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Achtergrond
Voorafgaand aan metabolische chirurgie wordt het screenen van patiënten op 

psychologisch, fysiologisch en diëtistisch vlak aangeraden. Het is echter nog niet 

duidelijk of preoperatieve programma’s bijdragen aan het optimaliseren van de 

voorbereiding van patiënten welke op de wachtlijst staan voor bariatrische chirurgie. 

Doel
Het doel van deze studie was het systematisch onderzoeken van de literatuur op het 

effect van preoperatieve programma’s op gewichtsverlies, zowel preoperatief als 

postoperatief. 

Methoden
Een literatuuronderzoek werd verricht naar artikelen die preoperatieve interventies 

onderzochten op het gebied van psychologie, fysiotherapie en diëtetiek in patiënten 

die een kandidaat waren voor de bariatrische chirurgie. De Embase, Cinahl, PubMed 

en Cochrane database werd gebruikt, waarin studies tussen Januari 2010 en 

September 2021 werden geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat was 

gewichtsverlies.

Resultaten
Van de 2.148 titels, werden 37 artikelen geïncludeerd, bestaande uit 10.333 patiënten. 

Elf van de 37 artikelen onderzocht het effect van preoperatieve interventies op 

postoperatief gewichtsverlies, waarvan 5 gericht waren op dieet, 2 op cognitieve 

gedragstherapie, 2 op fysiotherapie en 2 artikelen gebruikten een combinatie van 

interventies. Slechts één studie (9%) toonde aan dat preoperatieve fysiotherapie 

significant effect had op postoperatief gewichtsverlies. 

In totaal onderzochten 33 artikelen preoperatief gewichtsverlies, wat in 64% van de 

gevallen significant was. 

Conclusie  
Het is lastig een duidelijke conclusie te trekken uit de beschikbare literatuur, de 

gegevens zijn zeer heterogeen op gebied van intensiteit van het traject, de duur en 

uitvoering van het programma. Preoperatieve trajecten verlagen het preoperatieve 

gewicht, maar heeft daarnaast ook positieve effecten op de postoperatieve fysieke 

activiteit en mentale gezondheid. 
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