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I N L E I D I N G

Overgewicht en obesitas zijn wereldwijd een groot probleem. Als index voor het 
gewicht in verhouding tot de lichaamslengte wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt. 
De BMI wordt berekend door het gewicht (in kilo’s) te delen door het kwadraat van 
de lengte (in meters). De classificatie van de BMI is als volgt: normaal gewicht: 18,5-
24,9 kg/m2; overgewicht: 25-29,9 kg/m2; obesitas: 30-39,9 kg/m2; morbide obesitas:  
≥ 40 kg/m2. Bij circa 14% van de Nederlandse bevolking is sprake van obesitas  
(BMI ≥ 30 kg/m2). Obesitas is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten, hypertensie, diabetes mellitus type 2, slaapapnoe, chronische 
gewrichtsklachten, bepaalde vormen van kanker, fertiliteitsproblemen bij vrouwen, 
en mortaliteit. De behandeling van obesitas bestaat uit een combinatie van 
leefstijlinterventies: het verminderen van de energie-inname door een individueel 
samengesteld dieet, het verhogen van de lichamelijke activiteit, en psychologische 
interventies ter ondersteuning van gedragsverandering. Het succes van deze 
behandeling om ook op lange termijn gewichtsverlies te behouden is echter beperkt. 
Voor medicamenteuze therapie ter ondersteuning van leefstijlinterventies is eigenlijk 
geen plaats.

Voor patiënten die het ondanks dieet of leefstijlaanpassingen niet lukt om af te vallen, 
is bariatrische chirurgie een mogelijke behandeloptie met ook op de lange termijn 
een blijvend resultaat. Vijf jaar na een operatie is de BMI met 12 tot 17 kg/m2 gedaald.  
Patiënten met morbide obesitas (BMI ≥ 40 kg/m2) of met een BMI ≥ 35 kg/m2 en obesitas 
gerelateerde comorbiditeiten, zoals hypertensie en diabetes mellitus type 2, komen 
in aanmerking voor een bariatrische operatie. Door de bariatrische ingreep nemen 
de levensverwachting en de kwaliteit van leven toe en comorbiditeiten verbeteren. 
Aanzienlijk meer vrouwen dan mannen laten zich opereren. 

De verschillende types bariatrische operaties zijn gebaseerd op twee principes: 
restrictie en malabsorptie. Bij restrictie wordt de maaginhoud verkleind of de 
maagpassage vernauwd. De inname van voedsel wordt verminderd door een kleinere 
maagcapaciteit met een eerder optredend gevoel van verzadiging. Bij malabsorptie 
wordt de opname van voedingsstoffen verminderd door het omzeilen van een deel van 
de dunne darm. De belangrijkste bariatrische operaties zijn de verstelbare maagband, 
de gastric sleeve en de Roux-en-Y gastric bypass (RYGB). De RYGB, een restrictief-
malabsorptieve operatie, wordt in Nederland het meest uitgevoerd. Bij deze ingreep 
wordt de maag verkleind tot een reservoir van 30-60 mL. Dit wordt aangesloten op de 
dunne darm. De bypass van de restmaag, het duodenum en een deel van het jejunum 
wordt distaal aangesloten op de dunne darm. De verteringssappen van maag, 
pancreas en gal komen daardoor pas later in het jejunum bij het voedsel.
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Patiënten die een bariatrische operatie ondergaan, gebruiken diverse geneesmiddelen 
vanwege comorbiditeiten zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus type 
2, slaapapneu, en artrose. Door de operatie heeft vooral in het eerste jaar het grootste 
gewichtsverlies plaats. Veel comorbiditeiten verdwijnen of verbeteren, waardoor 
het gebruik van geneesmiddelen verandert. Na een bariatrische operatie kan het 
gebruik van een geneesmiddel worden gecontinueerd of gestaakt, en de dosering 
of de toedieningsvorm kan worden aangepast vanwege bijwerkingen, of voor een 
optimaal therapeutisch effect. Door het gewichtsverlies en door de veranderingen in 
het maagdarmkanaal kan een bariatrische operatie, afhankelijk van het type ingreep, 
mogelijk de farmacokinetische eigenschappen van een geneesmiddel beïnvloeden.

Dit proefschrift bestudeert diverse aspecten van het optimaal toepassen van 
geneesmiddelen na bariatrische chirurgie. De onderzoeken richten zich op het 
gebruik van geneesmiddelen in het algemeen, type 2 diabetes mellitus, het gebruik 
van NSAID’s en van diverse tabletvormen van metoprolol na een bariatrische operatie.

 

( F A R M A C O - ) E P I D E M I O L O G I S C H  O N D E R Z O E K

Farmaco-epidemiologisch onderzoek houdt zich onder andere bezig met het gebruik 
van geneesmiddelen, de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen en het 
ziektebeloop van patiënten met een bepaalde aandoening of bepaald type behandeling. 
Deel II van dit proefschrift betreft (farmaco-)epidemiologisch onderzoek. Om vast te 
stellen wat al bekend is over de veranderingen in farmacotherapie na een bariatrische 
operatie, hebben wij systematisch gezocht naar literatuur betreffende de invloed 
van bariatrische chirurgie op het gebruik en de farmacokinetiek van antidepressiva, 
antidiabetica, statines, antihypertensiva, corticosteroïden, orale anticonceptiva en 
schildklierhormonen (hoofdstuk 2). Voor diverse geneesmiddelgroepen wordt na een 
bariatrische operatie een vermindering in gebruik gemeld. Er zijn echter maar weinig 
studies gepubliceerd over de invloed van bariatrische chirurgie op de farmacokinetiek 
van geneesmiddelen. Na bariatrische chirurgie kan in theorie de absorptie van een 
geneesmiddel zijn verminderd. Voor optimale farmacotherapie bij patiënten na een 
bariatrische operatie is het van belang om van een geneesmiddel de juiste dosering 
en de juiste toedieningsvorm te kiezen.

Vervolgens presenteren wij de resultaten van twee door ons uitgevoerde (farmaco-) 
epidemiologische studies. Bariatrische chirurgie kan niet alleen de prevalentie en 
incidentie van comorbiditeiten beïnvloeden, maar ook de farmacokinetiek van 
geneesmiddelen. Individuele veranderingen in het gebruik van geneesmiddelen na 
een bariatrische operatie kunnen worden veroorzaakt door het verbeteren of het 
verdwijnen van comorbiditeiten en door veranderingen in de farmacokinetiek van een 

A
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geneesmiddel. Na een bariatrische operatie kan het gebruik van een geneesmiddel 
worden voortgezet of zijn gestopt, en de dosering of de toedieningsvorm kan zijn 
gewijzigd vanwege bijwerkingen of voor het beogen van een optimaal therapeutisch 
effect. In hoofdstuk 3 beschrijven wij een onderzoek dat is uitgevoerd om de invloed 
van bariatrische chirurgie vast te stellen op het gebruik van geneesmiddelen door 
patiënten voor en na de operatie, waarbij werd gekeken naar het type geneesmiddel, 
het aantal geneesmiddelen en de dagelijkse dosering. In een retrospectief-prospectief 
observationeel onderzoek zijn aflevergegevens van geneesmiddelen bij apotheken 
verzameld van patiënten die voor het eerst een bariatrische operatie hebben 
ondergaan. De aflevergegevens van een periode van 1 maand voor tot 12 maanden na de 
operatie zijn geanalyseerd. Geneesmiddelen werden ingedeeld op basis van de WHO-
ATC classificatie. Doseringen van geneesmiddelen werden met elkaar vergeleken met 
behulp van de standaarddagdoseringen (defined daily dose (DDD)). Bij 450 patiënten 
daalde 12 maanden na de operatie het gemiddeld aantal geneesmiddelen per patiënt 
voor antidiabetica, cardiovasculaire geneesmiddelen, en geneesmiddelen werkend 
op het bewegingsapparaat, en op het ademhalingssysteem met respectievelijk 71, 
35, 46 en 33%. Wij concludeerden, dat 12 maanden na een bariatrische operatie, het 
gebruik van medicatie voor enkele belangrijke geneesmiddelgroepen, gedefinieerd 
als gemiddeld aantal middelen per patiënt, is gedaald. Het gebruik van orale 
antidiabetica, bètablokkers en cholesterolverlagers liet 12 maanden na de operatie 
een daling in dosisintensiteit zien. Na restrictieve ingrepen waren de dalingen echter 
kleiner. Aflevergegevens van apotheken kunnen gedetailleerde informatie geven van 
het gebruik van geneesmiddelen door patiënten na een bariatrische operatie.

Hoofdstuk 4 betreft een observationeel onderzoek naar de remissie van type 2 
diabetes mellitus (T2DM) na verschillende types bariatrische operaties, gebaseerd 
op gegevens uit de dagelijkse praktijk. Voor dit onderzoek hebben wij een database 
gebruikt met gegevens uit de Britse eerste lijn, de Clinical Practice Research Datalink 
(CPRD). De CPRD is een centrale database waarin huisartsen in het Verenigd Koninkrijk 
de medische gegevens van circa 10 miljoen patiënten bijhouden. Wij hebben het 
effect van verschillende soorten bariatrische operaties onderzocht op remissie van 
diabetes in patiënten met T2DM in vergelijking met vergelijkbare patiënten die 
niet waren geopereerd. Tevens hebben wij de invloed van het type operatie op de 
verbetering van glykemische en verwante klinische parameters bestudeerd. Remissie 
was gedefinieerd als het staken van het gebruik van antidiabetica en normalisatie 
van hemoglobine A1c. Binnen de CPRD werd een retrospectief cohort onderzoek 
uitgevoerd met gegevens van 2978 patiënten met een BMI ≥ 35 die in de periode 
2005-2012 een bariatrische operatie hebben ondergaan. Wij hebben 569 patiënten 
met T2DM geïdentificeerd en deze gematcht met 1881 patiënten met diabetes 
zonder bariatrische chirurgie. Van alle patiënten werden de medicatiegegevens en 
laboratoriumresultaten geanalyseerd. Bij de patiënten die een bariatrische operatie 
ondergingen, vonden wij een prevalentie van 19,1% voor T2DM. Per 1000 persoonjaren 
werden bij patiënten na een bariatrische operatie 94,5 remissies van T2DM gevonden, 
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in vergelijking met 4,9 diabetes remissies bij gematchte controle patiënten. Patiënten 
met T2DM die een bariatrische operatie hadden ondergaan, hadden een 18-voudig 
verhoogde kans op remissie van T2DM, in vergelijking met gematchte controle 
patiënten. De gastric bypass en sleeve operatie hadden een groter effect dan de 
maagband operatie. In de eerste twee jaar na bariatische chirurgie lieten de BMI, de 
bloedglucose en hemoglobine A1c een scherpe daling zien. Bevolkingsonderzoek 
toont aan, dat bariatrische chirurgie de kans op remissie van T2DM sterk verhoogt. 
Hoewel de risico’s en mogelijk nadelige effecten van chirurgie moeten worden 
afgezet tegen de voordelen, kan een bariatrische operatie, in het bijzonder een gastric 
bypass of sleeve operatie, als nieuwe behandeling voor T2DM worden overwogen. 

H E T  G E B R U I K  V A N  N S A I D ’ s

Deel III van dit proefschrift betreft optimalisatie van farmacotherapie na bariatrische 
chirurgie. Na een bariatrische operatie dient het gebruik van NSAID’s te worden 
vermeden, vanwege een verhoogd risico op het ontstaan van ulceraties en perforaties 
bij een anastomose. Is er toch een harde indicatie voor het gebruik van een NSAID, dan 
dient ook een protonpompremmer (PPI) te worden voorgeschreven. In hoofdstuk 
5 bespreken wij een gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudie naar het 
effect van een, in vergelijking met gebruikelijke zorg, additionele interventie om het 
gebruik van NSAID’s in patiënten die een bariatrische operatie hebben ondergaan 
te verminderen. Tevens wilden wij het gebruik van PPI’s vaststellen in patiënten 
die na een bariatrische operatie een NSAID gebruiken. Patiënten werden verdeeld 
over een interventiegroep en een controlegroep. De interventie bestond, naast de 
gebruikelijke zorg, uit het aan patiënten en hun huisarts toezenden van een brief met 
informatie over de risico’s van NSAID’s na bariatrische chirurgie en het belang van het 
niet gebruiken van NSAID’s. De patiënten in de controlegroep kregen de gebruikelijke 
zorg. Aflevergegevens van NSAID’s en PPI’s werden bij de apotheken van de patiënten 
opgevraagd van een periode van 6 maanden voor en van een periode van 3 tot 9 
maanden na de interventie. In het onderzoek werden 248 patiënten geïncludeerd, 
124 in de interventiegroep en 124 in de controlegroep. Het aantal gebruikers van 
NSAID’s daalde van 22 naar 18% in de interventiegroep en steeg van 20 naar 21% 
in de controlegroep (n.s.). Het naast een NSAID gebruiken van een PPI steeg van 52 
naar 55% in de interventiegroep en van 52 naar 69% in de controlegroep (n.s.). Wij 
concludeerden, dat het, naast de gebruikelijke zorg, per brief informeren van de patiënt 
en diens huisarts over de risico’s van het gebruik van NSAID’s en over het gelijktijdig 
gebruiken van een PPI indien een NSAID onvermijdelijk is, geen effectieve manier is 
om het NSAID-gebruik na een bariatrische operatie te verlagen of het PPI gebruik bij 
noodzaak van een NSAID te verhogen. Een succesvolle manier om het gebruik van 
NSAID’s na bariatrische chirurgie te reduceren en het gelijktijdig gebruiken van een 
PPI als een NSAID toch noodzakelijk is, te bevorderen, moet nog worden gevonden. 

A
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M E T O P R O L O L

In deel IV van dit proefschrift staat de biologische beschikbaarheid van metoprolol 
centraal. In hoofdstuk 3 hebben wij een significante reductie gemeld in het gebruik 
van bètablokkers na restrictief-malabsorptieve ingrepen, zoals RYGB. Na een 
bariatrische operatie gebruikt echter nog steeds een aanzienlijk aantal patiënten een 
bètablokker. Metoprolol is een veel gebruikte bètablokker, die zowel in de vorm van 
een tablet met directe afgifte, als in de vorm van een tablet met gereguleerde afgifte, 
wordt toegepast.

Hoewel niet ‘evidence based’, wordt in Amerikaanse richtlijnen aangeraden om het 
gebruik van preparaten met gereguleerde afgifte na een bariatrische operatie te 
vermijden. Om deze redenen hebben wij besloten de biologische beschikbaarheid 
van metoprolol uit tabletten met directe afgifte en met gereguleerde afgifte nader te 
onderzoeken.

De RYGB, de meest uitgevoerde bariatrische operatie, is een ingreep waarbij de 
maag wordt verkleind en een deel van het spijsverteringskanaal wordt omgeleid. 
De RYGB zou daardoor mogelijk de absorptie en de biologische beschikbaarheid 
van oraal toegediende geneesmiddelen, vooral die met gereguleerde afgifte, 
kunnen verminderen. Mogelijke variaties in de biologische beschikbaarheid van 
oraal toegediende medicatie na een RYGB zouden kunnen worden veroorzaakt door 
veranderingen in de afgifte van de werkzame stof uit de tablet formulering. De orale 
toedieningsvorm kan dan van essentieel belang zijn voor adequate absorptie na een 
bariatrische ingreep. Tot nu toe zijn hierover slechts enkele farmacokinetische studies 
gepubliceerd. Een in vitro dissolutie methode die de omstandigheden voor en na een 
RYGB nabootst, zou een waardevol hulpmiddel kunnen zijn voor het voorspellen van 
de farmaceutische beschikbaarheid van geneesmiddelen die vaak door patiënten na 
een RYGB worden gebruikt. In hoofdstuk 6 beschrijven wij de ontwikkeling van een 
gastro-intestinaal simulatie systeem (GISS) dat de omstandigheden voor en na een 
RYGB nabootst voor het onderzoeken van het oplosgedrag van orale geneesmiddelen. 
Parameters die van belang zijn voor de afgifte van geneesmiddelen in vivo, zoals pH, 
volume, verblijftijd, osmolaliteit en mengen kunnen in het GISS worden aangepast. Bij 
de test met het GISS wordt een vaste orale toedieningsvorm in een bekerglas met een 
roterende peddel bij een temperatuur van 30-37 °C blootgesteld aan oplossingen die 
de achtereenvolgende delen van het maagdarmkanaal voor en na RYGB nabootsen, 
in nuchtere en niet-nuchtere omstandigheden. Metoprolol tartraat 100 mg directe 
afgifte tabletten (DA) en diverse metoprolol tabletten met gereguleerde afgifte (MGA) 
werden getest. Afgifteprofielen werden bepaald door de concentratie van metoprolol 
spectrofotometrisch te meten. Van de DA tabletten werd onder alle omstandigheden 
binnen 25 minuten >85% van de metoprolol afgegeven. Van alle geteste MGA 
tabletten was na 22 uur >90% metoprolol in oplossing. Alle tabletformuleringen van 
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metoprolol die zijn getest, lieten een adequate dissolutie zien. Dit betekent, dat na 
RYGB voor wat betreft de farmaceutische beschikbaarheid van metoprolol uit deze 
preparaten geen problemen te verwachten zijn. 

Wij concludeerden, dat dit door ons ontwikkelde GISS een dissolutie systeem 
is, dat prima geschikt is om de farmaceutische beschikbaarheid van vaste orale 
toedieningsvormen te onderzoeken in nuchtere en niet-nuchtere omstandigheden 
voor en na RYGB.

Om de farmacokinetiek van metoprolol en diens metaboliet α-hydroxymetoprolol 
te onderzoeken is een geschikte en nauwkeurige analysemethode nodig. Het doel 
van hoofdstuk 7 was om een eenvoudige en gevoelige LC-MS methode te valideren 
voor het bepalen van metoprolol en α-hydroxymetoprolol in humaan serum om te 
gebruiken bij farmacokinetische studies. Wij hebben een methode gevalideerd op een 
LC-systeem met een Exactive® Orbitrap massaspectrometer als detector en isotoop 
gelabeld metoprolol-d7 as interne standaard. Met validatie hebben wij aangetoond, 
dat deze analysemethode accuraat en selectief is, met een goede precisie. Deze 
gevalideerde LC-Orbitrap MS analysemethode voor de bepaling van metoprolol en 
α-hydroxymetoprolol kan worden toegepast bij humaan farmacokinetisch onderzoek.

In hoofdstuk 8 hebben wij een exploratief farmacokinetisch onderzoek uitgevoerd 
met een enkelvoudige dosis metoprolol in vrouwelijke patiënten 1 maand voor en 6 
maanden na een RYGB. Het doel van deze studie was het vaststellen van het effect van 
RYGB op de biologische beschikbaarheid van metoprolol uit DA en MGA tabletten. Na 
inname van een 100 mg tablet metoprolol DA of MGA werden serumconcentratie-
tijdsprofielen van metoprolol bepaald. Van ieder profiel werd het oppervlakte onder 
de curve (AUC) berekend. Het eindpunt van de studie was de ratio AUCna/AUCvoor 
van metoprolol. In totaal hebben 12 patiënten aan het onderzoek deelgenomen, 7 
patiënten namen metoprolol DA, 5 patiënten metoprolol MGA. Na inname van een 
tablet metoprolol DA werden voor en na de operatie grote intra- en interindividuele 
verschillen in de AUC van metoprolol gevonden (spreiding ratio’s AUC0-10u na/AUC0-10u 

voor: 0.74-1.98). Voor metoprolol MGA tabletten werd na de operatie een reductie in de 
biologische beschikbaarheid waargenomen (spreiding ratio’s AUC0-24u voor/AUC0-24u na: 
0.43-0.77). Op basis van de resultaten van dit onderzoek concludeerden wij, dat RYGB 
de biologische beschikbaarheid van metoprolol uit DA tabletten kan beïnvloeden. 
De grootte van de verandering in biologische beschikbaarheid na RYGB maakt het 
noodzakelijk, dat patiënten die DA tabletten gebruiken, nauwgezet in de gaten 
moeten worden gehouden, en dat eventueel de dosering moet worden aangepast.

RYGB vermindert duidelijk de biologische beschikbaarheid van metoprolol uit een 
MGA tablet. Na RYGB dienen artsen te overwegen om de dosering te verhogen op 
geleide van het klinisch effect.

A
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S L O T B E S C H O U W I N G

Met de in dit proefschrift beschreven onderzoeken hebben wij getracht enige 
aspecten van het optimaal gebruik van geneesmiddelen na een bariatrische operatie 
nader te belichten. Voor het adequaat uitvoeren van medicatiebewaking en voor het 
goed begeleiden van patiënten na een bariatrische operatie, is het noodzakelijk om de 
patiënten die een bariatrische operatie hebben ondergaan, te kennen, en om het type 
operatie te registreren. Kennis van de soorten bariatrische operaties en hun mogelijke 
invloed op het gebruik en de biologische beschikbaarheid van geneesmiddelen, is 
een voorwaarde voor optimale medicatiebewaking. 

Het onderzoek naar het optimaal gebruiken van geneesmiddelen na een bariatrische 
operatie dient te worden voortgezet. Daarbij blijft het voor de dagelijkse praktijk van 
belang om het gebruik van geneesmiddelen bij patiënten na een bariatrische operatie 
goed te monitoren, met, zo nodig, aanpassing van de dosering en de toedieningsvorm.
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T O T  S L O T

Eindelijk is het dan zover, het proefschrift is klaar! Met veel plezier heb ik de afgelopen 
jaren aan mijn promotieonderzoek gewerkt. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om 
nog eens te promoveren, maar het was nooit het juiste moment, de omstandigheden 
waren niet goed, of het ontbrak aan het juiste onderwerp en de juiste hulp. De basis voor 
mijn interesse in onderzoek is tijdens de studie farmacie gelegd in mijn bijvakperiode 
bij Frits Moolenaar en Jan Visser. In mijn eerste werkkring bij Pharma Bio-Research 
heb ik vervolgens veel geleerd over de praktische aspecten van het uitvoeren van 
geneesmiddelonderzoek. Later, tijdens mijn opleiding tot ziekenhuisapotheker, 
pakte ik de draad van het doen van onderzoek weer op bij mijn registratieonderzoek, 
onder enthousiaste begeleiding van Adriaan van Sorge. Het structureel werken aan 
onderzoek, uiteindelijk leidend tot een promotie, is er echter altijd bij gebleven. 
Maar soms komen alle dingen samen. In een latere fase van je carrière promoveren 
heeft dan zo zijn voordelen: je kunt beter relativeren, door tegenslag laat je je niet 
zo gemakkelijk uit het veld slaan en de druk is niet zo groot. Ambitie blijft echter 
aanwezig: je wilt goed en relevant werk afleveren dat onze kennis verrijkt. 

Onderzoek kun je in ons vakgebied niet alleen doen. Zonder de medewerking, hulp 
en ondersteuning van anderen lukt het niet. Veel mensen hebben een waardevolle 
bijdrage geleverd aan het onderzoek voor dit proefschrift. In dit slotwoord probeer 
ik zo goed mogelijk een ieder met naam te bedanken, maar ik vergeet daarbij vast 
iemand. Hopelijk wordt dit mij vergeven. Bij voorbaat wil ik daarom graag iedereen die 
mij op enige wijze bij mijn onderzoek heeft geholpen, hartelijk danken. 

Eric van Roon. Beste Eric, nadat je door de bariatrisch chirurgen voor het doen van 
onderzoek was benaderd, was het jouw idee om het gebruik van geneesmiddelen 
na een bariatrische operatie als onderwerp te kiezen voor mijn promotieonderzoek. 
Zonder jouw enthousiasme, goede ideeën, betrokkenheid, didactische vaardigheden, 
en goede contacten om studenten farmacie bij het onderzoek te betrekken, was het 
nooit wat geworden. Eerst als copromotor en later, na je benoeming tot hoogleraar, 
als eerste promotor, zorgde je steeds voor de juiste ondersteuning en stimulans om 
het beste uit het werk te halen. Het is een voorrecht om met je samen te werken en 
een grote eer om je eerste promovendus te zijn.

Bob Wilffert. Beste Bob, vanaf het begin ben je als promotor bij het onderzoek 
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