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Stellingen 

 

1. Nu duidelijk is geworden dat de korte termijn complicaties en mortaliteit van de meest voorkomende 

bariatrische ingrepen laag tot zeer laag zijn, is het tijd om aan de lange termijn complicaties iets te doen 

(dit proefschrift).  

 

2. De impact op de kwaliteit van leven na bariatrische chirurgie van zowel vroege dumping als 

postprandiale hyperinsulinemische hypoglycemie is aanzienlijk (dit proefschrift). 

 

3. Vroege dumping kan zowel een zegen zijn als een last (dit proefschrift). 

 

4. Vroege dumping en postprandiale hyperinsulinemische hypoglycemie zijn waarschijnlijk twee 

uitingsvormen van eenzelfde aandoening (dit proefschrift). 

 

 

5. Postprandiale hyperinsulinemische hypoglycemie wordt niet alleen veroorzaakt door een verhoging van 

GLP-1, maar verbetering van beta-cel functie en vermindering van insuline resistentie spelen hierbij 

ook een rol (dit proefschrift).  

 

6. De behandeling van zowel vroege dumping als postprandiale hyperinsulinemische hypoglycemie 

bestaat in eerste instantie uit dieet adviezen (dit proefschrift). 

 

7. Aanpassingen in operatie techniek bij bariatrische operaties zoals bijvoorbeeld het sparen van de nervus 

vagus of het intact laten van de pylorus, zouden een rol kunnen spelen een rol in de preventie van 

vroege dumping en postprandiale hyperinsulinemische hypoglycemie (dit proefschrift).  

 

8. Door toename van de fertiliteit en verminderde opname van orale anticonceptiva  bestaat het risico op 

een onbedoelde zwangerschap binnen 1 jaar na bariatrische chirurgie. Dit vergt een multidisciplinaire 

aanpak. 

 

9. Het mooie nu is mooi genoeg (Ilse van Driel). 

 

10. De onwetende man spreekt uit, de wijze man vraagt en reflecteert (Aristoteles). 

 

 

 

 


