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summary

In this thesis different consequences of bariatric surgery are decribed. In part I, we focus on 

venous thrombosis and bleeding complications after bariatric surgery. We have explored 

the incidence and risk factors of these complications, evaluated the effect of severe obe-

sity and bariatric surgery on low molecular weight heparin and vitamin K antagonists, and 

explored the problems that we encounter in diagnosing pulmonary embolism in these 

patients.

In part II, we show also other consequences of bariatric surgery. We investigated the longer 

term effects of bariatric surgery on urinary sodium excretion which reflects dietary salt 

intake and change of metabolic stress after surgery. In addition, we investigated whether 

there is an influence of ethnic background on weight loss after bariatric surgery.

In Chapter 1, we described the background and outline of this thesis.

Part I. bariatric surgery: studies on incidence, risks, diagnosis and prevention of venous 

thromboembolism and bleeding complications.

In Chapter 2 we studied the relationship between postoperative complications and venous 

thromboembolism (VTE) after bariatric surgery. A retrospective multicenter case-control 

study was performed in patients who had bariatric surgery between January 2008 and 

September 2011. VTE until 6 months after surgery was registered and patients were con-

tacted to ascertain the results. For every case of VTE after surgery, 6 control patients were 

selected who were matched for gender, age, participating center and type of surgery. Risk 

factors for VTE before and after surgery and postoperative complications were registered. 

A total of 2064 surgeries were included. In 12 patients VTE occurred within 6 months after 

bariatric surgery (incidence 0.58%, 95% Confidence Interval (CI) 0.25-0.93). There was a 

strong association between VTE and complications after surgery (cases 91.7%, controls 

15.3%, Odds Ratio (OR) 61.0; 95% CI 7.1 - 521.3) or intensive care admission (cases 50.0%, 

controls 11.1%, OR 8.0; 95% CI 2.1 - 30.8). The majority of postoperative complications 

were anastomotic leak, abdominal abscess and infection. Due to limited power we could 

not detect an association between classical thrombosis risk factors and postoperative VTE. 

The results of this study indicate that the incidence of VTE is low after bariatric surgery 
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in patients using thrombosis prophylaxis. However, there is a strong association between 

postoperative complications and VTE. Patients with a postoperative complication and 

without a high bleeding risk may benefit from more intensive thrombosis prophylaxis.

The aim of Chapter 3 was to determine the relationship between potential risk factors, 

both patient-related and surgery-related, and major bleeding complications after bariat-

ric surgery. A retrospective case-control study was performed in five medical centers. All 

patients who underwent bariatric surgery were interviewed by telephone. Major bleeding 

according to ISTH criteria (1. Fatal bleeding, and or: 2. Bleeding is symptomatic and occurs 

in a critical area or organ, and or: 3. Extra-surgical site bleeding causing a fall in hemoglobin 

level of 20 g L-1 (1.24 mmol L-1) or more, or leading to transfusion of two or more units of 

red blood cells, and or: 4. Surgical site bleeding that requires a second intervention, and or: 

5. Surgical site bleeding with hemodynamic instability) and other bleeding complications 

within a month after bariatric surgery were registered. Control patients were selected per 

center. Risk factors for bleeding complications before and after surgery were registered. 

1222 subjects were studied. Major bleeding complications were reported in 35 patients 

(2.7%). In multivariable logistic regression analyses higher than prophylactic dose of low 

molecular weight heparins (LMWH) (OR 13.2 (95% CI 3.0 - 57.9)) and renal insufficiency (OR 

25.1 (95% CI 2.3 - 269.1)) were associated with major bleeding complications after surgery. 

The analyses for all bleeding events yielded similar results. In conclusion, the incidence of 

major bleeding complications is low after bariatric surgery. However, there is a strong asso-

ciation between postoperative bleeding complications and higher than prophylactic dose 

of LMWH after surgery and renal insufficiency. This study highlights the need of studies that 

examine the best anticoagulant therapy in patients with a high risk of thrombotic events 

after bariatric surgery.

The purpose of Chapter 4 was to investigate the effect of body weight on prophylactic 

dose LMWH in obese patients. We examined the correlation between anti-Xa levels and 

body weight with fixed dose enoxaparin after bariatric surgery and determined the per-

centage of patients that reach the desired prophylactic range for anti-Xa levels. Blood for 

anti-Xa peak levels measurement was drawn 3-5 hours after administration of enoxaparin 

at the planned visit 8-16 days after surgery. Patients were included in three categories: 

<110 kg (group 1, n=17), 110 - 150 kg (group 2, n=18), >150 kg (group 3, n=16). 51 patients 

were included (43.9 ± 9.9 yrs, 75% women). Mean anti-Xa levels were 0.47 ± 0.13 IU/ml in 

group 1, 0.39 ± 0.08 IU/ml in group 2, and 0.23 ± 0.07 IU/ml in group 3. No subprophylactic 
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(<0.2 IU/ml) anti-Xa levels were detected in group 1, whereas this was observed in 38% 

in patients in group 3. Supraprophylactic levels (>0.5 IU/ml) were most often present in 

group 1 (36%). With multivariable regression analysis, body weight (β -.720 (95% CI -.717; 

-.993), p <0.001) was an independent predictor of anti-Xa levels, whereas lean body weight 

was not independently associated. This was confirmed in a non-linear mixed effects analy-

sis of the data. In conclusion, patients with excessive body weight may not be adequately 

treated with fixed dose enoxaparin thromboprophylaxis while patients with lower body 

weight may have an increased bleeding risk. Body weight is a better predictor of anti-Xa 

levels compared to lean body weight.

In Chapter 5 we describe the effect of bariatric surgery on treatment with vitamin K 

antagonists (VKA), specifically change in dosing and time in therapeutic range (TTR). To 

evaluate whether vitamin K deficiency is common in bariatric surgery patients we evalu-

ated prothrombin time (PT) before and after bariatric surgery in patients without VKA. All 

patients who had bariatric surgery at the Slotervaart Hospital and who were using VKA as 

chronic anticoagulation were eligible for the inclusion in this retrospective study (study 1). 

17 patients were included in study 1. Mean age of the study population was 51.4 ± 6.8 years 

and 10 (59%) were female. The mean percent reduction of VKA dose was 13.8% in the 

first month (p=0.001) and 20.0% in the six months after surgery (p=0.004) compared to 

the six months before surgery. Mean TTR decreased from 58.1% in the six months before 

surgery to 39.4% in the first month after surgery (p=0.04) and returned to 51.5% in the six 

months after surgery (p=0.41). In study 2, 200 patients were included whose PT measure-

ment before surgery, six months and twelve months after surgery were known. The PT 

prolonged from 10.64 ± 0.45 seconds before surgery to 10.85 ± 0.52 seconds six months 

after surgery (p<0.001). Twelve months after surgery, PT stabilized around 10.82 ± 0.50 sec-

onds. In conclusion, there is a VKA dose reduction on the longer term, especially in the first 

month after surgery. TTR was low in the first month, but returned to preoperative levels.

Chapter 6 is an inventarisation study, examining how often radiologists and internists 

encounter problems in the diagnosis of pulmonary embolism in obese patients, how they 

solve it, and whether radiology departments do have a protocol to overcome this prob-

lem. A survey was performed in the Netherlands and Italy to evaluate this problem. We 

specifically registered whether the hospitals had computed tomography (CT) equipment 

 available, whether there were weight and body size limitations for the highest weight 

capacity scanners, and how often patients did not fit into the CT scan. We also asked to 
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send the local protocol in which adjustments for the radiation dose for obese persons 

were noted, if available. Other questions were about the frequency of non-fitting in the CT, 

referral to another centre, alternative options for diagnostics and the frequency of starting 

anticoagulation without diagnosis. 86 radiologists and 90 internists answered the ques-

tions. On the question how often obese patients did not fit into the CT, the answers of the 

radiologists and internists were comparable: ‘at least once a year’ was noted by 27% of the 

radiologists and 33% of the internists. This frequency was dependent on the differences in 

maximum gantry diameter (median 70 cm) and weight limit of the CT (median 200 kg). Fifty 

percent of the internists did not know whether patients were referred in case of non-fitting 

and almost 75% did not know whether the alternative diagnostic option was successful. 

Only 14 hospitals in the Netherlands responded on the question whether it was possible 

to send information about local protocols concerning radiation dose adjustments for the 

obese. This inventarisation study shows that there is need for local protocols and practical 

guidelines to overcome this problem.

PART II. Bariatric surgery: studies on its course and prognosis.

Chapter 7 describes a study on the influence of bariatric surgery on sodium excretion more 

than a year after the intervention. Patients who have undergone Roux-en-Y Gastric Bypass 

(RYGB) and who had collected a 24 hour urine sample before surgery more than 12 months 

before inclusion were asked to participate. A second 24 hours urine sample was collected. 

Blood pressure and weight were measured. Difference in sodium excretion before and after 

surgery was calculated and the relationship with blood pressure and weight loss was inves-

tigated. We included 33 patients, the median follow up time was 21 months (range 14-41). 

Sodium excretion was high before surgery (median 195 mmol/day, interquartile range (IQR) 

167-247) and decreased only 18% after surgery (median 160 mmol/day, IQR range 118-205, 

p= 0.015), while there were significant improvements in body weight (% excess weight loss 

(EWL) 80.9 ± 21.8), systolic blood pressure (126 mmHg to 120 mmHg, p= 0.02) and diastolic 

blood pressure (84 mmHg to 77 mmHg, p=0.002), even with a reduced number of antihy-

pertensive drugs. In conclusion, after RYGB and considerable weight loss, the sodium excre-

tion remains high in the longer term. The profound improvement in blood pressure cannot 

be explained by reductions in sodium excretion after RYGB.

Chapter 8 demonstrates that advanced glycation end products (AGEs), measured as skin 

autofluorescence (AF), remain high after bariatric surgery despite significant weight loss 
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and improvement of metabolic parameters. A total of 47 patients who had bariatric sur-

gery were included. Skin AF, metabolic and clinical parameters were registered. Mean age 

at the time of surgery was 41.2 ± 9.9 years. The mean follow up time between surgery 

and the second skin AF measurement was 26.9 ± 3.1 weeks. After surgery, skin AF did not 

decrease: 1.99 arbitrary units (AU) (1.19 – 3.40) vs. 2.00 AU (1.27 – 3.21), while there were 

significant improvements for weight, body mass index, waist circumference, pulse rate, 

C-reactive protein, HbA1c and cholesterol. In conclusion, skin AF remains high after bariat-

ric surgery despite significant weight loss and improvement of metabolic and inflammatory 

para meters.

Chapter 9 is a meta-analysis on the ethnic differences in weight loss after bariatric surgery. 

It has been postulated that the effectiveness of bariatric surgery varies between ethnic 

groups. However, data regarding this topic are inconclusive, as most studies included few 

patients from minority groups. We conducted a meta-analysis to determine the difference 

in percentage EWL 1-2 years after bariatric surgery in people of African and Caucasian 

descent. We also studied differences in diabetes mellitus (DM) remission. We performed a 

MEDLINE and EMBASE search for studies reporting %EWL and/or DM remission after bari-

atric surgery and including both African Americans and Caucasians. The 613 publications 

obtained were reviewed. We included 14 studies (1087 African Americans and 2714 Cau-

casians); all provided data on %EWL and 3 on DM remission. We extracted surgery type, 

%EWL, and DM remission 1-2 years after surgery. After analyzing %EWL for any surgery 

type, we performed subanalyses for malabsorptive and restrictive surgery. The overall 

absolute mean %EWL difference between African Americans and Caucasians was -8.36% 

(95% CI -10.79 to -5.93) in favor of Caucasians. Results were similar for malabsorptive 

(-8.39% [-11.38 to -5.40]) and restrictive (-8.46% [-12.95 to -3.97]) surgery. The remission of 

DM was somewhat more frequent in African American patients than in Caucasian patients 

(OR 1.41 [95% 0.56-3.52]). However, this was not statistically significant. In conclusion, in 

%EWL terms, bariatric surgery is more effective in Caucasians than in African Americans, 

regardless of procedure type. Further studies are needed to investigate the exact mecha-

nisms behind these disparities and to determine whether ethnic differences exist in the 

remission of comorbidities after bariatric surgery.

Chapter 10 is a retrospective study conducted in the Netherlands on differences in out-

comes after bariatric surgery between individuals from other ethnic backgrounds. In this 

retrospective study, we found that, in terms of weight loss, gastric bypass surgery is less 
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effective in African, South Asian, Turkish and Moroccan patients than in their ethnic Dutch 

counterparts. Our results underscore that ethnic differences in the effectiveness of bariat-

ric surgery are not limited to those between patients of African and European origin, but 

extend to other minority groups as well. Therefore, it is important that prospective studies 

both determine ethnic differences in weight loss-related improvement of comorbidities 

and elucidate the exact reasons for these ethnic disparities.
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nederlandse samenvatting

Inleiding

Obesitas is wereldwijd een groeiend probleem en is geassocieerd met verschillende ziektes 

zoals diabetes, hypertensie en hypercholesterolemie. Studies hebben aangetoond dat de 

kans op overlijden verhoogd is bij obese mensen. Naar schatting zijn er 500 miljoen volwas-

senen (meer dan 10%) die obees zijn. Dieet- en beweegprogramma’s zijn weinig effectief 

voor het behalen van een blijvend resultaat op langere termijn bij het merendeel van de 

patiënten. Daarom richt de groep met ernstige obesitas zich steeds vaker tot bariatrische 

chirurgie. Dit type chirurgie is op dit moment de meest effectieve behandeling voor men-

sen met (morbide) obesitas. Er bestaan verschillende soorten bariatrische chirurgie. Eén 

van de meest toegepaste vormen is de gastric bypass operatie waarbij de maag opera-

tief wordt verkleind waardoor patiënten minder kunnen eten (restrictie) en wordt verbon-

den met de ingekorte dunne darm zodat op deze wijze minder voeding wordt opgenomen 

(malabsorptie). Voorbeelden van andere bariatrische operaties zijn een maagband en een 

sleeve gastrectomie.

Bariatrische chirurgie leidt niet alleen tot significant gewichtsverlies, maar is ook geassoci-

eerd met remissie van diabetes, verbetering van het cardiovasculaire risicoprofiel en ver-

laging van de mortaliteit. De operatie zorgt voor structurele en hormonale veranderingen 

die een rol spelen bij de remissie van diabetes. Echter, er zijn meer studies nodig om het 

precieze pathofysiologische mechanisme hierachter te verhelderen.

Niet iedereen heeft evenveel baat bij bariatrische chirurgie als het gaat om gewichtsverlies 

of diabetes remissie. Waar dit precies aan ligt, is niet bekend. Biologische, psychologische, 

genetische en socio-economische factoren kunnen hierbij een rol spelen. We hebben meer 

studies nodig om beter inzicht te krijgen in deze determinanten.

Bariatrische chirurgie heeft ook een impact op het psychisch welbevinden van patiënten. 

Hoewel de meeste studies aantonen dat gewichtsverlies na bariatrische chirurgie een posi-

tieve invloed heeft op de kwaliteit van leven, geldt dit lang niet altijd voor iedereen.

Bariatrische chirurgie is niet zonder risico. Er kunnen verschillende complicaties optreden 

na deze operaties, zoals naadlekkages, infecties en gastro-intestinale stenose. Ook andere 
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nadelige gevolgen zijn vermeld, zoals het dumping syndroom (gastro-intestinale klachten 

na eten), vitamine deficiënties en een grotere kans op galsteenvorming als gevolg van veel 

gewichtsverlies in korte tijd. Er is na bariatrische chirurgie ook een verhoogde kans op het 

ontwikkelen van veneuze trombose, maar ook op bloedingen die re-interventies noodza-

kelijk kunnen maken en geassocieerd zijn met mortaliteit. De incidentie van veneuze trom-

bose na bariatrische chirurgie varieert in de literatuur. In de tijd is er een dalende trend te 

zien. Verschillende factoren kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn, o.a. een toename van 

de ervaring van de chirurgen. Desondanks blijft veneuze trombose een aandachtspunt bij 

obese patiënten.

De sterke toename van de prevalentie van obesitas en van het aantal bariatrische ingrepen 

zullen nieuwe uitdagingen met zich meebrengen in de gezondheidszorg. Sommige appara-

tuur is niet gemaakt voor mensen met ernstige obesitas, of niet geëvalueerd voor mensen 

met ernstige obesitas. Ernstige obesitas kan dan ook het diagnostisch proces van trombose 

bemoeilijken, bijvoorbeeld door beperkingen in de capaciteit/uitrusting van apparatuur 

zoals de CT scans of door de verminderde beeldkwaliteit als gevolg van het overtollige 

vetweefsel. Een andere uitdaging is de beperkte kennis van en ervaring met antistolling 

bij obese patiënten. Bij de preventie en behandeling van veneuze trombose is het nood-

zakelijk om het juiste evenwicht te vinden tussen werkzaamheid van de antistolling en het 

risico op bloedingscomplicaties. Laag moleculair gewicht heparines worden vaak gebruikt 

om trombose te voorkomen of te behandelen, ook na bariatrische chirurgie. Obesitas heeft 

invloed op de dosering van deze heparines echter precieze informatie over een optimale 

dosis hebben we niet. Ook hebben we meer informatie nodig over de invloed van baria-

trische chirurgie op de (veranderde) farmacokinetiek van andere medicatie, zoals de vita-

mine K antagonisten.

samenvatting

In dit proefschrift worden verschillende gevolgen van bariatrische chirurgie beschreven. 

In deel I focussen wij op veneuze trombose en bloedingscomplicaties na bariatrische chi-

rurgie. We hebben de incidentie en risicofactoren van deze twee complicaties onderzocht. 

Daarnaast hebben we de invloed van ernstige obesitas en bariatrische chirurgie op het 

doseren van de meest gebruikte antistolling, laag moleculair gewicht heparines en de vita-

mine K antagonisten, bestudeerd. Ook hebben we geïnventariseerd tegen welke proble-

men wij aanlopen bij de diagnostiek van longembolieën bij (morbide) obese patiënten.

Celik.indd   158 25-9-2014   15:31:46



Nederlandse samenvatting

159

In deel II beschrijven we ook andere gevolgen van bariatrische chirurgie. We hebben het 

langere termijn effect van bariatrische chirurgie onderzocht op de natriumuitscheiding in 

de urine. De natriumuitscheiding reflecteert de gemiddelde zoutintake. We hebben geke-

ken naar de verandering na chirurgie van advanced glycation endproducts (AGEs), als maat 

voor metabole stress. Tenslotte hebben we onderzocht of etniciteit een invloed heeft op 

gewichtsverlies na bariatrische chirurgie.

In hoofdstuk 1 beschreven we de achtergrond en indeling van dit proefschrift. De alinea’s 

hiervoor zijn een vrije vertaling daarvan.

deel I. Gevolgen van bariatrische chirurgie: trombose en bloedingen.

In hoofdstuk 2 hebben we het verband tussen postoperatieve complicaties en veneuze 

trombose na bariatrische chirurgie bestudeerd. We hebben een retrospectieve multicenter 

case control studie uitgevoerd waarin we patiënten hebben geïncludeerd die bariatrische 

chirurgie hebben ondergaan tussen januari 2008 en september 2011. We hebben onder-

zocht hoe vaak veneuze trombose voorkwam in de eerste zes maanden na bariatrische 

chirurgie. Er is telefonisch contact opgenomen met alle patiënten om de gevonden resul-

taten te bevestigen. Voor iedere patiënt met veneuze trombose zijn 6 controle patiënten 

uitgezocht die overeenkwamen voor wat betreft geslacht, leeftijd en ziekenhuis waar ze 

geopereerd waren en type bariatrische chirurgie. Gegevens over de risicofactoren (voor 

en na chirurgie) voor veneuze trombose en postoperatieve complicaties werden geregis-

treerd. Er zijn in totaal 2064 bariatrische ingrepen geïncludeerd. Bij 12 patiënten werd er 

veneuze trombose vastgesteld binnen 6 maanden na bariatrische chirurgie (incidentie van 

0.58%, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.25 - 0.93). Er was een sterke associatie tus-

sen veneuze trombose en complicaties na chirurgie (patiënten 91.7%, controle patiënten 

15.3%, Odds Ratio (OR) 61.0; 95% BI=7.1 - 521.3) en opname op de intensive care (patiënten 

50.0%, controle patiënten 11.1%, OR 8.0; 95% BI 2.1 - 30.8). Het merendeel van de postope-

ratieve complicaties bestond uit naadlekkages, abdominaal abces en infecties. Er kon geen 

verband aangetoond worden tussen trombose en de klassieke risicofactoren die we ken-

nen voor veneuze trombose. De resultaten van deze studie geven aan dat de incidentie van 

veneuze trombose laag is na bariatrische chirurgie met het gebruik van tromboseprofylaxe. 

Echter er is een sterk verband tussen postoperatieve complicaties en veneuze trombose. 

Patiënten met postoperatieve complicaties zonder een verhoogd bloedingsrisico zouden 

mogelijk gebaat zijn bij een hogere dosis antistolling.
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Het doel van hoofdstuk 3 was het vaststellen van de relatie tussen potentiële risicofacto-

ren (zowel patiënt als chirurgie gerelateerd) en ernstige bloedingscomplicaties na bariatri-

sche chirurgie. Er is een retrospectieve case control studie uitgevoerd. Vijf medische centra 

deden mee aan dit onderzoek. Alle patiënten die bariatrische chirurgie hadden ondergaan 

werden telefonisch benaderd voor de inclusie in deze studie. De ernstige bloedingscom-

plicaties volgens de ISTH criteria (1. Fatale bloeding, en of: 2. Bloeding is symptomatisch / 

kritische orgaanbloedingen, en of: 3. Bloeding buiten chirurgisch gebied die leidt tot Hb 

daling van minstens 20 g L-1 (1.24 mmol L-1), of leidt tot transfusie met minstens twee een-

heden bloed, en of: 4. Bloeding binnen chirurgisch gebied met hemodynamische instabili-

teit) en alle andere bloedingscomplicaties die binnen een maand na bariatrische chirurgie 

waren opgetreden, werden geregistreerd. De controle patiënten werden geselecteerd in 

hetzelfde centrum. De risicofactoren voor bloedingscomplicaties (voor en na chirurgie) 

werden geregistreerd. Er werden 1222 patiënten geïncludeerd in de studie. Ernstige bloe-

dingscomplicaties kwamen voor bij 35 patiënten (2.7%). Met multivariabele regressie ana-

lyse kwam naar voren dat een hoger dan normale dosering van laag moleculair gewicht 

heparines als tromboseprofylaxe (OR 13.2 (95% BI 3.0 - 57.9)) en nierinsufficiëntie (OR 25.1 

(95% BI 2.3 - 269.1)) geassocieerd waren met ernstige bloedingscomplicaties. Bij de beoor-

deling van alle bloedingscomplicaties samen, kwamen dezelfde resultaten naar voren. De 

conclusie is dat de incidentie van ernstige bloedingscomplicaties na bariatrische chirurgie 

ongeveer 3% is. Er is wel een sterk verband tussen postoperatieve bloedingscomplicaties 

en een hoger dan normale dosering van de tromboseprofylaxe en nierinsufficiëntie. Deze 

studie benadrukt de behoefte aan meer studies die een uitspraak kunnen doen over de 

beste tromboseprofylaxe dosering bij obese patiënten die een verhoogd bloedingsrisico 

hebben na bariatrische chirurgie.

Het doel van hoofdstuk 4 was het onderzoeken van de invloed van lichaamsgewicht op 

de effectiviteit van profylactische dosering van laag moleculair gewicht heparines bij 

obese patiënten. We hebben de correlatie tussen piek anti-Xa spiegels en lichaamsgewicht 

onderzocht met het gebruik van vaste doseringen enoxaparine na bariatrische chirurgie. 

We hebben onderzocht welk deel van de patiënten een uitslag binnen het geadviseerde 

profylactische gebied had met deze dosering van de tromboseprofylaxe. Op dag 8-16 na 

bariatrische chirurgie werd 3 to 5 uur na de toediening van enoxaparine eenmaal bloed 

afgenomen. Patiënten werden ingedeeld in 3 groepen afhankelijk van hun gewicht: <110 kg 

(groep 1, n=17), 110 - 150 kg (groep 2, n=18) en >150 kg (groep 3, n=16). Er zijn in totaal 

51 patiënten geïncludeerd (43.9 ± 9.9 jaar, 75% vrouw). Gemiddelde anti-Xa spiegel was 
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0.47 ± 0.13 IU/ml in groep 1, 0.39 ± 0.08 IU/ml in groep 2 en 0.23 ± 0.07 IU/ml in groep 3. 

In groep 1 waren geen patiënten met te lage spiegels (<0.2 IU/ml), terwijl dit percentage 

38% was in groep 3. Te hoge spiegels (>0.5 IU/ml) kwamen het vaakst voor in groep 1 (36%). 

Met multivariabele regressie analyse was lichaamsgewicht een onafhankelijke voorspel-

ler van anti-Xa spiegels (β -.720 (95% BI -.717; -.993), p <0.001), terwijl dit niet gold voor 

lean body weight (lichaamsgewicht verminderd met het gewicht van het vetweefsel). Dit 

werd bevestigd middels non-linear mixed effects analyse van de data. Conclusie van deze 

studie is dat patiënten met ernstig overgewicht mogelijk niet adequaat behandeld worden 

met vaste doseringen enoxaparine als tromboseprofylaxe, terwijl patiënten met een lager 

lichaamsgewicht een verhoogde kans op bloedingen kunnen hebben. Lichaamsgewicht is 

een betere voorspeller van anti-Xa spiegels in vergelijking met lean body weight.

In hoofdstuk 5 beschrijven wij het effect van bariatrische chirurgie op de dosering van vita-

mine K antagonisten (VKA) en stabiliteit van VKA behandeling door de meting van de TTR 

(time in therapeutic range) in studie 1. De TTR geeft het percentage weer van de correcte 

INR waarden binnen het therapeutische bereik op het totaal aantal gemeten INRs over een 

bepaalde tijd. Om te evalueren of vitamine K deficiëntie vaak voorkomt na bariatrische 

chirurgie hebben we ook de protrombine tijd voor en na bariatrische chirurgie gemeten 

bij patiënten die geen VKA gebruikten (studie 2). Alle patiënten die bariatrische chirurgie 

hadden ondergaan in het Slotervaartziekenhuis en vitamine K antagonisten gebruikten als 

chronisch antistolling werden geïncludeerd in studie 1 (n=17). De gemiddelde leeftijd van 

deze studiepopulatie was 51.4 ± 6.8 jaar. 10 patiënten (59%) waren vrouw. De gemiddelde 

reductie van de VKA dosering, acenocoumarol en fenprocoumon samen, was 13.8% in de 

eerste maand na chirurgie (p=0.001) en 20.0% in de zes maanden na operatie (p=0.004) ten 

opzichte van de zes maanden voor bariatrische chirurgie. De gemiddelde TTR daalde van 

58.1% in de zes maanden voor operatie tot 39.4% in de eerste maand na chirurgie (p=0.04) 

en steeg daarna weer tot 51.5% in de zes maanden na bariatrische chirurgie (p=0.41). In 

studie 2 zijn er 200 patiënten geïncludeerd. Voor deze studie waren drie PT bepalingen 

nodig: PT voor operatie, PT 6 en 12 maanden na bariatrische chirurgie. De gemiddelde PT 

steeg van 10.64 ± 0.45 seconden voor chirurgie tot 10.85 ± 0.52 seconden zes maanden na 

chirurgie (p<0.001). Twaalf maanden na chirurgie stabiliseerde de PT waarde rond 10.82 

± 0.50 seconden. Er is dus sprake van een reductie van de VKA dosering, vooral in de eer-

ste maand na de  operatie, maar ook de maanden daarna. TTR daalde vooral in de eerste 

maand na operatie, maar keerde later terug naar de preoperatieve waarden.
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hoofdstuk 6 is een inventariserend onderzoek waarbij is beoordeeld hoe vaak radiologen 

en internisten tegen problemen aanlopen bij de diagnostiek van longembolieën als zij een 

patiënt met extreem overgewicht behandelen. Het onderzoek is zowel in Nederland als in 

Italië uitgevoerd. We hebben geëvalueerd in algemene en academische ziekenhuizen wat 

de maximale capaciteit was van CT scans (maximale draagkracht van de tafels in kilogram-

men en de afmetingen van de ingang van de CT scans) en hoe vaak het voorkwam dat 

patiënten niet pasten in de CT scan. Ook werd gevraagd of de radiologieafdelingen proto-

collen hadden over een eventuele aanpassing van de stralingsbelasting bij obese patiënten 

voor een betere beeldkwaliteit en of het mogelijk was om deze protocollen naar ons te 

sturen. Daarnaast hebben we gevraagd hoe vaak het voorkwam dat patiënten verwezen 

moesten worden naar een ander ziekenhuis omdat ze niet pasten in de CT scan, of er nog 

gekozen was voor alternatieven voor de diagnostiek van longembolieën, en of er toch the-

rapie was gestart zonder duidelijke diagnose. 86 radiologen en 90 internisten hebben gere-

ageerd op de vragenlijsten. Op de vraag hoe vaak het voorkwam dat patiënten niet pasten 

in de CT scan, waren de antwoorden van de radiologen en de internisten vergelijkbaar: 

27% van de radiologen en 33% van de internisten gaven aan dat dit minstens 1 keer per jaar 

voorkwam. Deze frequentie was afhankelijk van de draagkracht van de tafels van CT appa-

ratuur (mediaan 200 kg) en de diameter van de ingang van de CT scan (mediaan 70 cm). 

50% van de internisten wist niet of patiënten werden doorverwezen als ze niet pasten in 

de CT en bijna 75% wist niet of een alternatieve diagnostische methode succesvol was bij 

de vaststelling van longembolieën. Slechts 14 algemene ziekenhuizen in Nederland hebben 

gereageerd op de vraag of het mogelijk was om de protocollen over stralingsbelasting te 

sturen. Deze inventarisatiestudie toont aan dat er behoefte is aan lokale protocollen en 

praktische richtlijnen om problemen in de diagnostiek van longembolieën bij obese patiën-

ten te voorkomen.

deel II. Gevolgen van bariatrische chirurgie: metabole gevolgen en gewicht.

hoofdstuk 7 beschrijft een studie over de invloed van bariatrische chirurgie op de natrium 

excretie in de urine als maat voor de gemiddelde zoutinname op langere termijn na bariatri-

sche chirurgie. Patiënten die minstens een jaar geleden een gastric bypass operatie hadden 

ondergaan en een 24 uurs urine ingeleverd hadden werden gevraagd nogmaals een 24-uurs 

urine te verzamelen. De bloeddruk en het gewicht van de patiënten werden  geregistreerd. 

We hebben onderzocht wat het verschil was in de natriumexcretie in de urine voor en 

na operatie en hebben gekeken wat het verband was met bloeddruk en gewichtsverlies. 
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Er werden 33 patiënten geïncludeerd in deze studie. De mediane follow up duur tussen 

bariatrische chirurgie en het inleveren van 24 uurs urine was 21 maanden (14-41 maan-

den). De natrium excretie in de urine was hoog voor chirurgie (mediaan 195 mmol/dag) en 

daalde slechts met 18% na de operatie (mediaan 160 mmol/dag, p=0.015), terwijl er een 

significante daling was van het gewicht (% excess weight loss (EWL) 80.9 ± 21.8), systoli-

sche bloeddruk (126 mmHg to 120 mmHg, p= 0.02) en diastolische bloeddruk (84 mmHg to 

77 mmHg, p=0.002). Patiënten gebruikten minder antihypertensiva na de operatie. Gecon-

cludeerd is dat er, ondanks significant gewichtsverlies na bariatrische chirurgie, een nog 

steeds te hoge zoutinname is na de operatie op langere termijn. De daling van de bloeddruk 

na chirurgie was onafhankelijk van de verandering van de natriumexcretie.

hoofdstuk 8 toont aan dat Advanced Glycation Endproducts (AGE’s), oftewel versuikerde 

eiwitten, niet dalen na bariatrische chirurgie ondanks fors gewichtsverlies en verbetering 

van andere metabole parameters. Er werden in totaal 47 patiënten geïncludeerd die bari-

atrische chirurgie hadden ondergaan. De autofluorescentie zoals gemeten met de Age 

Reader op de huid en metabole en klinische parameters werden geregistreerd. De gemid-

delde leeftijd van de patiënten was 41.2 ± 9.9 jaar. De gemiddelde tijd tussen bariatrische 

chirurgie en de tweede meting van de autofluorescentie met de Age Reader bedroeg 26.9 

± 3.1 weken. De autofluorescentie daalde niet na bariatrische chirurgie (voor: 1.99 arbi-

trary units (AU) [1.19 – 3.40]), na: 2.00 AU [1.27 – 3.21]), terwijl de parameters gewicht, 

body mass index, huidomtrek, hartfrequentie, CRP, HbA1c en cholesterol significant waren 

gedaald. De conclusie is dat AGEs een half jaar na bariatrische chirurgie niet dalen, ondanks 

significant gewichtsverlies en verbetering van de metabole en klinische parameters.

hoofdstuk 9 is een meta-analyse over de verschillen in gewichtsverlies tussen etnische 

groepen na bariatrische chirurgie. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat er verschillen 

bestaan tussen etnische groeperingen als het gaat om gewichtsverlies na bariatrische chi-

rurgie. We hebben een meta-analyse uitgevoerd om te kijken naar het absolute verschil in 

percentage gewichtsverlies (excess weight loss) en diabetes remissie 1-2 jaar na bariatrische 

chirurgie bij mensen van Afrikaanse afkomst en Kaukasiërs (blanken). Na een zoektocht in 

MEDLINE en EMBASE kwamen we 613 publicaties tegen. Uiteindelijk hebben we aan de 

hand van inclusie en exclusiecriteria 14 studies geïncludeerd (1087 patiënten van Afrikaanse 

afkomst en 2714 Kaukasiërs). We hebben subanalyses gedaan om te  onderzoeken of er nog 

 verschillen waren tussen malabsorptieve en restrictieve ingrepen. Het gemiddelde verschil 

in excess weight loss tussen beide groepen was -8.36% (95% BI -10.79 tot -5.93) in het voor-
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deel van de Kaukasiërs. De resultaten bij de malabsorptieve ingrepen waren vergelijkbaar 

met de restrictieve ingrepen (malabsorptief -8.39% [95% BI -11.38 tot -5.40]) en restrictief 

-8.46% [95% BI -12.95 tot -3.97]). Diabetes remissie kwam iets vaker voor bij patiënten van 

Afrikaanse afkomst maar dit verschil was niet significant (OR 1.41 [95% BI 0.56 - 3.52]). Er is 

dus sprake van meer gewichtsverlies bij Kaukasiërs na bariatrische chirurgie in vergelijking 

met patiënten van Afrikaanse afkomst. Dit is ongeacht het type operatie. Er zijn meer stu-

dies nodig om de precieze onderliggende mechanismen te onderzoeken.

hoofdstuk 10 is een retrospectieve studie naar verschillen in gewichtsverlies na bariatri-

sche chirurgie tussen verschillende etnische groeperingen in Nederland. In deze studie 

hebben we aangetoond dat patiënten van Afrikaanse, Aziatische, Turkse en Marokkaanse 

afkomst minder afvielen in vergelijking met blanke Nederlandse patiënten. Onze resultaten 

benadrukken dat de etnische verschillen in de effectiviteit van bariatrische chirurgie niet 

beperkt blijven tot die tussen patiënten van Afrikaanse afkomst en Kaukasiërs, maar ook 

aanwezig zijn bij andere etnische groepen. Er zijn meer studies nodig om inzicht te krijgen 

in de determinanten die deze verschillen veroorzaken of in stand houden.

Celik.indd   164 25-9-2014   15:31:46



165

Phd portfolio

name Phd student:  funda celik
Phd period:   January 2011 – October 2014
name Phd supervisor:  dr. V.e.a. Gerdes

Phd training Year ects
General courses
– Good Clinical Practice
– Introductory biostatistics for researchers (Julius Centre, Utrecht)

2011
2012

0.1
2.5

Presentations
– Clinical lessons, Slotervaart Hospital
– ISTH congress, RAI, Amsterdam. E-poster
– Research day, Slotervaart Hospital
– Brederode Symposium
– Science meeting. AMC, Amsterdam
– Clinical lessons, Slotervaart Hospital
– Research day. Slotervaart Hospital
– DSMBS congress, Bussum
– Research day Slotervaart Hospital 

2014
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

(Inter)national conferences
– DSMBS congress, Doorn
– Obesity congress, San Antonio, Texas

2014
2012

0.25
1.5

Other
– Backup investigator SCALE study: the effect of liraglutide on body 

weight in non-diabetic obese subjects
– Screening of patients for bariatric surgery at the outpatient clinic of 

Slotervaart Hospital

2011-2014

2011-2014

 0.5

16

Total 25.4

Celik.indd   165 25-9-2014   15:31:46



166

list of Publications

Funda Celik, Alwin D.R. Huitema, Jan H. Hooijberg, Arnold W.J.M. van de Laar, Dees 

P.M. Brandjes, Victor E.A. Gerdes. Fixed dose enoxaparin after bariatric surgery: the influ-

ence of body weight on peak anti-Xa levels. Obesity Surgery 2014 Sep 16.

van de Giessen E, Celik F, Schweitzer DH, van den Brink W, Booij J. Dopamine D2/3 recep-

tor availability and amphetamine-induced dopamine release in obesity. J Psychopharmacol 

2014 Sep;28(9):866-73.

Funda Celik, Fatima Bounif, Joelle M. Fliers, Brigit E. Kersten, Francois M.H. van Dielen Huib 

A. Cense, Dees P.M. Brandjes, Bart A.van Wagensveld, Ignace M.C. Janssen, Arnold W.J.M. 

van de Laar, Victor E.A. Gerdes. The impact of surgical complications as a main risk factor 

for venous thromboembolism: a multicenter study. Obes Surg 2014 Oct;24(10):1603-9.

Admiraal WM, Bouter K, Celik F, Gerdes VE, Klaassen RA, van Dielen FM, van Ramshorst  B, 

van Wagensveld BA, Hoekstra JB, Holleman F. Ethnicity influences weight loss 1 year after 

bariatric surgery: a study in Turkish, Moroccan, South Asian, African and ethnic Dutch 

patients. Obes Surg. 2013 Sep;23(9):1497-500.

Celik F, Squizzato A, Aarts F, Groote ME, Fugazzola C, Gerdes VE. Imaging for the diagnosis 

of pulmonary embolism in very obese patients; a survey among internists and radiologists 

in Italy and the Netherlands. Thromb Res. 2013 Apr;131(4):e189-90.

Funda Celik, Mohamed Ahdi, Eelco W. Meesters, Arnold van de Laar, Dees P.M. Brandjes, 

Victor E.A.Gerdes: The Longer-Term Effects of Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery on Sodium 

Excretion. Obes Surg. 2013 Mar;23(3):358-64.

Admiraal WM, Celik F, Gerdes VE, Dallal RM, Hoekstra JB, Holleman F: Ethnic Differences in 

Weight Loss and Diabetes Remission After Bariatric Surgery: A meta-analysis. Diabetes Care 

2012;35:1951-1958.

Celik.indd   166 25-9-2014   15:31:46



List of Publications

167

Funda Celik, Joelle M. Fliers, Brigit E. Kersten, Francois M.H. van Dielen, Huib A. Cense, 

Dees P.M. Brandjes, Bart A. van Wagensveld, Ignace M.C. Janssen, Arnold W.J.M. van de 

Laar, Victor E.A. Gerdes. Predictors of major bleeding complications after bariatric surgery: 

A multicenter study. Submitted.

Funda Celik, Dees P.M.Brandjes, Victor E.A.Gerdes. Vitamin K antagonists: changes in dos-

ing and time in therapeutic range after bariatric surgery. Submitted.

Funda Celik, Mohamed Ahdi, Arnold W.J.M vd Laar, Eelco W.Meesters, Reindert Graaff, 

Victor E.A.Gerdes. No Influence of Weight Loss After Bariatric Surgery on Skin Autofluores-

cence, a Marker of Advanced Glycation End-Products. Submitted.

Celik.indd   167 25-9-2014   15:31:46



168

dankwoord

Mijn dank gaat allereerst uit naar alle patiënten die zich belangeloos hebben ingezet voor 
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om de hele dag achter een computer te zitten, verlangde ik erg terug naar de kliniek en de 

patiëntenzorg. Dit gemis vulde ik met de grote hoeveelheden kennis die je met een kriti-

sche blik maar vooral met veel enthousiasme overbracht tijdens het ochtendrapport in de 

vroege uren waar ik in het begin regelmatig heen ging. Ik ben er erg trots op dat ik jou als 

promotor heb. Dank voor alles.

Mijn co-promotor dr. V.E.A. Gerdes.
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raden. Ondanks alle drukte wist jij altijd tijd vrij te maken. Daarom heb ik ook bewondering 
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Jij hebt mij veel kennis bijgebracht met je kritische blik. Los van dit is het gesprek dat wij 

hebben gevoerd op het congres in San Antonio in Texas een eye-opener voor mij geweest. 

Hierdoor durfde ik ook te gaan voor datgene waar mijn passie ligt, namelijk de huisarts-
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Ik wil alle leden van de promotiecommissie die mijn proefschrift hebben beoordeeld en 
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mij en voor mijn broertje waarin wij onszelf konden ontwikkelen. Moeder, jouw optimisme 

en gave om zeer geduldig te zijn, zijn eigenschappen waar ik naar streef. Vader, de ambitie 

om steeds hogerop te komen, beter te presteren en mij juist in te zetten voor de moeilijkere 

taken vormt nog altijd mijn drijfveer. Mijn respect voor jullie is oneindig. 

Mijn broertje, mijn engel. Bedankt voor al je steun, tijd, hulp (o.a. bij de opmaak van mijn 

proefschrift) en vooral onze vriendschap. Wij vormden altijd een eenheid op de basisschool 

en het voortgezet onderwijs. Al had je er niet altijd zin in, alleen al om mij een plezier te 

doen nam je toch deel aan de avontuurlijke trips tijdens onze vakanties. Jij bent mij erg dier-

baar. Hou veel van je. Mijn schoonzusje, onze prinses, welkom in de familie. Ik wens jullie 

ontzettend veel geluk toe samen.
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En uiteraard is de laatste maar ook de bijzondere plaats voor mijn geliefde. Ik wil jou 

bedanken voor alle morele steun, geduld, je luisterend oor en je vrolijke lach. Zolang wij 

de handen in elkaar slaan vormen wij het beste team. Ik kijk uit naar de mooie en gelukkige 

dagen die wij samen gaan meemaken.

Funda Çelik

Amsterdam, 15 juli 2014
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dankwoord (in het Turks)

Öncelikle bu tez’in ortaya çıkmasını sağlayan ve bir sürü projelere katkılarını sunan bütün 

hastalarıma teşekkür ederim. Danışmanlarıma yaptığı katkılardan ve sunduğu bilgilerden 

dolayı minnetarim. Okul ve çalışma hayatım boyunca ilminden faydalandığım uzmanlara, 

öğretmenlerime ve bütün iş arkadaşlarıma teşekkür borcumu sunarım. Beni destekleyen 

ve dostluğunu paylaşan güzel arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma sevgimi iletiyorum. Türkiyede 

yaşayan ve her zaman özlem duyduğum aileme burdan selam gönderip teşekkür etmek isti-

yorum bana verdikleri sevgi ve duyduklari gururdan dolayı. Sizleri çok seviyorum.

Bu bölümü özel olarak bu günlere gelmemde çok büyük pay sahibi olan anneme ve babama 

ayırmak istiyorum. Sevgili anne ve baba: sizin verdiğiniz sevgi, güzel ortam ve duyduğunuz 

gurur bu başarıları elde etmemi sağladı. Bu kitabı o yüzden size hediye etmek istiyorum. 

Anne: senin pozitif bakışına, bilgine, sabrına ve en çokta arkadaşlığımıza hayranım. Baba: 

‘önemli olan zoru başarmak’ sözlerin benim çalışmalarımda her zaman enerji kaynağım 

oldu. Hayatta bana örnek olacak kişiler sizlersiniz. Sizlere saygım sonsuz.
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