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Obesitas en bariatrie

Inhoud

13:00 Intro – Dr. Wijnand Teeuw

13:30 Obesitas, microbiota en inflammatie – Prof. Dr. Kristin Verbeke

14:20 Bariatrische chirurgie, microbiota en effecten op (mond)gezondheid 

en diabetes – Prof. Dr. Max Nieuwdorp

15:10 Pauze

15:45 Adviezen in de praktijk – Bernadette Deenen & Rianne Hanssen

16:15 Bariatrische chirurgie, voeding en nutriëntenopname – Prof. Dr. Eric Hazebroek

17:10 Afsluiting & Borrel



Obesitas en bariatrie

Mededelingen

• Gratis uitrijden 

• Presentaties komen op de website  

• Evaluatie wordt per mail gestuurd 

• Accreditatiepunten na invullen evaluatie 

• Voor collega’s: reprise congres op 26 juni
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Obesitas en mondgezondheid

Het probleem

Overgewicht

Obesitas

CBS, 2017

Obesitas en mondgezondheid

Het probleem is groeiende…
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De link!?

Nederlands Tandartsenblad, 2010
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De link!?
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De link!?

Associatie

Causaal



Cariës
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Mondgezondheid

Cariës

Gingivitis/Parodontitis

Gezond

Gingivitis

Parodontitis



Overgewicht
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Overgewicht en cariës

Cariës

Dieet

Hayden et al. 2013; Bell et al. 2019; Manohar et al. 2019

- associatie

Roa & Sol 2018Salgado-Peralvo et al. 2018



Overgewicht
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Overgewicht en parodontitis
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Nat. Clin. Pract. Rheumatol. 2007

Vatbaarheid 

ontsteking/infectie 

Parodontitis
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Overgewicht en parodontitis - dierstudie

Perlstein & Bissada 1977

Methode:

- Ligatuur geïnduceerde parodontitis

- Follow-up: 7 weken

- Outcome: Alveolair botverlies

N = 12

N = 12

Group Alveolar Bone Level

Interdental Furcation

Normal

(without 

wire)

11.2 ± 1.5 1.5 ± 0.7

Normal

(with wire)
22.8 ± 6.2* 7.5 ± 5.2*

Obese

(without 

wire)

11.5 ± 4.1 0.9 ± 0.4

Obese

(with wire)
26.4 ± 6.6 ** 11.2 ± 3.4 **

Conclusion: The systemic condition of obesity contributed 

significantly to the severity of periodontitis.



Overall 2.13 (1.40, 3.26)

Conclusion: These results support an association between 

BMI overweight and obesity and periodontitis 

although the magnitude is unclear

Suvan et al. 2011
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Overgewicht en parodontitis - associatie



Methode:

- Prospectief onderzoek (n=1038)

- Follow-up: 27 jaar

- Groepindeling: Baseline BMI, taille-omtrek, taille/lengte ratio

- Uitkomst: ≥ 2 elementen verergeren tot:

- PPD ≥ 5mm

- CAL ≥ 5mm

- ABL ≥ 40%

Gorman et al. 2012

Conclusion: Both overall obesity and central adiposity are 

associated with an increased hazards of 

periodontal disease progression events in men.

Obesitas en mondgezondheid

Overgewicht en parodontitis – associatie, prospectief



Suvan et al. 2014, 2018

Gegeneraliseerd ernstige parodontitis (n=260) 

BMI <25kg/m2

(n=112)
BMI 25 – <30 kg/m2

(n=93)
BMI >30 kg/m2

(n=55)

Initiële parodontale
behandeling

Herbeoordeling; 
2 maanden later

Baseline: 

- Pocketdiepte 
- % Pockets >4mm 
- Bloeding 

Herbeoordeling

Minder afname in:
- Pocketdiepte
- % Pockets >4mm

Obesitas en mondgezondheid

Overgewicht en parodontitis – behandeling



Fontanille et al. 2018
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Overgewicht en parodontitis – behandeling



Lakkis et al. 2012
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Overgewicht en parodontitis – behandeling
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Overgewicht en mondgezondheid – ?
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Take home messages (1)

• Er zijn meer en meer aanwijzingen dat de microbiota betrokken is in het ontstaan van 
obesitas

• Microbiële componenten/metabolieten kunnen fungeren als signaalmoleculen
• In combinatie met een hoog-vet dieet wordt meer LPS opgenomen dat obesitas 

en inflammatie induceert
• SCFA verhinderen inflammatie

• De rol van darmpermeabiliteit bij de mens is niet duidelijk
• Interventies bij proefdieren die de microbiota moduleren leveren veelbelovende 

resultaten
• De effecten van dergelijke interventies bij de mens zijn eerder bescheiden
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Take home messages (2)

• Bariatrische en metabole chirurgie leidt tot langdurig gewichtsverlies en reduceert 
(kans op) diverse comorbiditeiten

• Metabole chirurgie dient overwogen te worden bij patiënten met overgewicht en 
ongecontroleerde diabetes type 2

• Aandacht voor voedingsdeficiënties voor en na de operatie is essentieel



Obesitas en bariatrie

Take home messages (3)

• Bariatrische chirurgie m.b.t. mondgezondheid is nog nauwelijks wetenschappelijk 
onderzocht met enigszins tegenstrijdige resultaten

• Patiënten ervaren een verbetering in de algemene gezondheid. 
• De negatieve veranderingen in de orale gezondheidstoestand lijken geen invloed 

te hebben op de kwaliteit van leven. 
• Gezondheidsvragenlijst aanpassen?
• Mondverzorgingsprotocol bij bariatrische chirurgie ? 
• Multidisciplinaire samenwerking is wenselijk
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Borrel!
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Mededelingen

• Gratis uitrijden 

• Presentaties komen op de website  

• Evaluatie wordt per mail gestuurd 

• Accreditatiepunten na invullen evaluatie 

• Voor collega’s: reprise congres op 26 juni


