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Samenvatting voor Nederlandse vertaling 

Obesitas is een zware last voor het individu als ook voor de samenleving als 

geheel, met verregaande consequenties voor de gezondheidzorg en de economie. 

Bariatrische chirurgie is de meest effectieve behandelingsoptie, niet alleen voor langdurig 

gewichtsverlies, maar ook voor de behandeling van obesitas-gerelateerde aandoeningen. 

Ondanks het succes van deze ingrepen zijn de onderliggende mechanismen van 

bariatrische operaties nog steeds onduidelijk. 

Dit proefschrift werpt licht op een aantal aspecten van de mogelijke mechanismen. 

De focus ligt op energiebalansregulatie na ileale transpositie (IT) en Roux-en-Y 

maagomleiding (RYGB) bij ratten. De centrale vraag was of deze operaties veranderingen 

induceren in energie-efficiëntie, energiebudget, energieverbruik en de componenten 

ervan, wat het waargenomen gewichtsverlies op zijn minst gedeeltelijk kan verklaren. 

Daarnaast hebben we ook onderzocht of darmhormonen (na IT) of veranderingen in 

circadiane ritmes (na RYGB) kunnen bijdragen aan dit gewichtsverlies. Het andere 

aandachtspunt was of macronutriënten samenstelling van de voeding een rol speelt bij het 

induceren van verschillende patronen (of uitkomsten) van gewichtsverlies na deze 

operaties bij ratten. 

 

Ileale transpostie 

IT werd een tijdlang beschouwd als slechts een experimentele techniek binnen de 

bariatrische chirurgie, omdat andere operaties suksesvoller waren en tot een groter 

gewichtsverlies leidden. Maar naarmate bariatrische chirurgie evolueerde (en het 

simplistische beeld van maagbeperking en / of malabsorptie als belangrijkste potentiële 

mechanismen voor de operaties veranderde in een verfijnder beeld) werd IT herontdekt 

als een waardevol hulpmiddel om te bestuderen wat er precies gebeurt na bariatrische 

chirurgie. Dus, het toepassen van IT zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van de 
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“lage darm hypothese”, waarin nutriënt stimulatie van het lagere deel van de dunne darm 

gewichtsverlies induceert en diabetesbeheersing mogelijk maakt, via de afgifte van darm 

hormonen en andere fysiologische signalen (Rubino et al 2004).   

In hoofdstuk 2 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de chirurgische 

methodologie van IT, eerst om een duidelijk begrip van de techniek te geven, ten tweede 

om een basis te leggen voor zinvolle vergelijkingen tussen studieresultaten waarbij IT 

wordt gebruikt. Ten derde is dit hoofdstuk een eerbetoon aan wijlen professor H 

Koopmans, een pionier op het gebied van IT die al vroeg het potentieel zag van het effect 

van darmstimulatie op gewichtsverlies en diabetesbehandeling. Naast de IT-methodologie 

hebben we ook de uitkomsten ervan onderzocht op energiebalansparameters in ratten 

gevoed met dieet bestaande uit evenredig grote aandelen van koolhydraten, vetten, en 

eiwitten. Het energieverbruik werd gemeten middels indirecte calorimetrie tijdens een 

dag van vasten, een dag met een beperkte voedsel inname, en een dag met een ad libitum 

inname.  Noch het energiebudget (energie-inname - energieverbruik), noch energie-

efficiëntie (verandering in lichaamsgewicht / energie-inname) verschilde tussen ratten die 

IT (IT +) en controleoperaties (IT-) ondergingen. Het gewichtsverlies van IT + -ratten 

was te wijten aan verminderde energie-inname. Het waargenomen verhoogde energie-

verbruik gerelateerd aan de energie-inname (IGE) zou mogelijk kunnen voorkomen dat 

de dieren uiteindelijk dit gewichtsverlies compenseren door meer te gaan eten, aangezien 

dieet-geïnduceerde thermogenese (een onderdeel van IGE) ook een verzadigende werking 

heeft.  Het hoge verzadigende effect van een eiwit-rijk diëet in combinatie met het sterke 

effect van vet voedsel om maagdarm doorstroming te remmen (de zgn. “ileale rem”) zijn 

mogelijk de mechanismen achter het waargenomen verschil in gewichtstoename tussen IT 

+ en IT- ratten (Hamdy et al 2018, Wylie-Rosett et al 2013) . 

Om het effect van macronutriënten in het dieet op de energiebalans van ratten met 

of zonder IT beter te bestuderen vergeleken we drie diëten met verschillende 
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macronutriënt gehaltes; namelijk hoog koolhydraat (HC - 50% koolhydraten, 25% vet, 

25% eiwit), hoog eiwit (HP – 50% eiwit, 25% koolhydraten, 25% vet) en hoog vet (HF – 

50% vet, 25% koolhydraten, 25% eiwit), in onze volgende studie (hoofdstukken 3 en 4). 

Hier maten we de energie-inname, het lichaamsgewicht, en de dagelijkse energie-

efficiëntie van IT + en IT-ratten. We ontdekten dat het HP-dieet het meest effectief was in 

het verminderen van de voedselinname, zelfs vóór de operatie, en dit bleef zo tot het 

einde van de registratie, wat resulteerde in de meeste lichaamsvet afname en 

gewichtsverlies zowel met of zonder IT. Het HF dieet leidde pre-operatief tot een 

verhoogde voedselinname, het goed gedocumenteerde effect van een dieet met een hoog 

vet/suiker gehalte zowel bij ratten (Pickering et al 2009, Sharma et al 2012) als bij 

mensen (Hryhorczuk et al 2013, Singh 2014). Dit effect keerde echter om naar de minste 

inname direct na IT operatie, wat leidde tot de langste herstelperiode en het grootste 

verlies van lichaamsgewicht onder de verschillende dieet groepen. Dit effect kan mogelijk 

verklaard worden door de volgende mechanismen.   

1) Een sterke ileale remming door het HF dieet (Maljaars et al. 2012), welke 

gecombineerd met de IT procedure leidt tot een sterke verzadigende werking.  

2) Een gastro-intestinale ontsteking veroorzaakt door een vetrijk dieet (Denver et 

al. 2018, Ruiz-Núñeza et al. 2013), welke door het krimpen van het de vetlaag om de 

darmen (mesenterisch vet) door IT niet meer voldoende wordt geneutraliseerd en 

aanleiding geeft tot een gevoel van malaise.   

 

In een later stadium van de studie begonnen HF-ratten echter meer te eten, en 

namen daardoor snel in gewicht toe, wat uiteindelijk resulteerde in het hoogste 

lichaamsvetgehalte bij ratten onder verschillende dieet condities. De inname van HC-

voeding bleef gedurende de hele studie relatief hoog, waarbij het effect van IT 

onderscheidend bleef. Dit zou verklaard kunnen worden door de goed gedocumenteerde 
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effecten van een hoge smakelijkheid van een dieet bestaande uit enkelvoudige suiker 

(50%), gecombineerd met enig toegevoegd vet (25%) (Gomez-Smith et al 2016). Het feit 

dat nutriënten in vloeibare vorm werden aangeboden als vervanger van vast voedsel (Stull 

et al 2008, Cassady et al. 2012) zou mogelijk hebben kunnen bijgedragen aan een 

versneld herstel, aangezien vloeibare voeding de natuurlijke post-prandiale verzadiging 

verzwakt, de daaropvolgende voedselinname verhoogt en dit mogelijk een risico vormt 

voor een positieve energiebalans bij mensen en ratten (Rayner et al 2007). De energie-

efficiëntie daalde onmiddellijk na de IT-operatie, maar keerde terug naar het normale 

niveau, en droeg dus niet significant bij tot de gewichtsverandering van de dieren. 

Regressie analyse toonde aan dat alleen voedselinname de variatie in 30 dagen 

gewichtstoename met meer dan 80% in positieve richting verklaarde. 

Na onderzoek van het effect van IT op energie inname werd vervolgens de energie 

uitgifte kant van de energiebalans verkend (hoofdstuk 4), waarbij ratten wederom aan 

één van de drie hiervoor genoemde diëten werden blootgesteld.  Het doel was om de 

effecten van IT op energieverbruik te achterhalen, en of de macronutriënt samenstelling 

van het dieet hierop van invloed was. Net als in hoofdstuk 2 werd het energieverbruik 

van IT+ en IT- ratten gemeten zodra ze een stabiel lichaamsgewicht hadden  tijdens een 

dag van vasten, een dag van beperkte voedselinname en een dag van ad libitum inname.  

Op deze drie dagen werden verschillende componenten van energie verbruik bepaald 

(rustmetabolisme, voeding-gerelateerde energieverbuik, en energieverbruik gerelateerd 

aan beweging), en werd het energiebudget van de ratten berekend.  Onze gegevens tonen 

aan dat IT leidt tot een afname in diverse componenten van energieverbruik tijdens de 

drie verschillende dagen van metingen, en deze effecten waren maar beperkt afhankelijk 

van samenstelling van het dieet. Deze gegevens lijken niet in overeenstemming met de 

bevinden van hoofdstuk 2 (waar geen afname te zien was in de meeste componenten van 

energieverbruik) en diverse andere studies in proefdieren (Oh et al 2016, Hankir et al 
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2012). De gegevens in hoofdstuk 4 kunnen worden geënterpreteerd op een manier dat het 

gewichtsverlies geïnduceerd door IT mogelijk een factor is om het energieverbruik extra 

te verminderen, om zo een te groot verlies van lichaamsgewicht en afname van 

lichaamsvet te voorkomen. Deze interpretatie is in overeenstemming met een studie in 

muizen (Shin et al 2013) en mensen (Carrasco et al 2007, Lagoy et al 2021) onderworpen 

aan een RYGB operatie. We speculeren dat de verschillen in uitkomsten bij hoofdstuk 2 

en hoofdstuk 4 worden veroorzaakt wordt door verschillen in dieet compositie, waarbij 

een eiwit verhoging tot 33% in hoofdstuk 2 wellicht meest optimaal is voor herstel, i.t.t. 

de eiwit gehaltes gebruikt in hoofdstuk 4 (i.e., 25% of 50%), en daardoor leidde dit dieet 

niet tot een IT-geïnduceerde daling in energieverbruik.  

 Een uitzondering op de observatie dat de meesten componenten van 

energieverbruik waren verminderd bij ratten die IT ondergingen in hoofdstuk 4, was de 

bevinding dat energie-verbruik gerelateerd aan de energie-inname (IGE) niet was 

verminderd bij IT+ ratten.  Dus een overeenkomst tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 

zou kunnen zijn dat IGE relatief verhoogd is in IT+ ratten op basis van wat zou worden 

verwacht aan de hand van de andere componenten van energie-verbruik. 

 Vervolgens werd onderzocht of veranderingen in hormoonspiegels geïnduceerd 

door IT mogelijk een verklaring kon bieden voor het gewichtsverlies van de ratten die IT 

ondergingen (hoofdstuk 5) en of de diëten met verschillende macronutriënten 

composities verschillende effecten hadden op de spiegels van deze hormonen. Nadat de 

ratten gewichtsstabiliteit bereikten na IT + of IT- werden bloedmonsters genomen via 

daarvoor geïmplanteerde canules in de rechter halsader. In deze bloedmonsters hebben we 

de serumspiegels van GIP, GLP-1, PYY, neurotensine en insuline gemeten voorafgaand 

aan het voeden en 15, 30, 60 minuten en 17 uur na het voeden. Naast de reeds gemelde 

energie-inname en veranderingen in lichaamsgewicht, werden de niveaus van GLP-1, 

neurotensine en PYY duidelijk verhoogd door IT, vooral tijdens (0-60 min) en na 17 uur 
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na inname, met marginale dieeteffecten. Deze gegevens bevestigen de gegevens van 

anderen (Batterham et al. 2006, Chelikani et al. 2010, Gaitonde et al. 2012) waaruit blijkt 

dat ileale overstimulatie inderdaad leidt tot een verhoogde secretie van anorectische 

darmhormonen, wat op zijn beurt mogelijk resulteert in gewichtsverlies. Afgezien hiervan 

zagen we geen grote verschillen tussen dieetgroepen in deze darmhormoonreacties. Dit 

lijkt op het eerste gezicht haaks te staan op eerdere rapporten dat bepaalde 

macronutriënten specifiek verband hielden met de afgifte van bepaalde darmhormonen 

zoals PYY (Batterham et al 2006, Helou et al 2008) en GLP-1 (Carr et al 2008, van der 

Klaauw et al 2013 ). Het is wellicht een te simplistische benadering om te zeggen welke 

macronutriënt de krachtigste trigger is. Een ander punt is dat de diëten in de huidige 

studie slechts relatief hoger waren in percentage van één van de drie macronutriënten 

(50% versus 25%), wat zeker een andere situatie is dan het vergelijken van de effecten 

van pure macronutriënten. We concludeerden dat de PYY-, GLP-1- en neurotensine 

spiegels door IT worden opgereguleerd, waarvan PYY het meest specifiek verband houdt 

met verminderde inname en gewichtsverlies na IT. 

 

Roux-en-Y gastric Bypass operatie. 

De gouden standaard en meest toegepaste bariatrische chirurgische procedure 

vandaag de dag is RYGB (Welbourn et al 2018), omdat het superieur is aan andere 

soorten operaties zoals de verstelbare maagband (Arterburn et al 2014) of de mouw-

gastrectomie (Lee WJ et al 2011, Zhang et al. 2015). Desalniettemin leidt de recente 

verfijning van de mouw-gastrectomie tot een gewichtsverlies die overeenkomt met die na 

RYGB. Een grondig begrip van het onderliggende mechanisme van RYGB ontbreekt, en 

vooral hoe voeding met verschillende macronutriënten samenstellingen de uitkomsten 

van RYGB beïnvloeden. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of een dieet met veel vet 

(HF) of een vetarm (LF) dieet gewichtsverlies verschillend beïnvloedt en eventueel 
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verschillende in circadiane ritmiek lieten zien na RYGB. Eerst werden telemetrische 

transmitters in de peritoneale holte van de ratten geplaatst, om ongestoord de 

lichaamstemperatuur en bewegingsactiviteit van ratten te kunnen volgen, waarna ze een 

RYGB-operatie ondergingen. Na de operatie bleven de dieren gehandhaafd op hun 

respectievelijke HF of LF dieet. Na operatie bleken de energie-inname en energie-

efficiëntie van HF-ratten lager dan die van LF-ratten, en de lichaamsgewicht afnames na 

RYGB waren groter in de HF-ratten dan in de LF-ratten, wat wellicht kon worden 

veroorzaakt doordat lipiden de eerder genoemde “ileale rem” sterk zou kunnen 

stimuleren. Hierdoor zou de maaglediging langzamere en de intestinale transitietijd langer 

zou worden, waarschijnlijk door de verhoogde secretie van darmhormonen, zoals GLP-1 

en PYY (Maljaars et al 2012, Sternini et al. 2008.) Lagere voedselefficiëntie in de HF-

dieetgroep is waarschijnlijk te wijten aan een verminderd absorptievermogen bij de HF-

gevoerde ratten (Shin et al. 2013). Het is ook mogelijk dat HF-gevoerde ratten meer 

malaise ondervonden door het hogere vetgehalte van het dieet dat leidt tot ontsteking 

(Denver et al 2018), zoals eerder genoemd bij IT.  Interessant is dat de circadiane 

schommelingen in lichaamstemperatuur en het fysieke activiteitsniveau van HF-ratten 

leken op dat van LF dieren die een controleoperatie ondergingen, wat tegen het argument 

pleit dat de ratten op een HF-dieet malaise ondervinden na RYGB. Deze “stress” reacties 

(i.e., verminderde circadiane schommelingen) waren juist meer uitgesproken bij dieren 

die een LF-dieet aten. Deze schijnbaar beschermende effecten van het HF-dieet op 

lichaamstemperatuur en bewegingsschommelingen doen denken aan eerdere gegevens 

van onze groep die aantonen dat een HF-dieet ook bescherming biedt tegen door sociale 

stress veroorzaakte verstoringen in circadiane schommelingen van lichaamstemperatuur 

en bewegingsactiviteit (Buwalda et al. 2001). Er werd gespeculeerd dat HF-dieet de 

emotionele veerkracht verbetert (van Dijk et al, 2008), gebaseerd op het feit dat een HF-

dieet verlies van 5HT-1A-gevoeligheid voor autoreceptoren voorkomt na sociale verlies 
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stress (Buwalda 2001). Het lijkt er dus op dat het HF-dieet de stress na een RYGB-

operatie vermindert door een nog onbekend mechanisme maar tegelijkertijd meer 

gewichtsverlies veroorzaakt dan een LF-dieet. Deze bevinding kan in de klinische 

praktijk worden gebruikt als deze grondig wordt getest, omdat mensen die een RYGB-

operatie ondergaan, vaak de stemming hebben verbeterd vanwege het feit dat ze afvallen 

(Polovina et al 2019), maar een hoger gewichtsverlies en een verbeterd circadiaans 

functioneren kunnen worden gemedieerd bij niet-compliante personen wanneer ze 

worden onderworpen aan een dieet met een hoger vetgehalte. 

Bij het vergelijken van IT en RYGB (hoofdstuk 7) vinden we dat RYGB leidt tot 

aanhoudend gewichtsverslies en een sterk dalende voedsel efficiëntie, terwijl het 

gewichtsverlies door IT minder sterk is en korter aanhoudt, met slechts een korte daling 

in de voedsel efficiëntie. De overmatige stimulatie van het distale ileum door het snelle 

transport van voedingsstoffen is waarschijnlijk een belangrijke factor bij het verminderen 

van het lichaamsgewicht, zowel na IT als RYGB. Inderdaad stijgen de niveaus van 

anorexigene hormonen zoals GLP-1, PYY en neurotensine zoals genoemd in onze IT-

studie en bij talrijke RYGB-experimenten zowel bij knaagdieren (Mu et al 2017) als bij 

mensen (Hutch et al 2017 ).  

In de vergelijking van IT en RYGB kwam naar voren dat het eten van een HF-

dieet bij beide operaties een meer uitgesproken gewichtsverlies bleek te veroorzaken. Het 

enige verschil was dat ratten op het HF-ratten in de IT-studie hun voedselinname 

postoperatief uiteindelijk weer verhoogden waarbij ze de andere twee dieet groepen 

inhaalden, terwijl RYGB-ratten die het HF dieet hun voedselinname lager hielden dan die 

van de LF ratten. De volgende mechanismen kunnen hiervoor een verklaring bieden: 

1) Het bekende feit van een veranderde smaak die leidt tot een verminderde vet- 

en suikerinname na RYGB, is mogelijk aanwezig geweest bij deze ratten.  
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2) De galafscheiding van de omgeleide twaalfvingerige darm komt bij RYGB op 

een veel meer distale locatie in contact met de darminhoud, wat de vertering van vet 

moeilijker maakt, 

3) Ratten in de RYGB studie die het HF dieet aten bereikten als gevolg van dit 

dieet een veel hoger lichaamsgewicht dan de ratten die het LF dieet aten voorafgaand aan 

de RYGB operatie. Indien RYGB gewichtsverlies induceert in de richting van een 

gemeenschappelijke “set-point”, dan is het logisch dat de ratten op het HF dieet een 

sterkere onderdrukking van hun voedselopname hebben dan de ratten op het LF dieet.  

Samenvattend lijkt IT te resulteren in een tijdelijk gewichtsverlies en een tijdelijke 

vermindering van de voedsel-efficiëntie in vergelijking met het aanhoudende 

gewichtsverlies en de vermindering van de energie-efficiëntie na RYGB.  IT in onze 

studie verhoogde het energieverbruik niet en RYGB ook niet volgens de literatuur, 

hoewel IT de neiging had om te leiden tot een hogere energie-verbruik gerelateerd aan de 

energie-inname (IGE), vooral bij een dieet met een eiwit gehalte van 33%.  Het HP dieet 

op zich zelf leidde ook tot meer gewichtsverlies, waardoor het een dieetkeuze zou kunnen 

zijn zowel voor, als na bariatrische chirurgie. Het HF dieet zou een dieet aanbeveling 

kunnen zijn op de korte termijn na bariatrische chirurgie, om postoperatief  

gewichtsverlies verder te ondersteunen en chirurgie-gerelateerde stressreacties te 

verlichten. 
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