgewicht en 

hierdoor een toegenomen circulerend volume bij echter een 

gelijkblijvende hoeveelheid circulerende plasma-eiwitten. 

Door de relatieve toename aan vet alsmede door de toename 

in gewicht kan het verdelingsvolume van geneesmiddelen 

anders zijn dan dat bij de patiënten zonder obesitas die 

in registratieonderzoeken zijn betrokken. Over het opti-

maal doseren van medicatie bij mensen met obesitas, in het 

bijzonder bij vrouwen, is erg weinig bekend, temeer daar 

obesitas vaak een uitsluitingscriterium is voor registratie-

onderzoeken van geneesmiddelen. Het plaatsen van een 

maagband heeft meestal tot gevolg dat mensen met obe-

sitas zullen afnemen in lichaamsgewicht. In het begin van 

de gewichtsafname zal er veelal veel water verloren gaan, 

door de afbraak van glycogeen. De uiteindelijke gewichts-

reductie is gemiddeld 40-50% van het overgewicht of 10-12 

punten op de BMI. Door de forse afname in gewicht neemt 

het verdelingsvolume ook af. Daarnaast leidt het gewichts-

verlies tot een afname in de vet-waterverhouding. Met name 

voor lipofiele geneesmiddelen met een nauwe therapeuti-

sche breedte, zoals digoxine, ciclosporine en tricyclische 

anti depressiva, kan hierdoor bij gelijkblijvende dosis een 

zo danige stijging in serumspiegels optreden dat er een 

groter risico is op (toxische) bijwerkingen.

 Van patiënten die een maagbandoperatie ondergaan, 

dient de dosis van deze middelen op geleide van kliniek en 

bloedspiegels te worden gevolgd en zonodig te worden aan-

gepast. Voor sommige middelen is het beter om in de obese 

uitgangssituatie en gedurende de periode van gewichts-

reductie niet te doseren op totaalgewicht maar op ‘ideaal 

lichaamsgewicht’ (bètablokkers, penicillines) of juist op 

een variant (‘aangepast lichaamsgewicht’) hiervan (amino-

glycosides, vancomycine).11

 Inmiddels is aangetoond dat plaatsing van de maagband 

en de uiteindelijk daardoor bereikte gewichtsreductie kun-

nen leiden tot het verbeteren van bestaande comorbiditeit.8 

Het is dan ook van belang om de noodzaak van bestaande 

farmacotherapie voor met name de aan obesitas gerela-

teerde comorbiditeit in de gaten te houden.

 Bij de keuze voor nieuwe farmacotherapie dient bij 

deze populatie extra rekening te worden gehouden met 

gewichtstoename door farmacotherapie. Beruchte voor-

beelden van geneesmiddelen die kunnen leiden tot ge-

wichtstoename zijn: valproïnezuur, antipsychotica (met 

name clozapine en olanzapine) alsmede diverse antidepres-

siva, antihistaminica, sulfonylureumderivaten, insuline en 

bètablokkers. Gewichtstoename tot wel 15 kg of meer kan 

voorkomen.21-24

conclusie

De aanwezigheid van de maagband kan leiden tot proble-

men bij bestaande en nieuwe farmacotherapie. Wij konden 

in dit artikel door het ontbreken van voldoende literatuur 

slechts een schets geven van de mogelijke problematiek. De 

stijgende prevalentie van obesitas in de westerse bevolking 

en de toename van het aantal maagbandoperaties waartoe 

deze zal leiden, maken verder onderzoek op dit gebied van 
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belang. Dergelijk onderzoek zal moeten uitwijzen wat de 

exacte omvang is van het probleem en welke klinische im-

plicaties het aanbrengen van een maagband daadwerkelijk 

heeft op de farmacotherapie. Dit kan uiteindelijk resulteren 

in een praktische richtlijn voor de aanpassing dan wel het 

extra bewaken van bestaande en nieuwe farmacotherapie 

bij patiënten met een maagband.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Abstract

Pharmacotherapy in patients with gastric banding
– Following placement of gastric banding, the time that medication re-

mains in the proximal part of the stomach may increase variably. This 
can lead to problems with oral administration of enteric coated or 
controlled-release preparations. Problems can be avoided by chang-
ing over to another form of administration or sometimes by changing 
to another active compound.

– The placement of a gastric band changes the size of the stomach 
opening and the volume of the functional part of the stomach. Other 
than oral tablets, alternative formulations of medication, such as liq-
uid or rectal forms are not always available, sometimes the only so-
lution for giving some medication is to ground the tablet finely into 
powder for oral administration. For tablets with enteric coating or 
controlled release changing to normal tablets is not always perceiv-
able. Patients should receive adequate instructions for intake and 
information on their therapy so that they do not fail to comply with 
treatment if tablets have a nasty taste after being ground into pow-
der.

– The fat and water balance of both obese patients and patients who are 
losing weight is not usually known. Patients who have gastric band-
ing should have medication dosages especially for medication with a 
narrow therapeutic index followed under strict supervision and have 
regular blood tests so that any necessary dosage adjustments can be 
made.

– At present little data are available to provide a comprehensive over-
view of the effects of gastric banding on pharmacotherapy. The po-
tential consequences of gastric banding on pharmacotherapy, togeth-
er with the increasing frequency of gastric banding surgery, empha-
size the need for further research in this field.
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