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Introductie

De meest uitgevoerde bariatrische procedures wereldwijd zijn de Roux-en-Y gastric bypass(RYGB) en de 
sleeve gastrectomie(SG). De resultaten van deze technieken bij jongvolwassenen zijn nog onbekend, derhalve 
was het doel van deze studie om de RYGB  met de SG te vergelijken in jongvolwassenen.

Methode

In een landelijke retrospectieve cohortstudie zijn de resultaten na RYGB en SG vergeleken in 
jongvolwassenen(18-25 jaar) die tussen 2015 en 2019 zijn geopereerd. De gegevens hiervoor zijn verkregen 
door de Dutch Audit Treatment of Obesity(DATO). De primaire uitkomstmaat was percentage totaal 
gewichtsverlies(%TWL) tot 3 jaar na de operatie. Secundaire uitkomstmaten waren de incidentie van 
complicaties(<30 dagen) en de verbetering of remissie van obesitas gerelateerde comorbiditeiten.

Resultaten

In totaal werden 2313 jongvolwassenen geïncludeerd, 1246 in de RYGB groep(53,9%) en 1067 in de SG 
groep(46,1%). Percentage TWL was significant hoger in de RYGB groep vergeleken met de SG groep op een, 
twee en drie jaar na de operatie(Tabel 1). Opvallend was dat de RYGB bij vrouwen geassocieerd was met 
2,75% hoger TWL in vergelijking met de SG(p<0,001), hoewel dit niet werd gezien bij de mannen(?=0.63, 
p=0.514).

Er werden geen verschillen gevonden in de incidentie van complicaties, noch in de verbetering of remissie van 
obesitas gerelateerde comorbiditeiten behalve voor gastro-oesofageale refluxziekte(GERD). Er werd meer 
verbetering of remissie van GERD gezien in de RYGB groep(95,2% versus 56,3%, p<0,001).



Conclusie

RYGB en SG kunnen beiden veilig worden uitgevoerd in jongvolwassenen, waarbij de RYGB meer 
gewichtsverlies laat zien op de korte- en middellange termijn en dan met name bij de vrouwelijke 
jongvolwassenen.
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