
Stellingen 
1. Bij morbide obesitas heeft een verdere toename van gewicht geen invloed op de 

cardiovasculaire risicofactoren (dit proefschrift) 
2. Vrouwen met morbide obesitas zijn relatief beschermd tegen cardiovasculaire 

ziekte in vergelijking met mannen met morbide obesitas (dit proefschrift)  
3. Gezien de gezondheidsrisico’s op lange termijn moet bariatrische chirurgie 

laagdrempelig overwogen worden bij adolescenten met morbide obesitas (dit 
proefschrift). 

4. Een Enhanced Recovery After Bariatric Surgery protocol draagt bij aan 
efficiëntere zorg, zonder de veiligheid in het geding te brengen (dit proefschrift)  

5. De patiënt die een ernstige complicatie ontwikkelt, geeft vaker op de eerste 
postoperatieve dag aan, dat hij het niet ziet zitten om naar huis te gaan. Neem het 
gevoel van de patiënt mee in de besluitvorming (dit proefschrift). 

6. Bariatrische chirurgie heeft na 1 jaar gunstige functionele en structurele effecten 
op de vaatwand en kan een rol spelen in de preventieve behandeling van 
cardiovasculaire ziekte (Leeman et al. Surg Obes Relat Dis 2019;15:1773–1779)  

7. Postoperatieve educatie, door onder andere diëtist en fysiotherapeut, verlaagt 
het aantal bezoeken aan de Spoedeisende hulp en heropnames na bariatrische 
chirurgie (Leeman et al, Surg Endosc; 2020 Feb 12) 

8. Het aantal complicaties is in het laatste decennium niet toegenomen. Het aantal 
geregistreerde complicaties is echter wel toegenomen, onder andere door betere 
registratie en de transitie naar een elektronisch patiëntendossier (Visser et al. 
Dig Surg 2012). 

9. Preventie is een van de belangrijkste pijlers in de aanpak van de obesitas-
pandemie. We zijn als maatschappij verantwoordelijk voor het voorkomen van 
obesitas bij de toekomstige generaties. (Nationaal Preventie Akkoord). 

10. Preventieve maatregelen vanuit overheid, werkgevers of verzekeraars, welke 
aangrijpen op leefstijl beïnvloeding, worden vaak gezien als betutteling of 
bemoeizucht (Ten Have, Leefstijlbeïnvloeding: tussen betuttelen en 
verwaarlozen, 2014) 

11. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is 
faced. (James Baldwin) 

 


