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Anesthesie bij de obese patiënt

Toppen of Tobben

De extreme operatiepatiënt

Stichting 
Trainingen 
Infectie 

Preventie

(potentiële) Belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

• Flesje wijn?

• Gratis bezoek Burgers Zoo
•

Disclosure slide

Disclaimer

� Geen belangenverstrengeling

� Alle foto’s van patiënten zijn met toestemming 
gemaakt (of van google)

Even voorstellen

� Edwin Hammink

� Anesthesioloog

Aandachtsgebieden:

� bariatrische anesthesie

� moeilijke luchtweg

� simulatie / CRM / 
veiligheid

Even voorstellen Even voorstellen

� Rijnstate Arnhem

– Locaties Rijnstate, Velp, Zevenaar

– 955 bedden

– 23 operatiekamers

– 15 IC bedden 

– 4890 medewerkers, 318 specialisten

– Alle chirurgie behalve cardio en intracranieel

� Anesthesiologie

– vakgroep: 25 anesthesiologen

– opleiding: 10 arts-assistenten

– 26.000 operaties
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Inhoud

� Inleiding

– wat is bariatrische chirurgie

� Comorbiditeit

� Anesthesie

� Recovery

Bariatrie

� Bariatrie

– de geneeskunde van het toe- of afnemen van het 
gewicht

– Hedendaags alleen gewichtsverlies

� Bariatrische chirurgie

– Chirurgisch helpen afvallen

– In combinatie met 
leefstijlverandering en 
intensieve begeleiding

Evolutie Body Mass Index (BMI)

� BMI = gewicht / (lengte)2

� Normaal = 19 – 25 kg/m2

Heart Attack Grill Restaurant Heart Attack Grill Restaurant

� Boven de 159 kg eet je gratis!

� Quadriple Bypass Burger

– Grootste burger 910 gr vlees

– 7880 calorieen

� Geen light dranken

� Geen sigaretten met filter

� Friet gebakken in reuzel

� Serveersters zijn als verpleegkundigen gekleed

� Een bestelling heet doktersrecept
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Overgewicht epidemie

� Overgewicht

– BMI 25-30 kg/m2

• NL 50%

• VS 75%

� Obesitas

– BMI 30-35 kg/m2

• NL 12%

• VS 30%

� Morbide obesitas

– BMI > 35 met comorbiditeit of BMI > 40

• NL 1-2%

• VS 5%

� “Super obesitas” BMI > 50 kg/m2
Verschil Europa – VS neemt af

Bariatrische chirurgie

� Indicaties

– BMI ≥ 40  of

– BMI ≥ 35 met co-morbiditeit

– Morbide obesitas > 5 jaar

– Meerdere afvalpogingen ondernomen

� Resultaat

– Verbetering kwaliteit van leven

– Kosten effectief

– Verbeterd Psychosociaal Functioneren

– Verminderde gezondheidsrisico’s (DM / Car)

Verschuiving techniek

� 2005:

– 300 maagbanden

– 90 gastric bypass / sleeve

� 2015:

– Geen maagbanden meer

– 1200 gastric bypass / sleeve
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De Patient - comorbiditeit
Comorbiditeit:

Co-morbiditeit

� Cardiovasculair:

– Hypertensie

– Coronairlijden

– Ritmestoornissen

– Cardiomyopathie / LVH

� Pulmonaal:

– Restrictieve longfunctie

– Slaap Apnoe (OSAS) 

– Hypoventilatiesyndroom 
(OHS)

– Pulmonale hypertensie 

� Gastroesofageale reflux

� Diabetes type II

� Depressiviteit

� Kanker

� Cholecystitis

� Osteoarthritis

� Veminderde fertiliteit

� Vervroegd overlijden

Veranderingen circulatie

Hypoventilatie
OSAS

↓O2  ↑CO2

Pulmonale HT
RVH

Rechter 
ventrikel falen

↑Bloedvolume
↑CO

syst HT
LVH

Linker 
ventrikel falen

Obesity and heart failure
Kenchaiah et al.N.Engl.J.Med.2002Vol.347,n°5: 305-13

Cardiovascular pathophysiology

� CO ↑

� TBV ↑
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Pulmonaal

� TV Tidal Volume

� RV Residual volume

� IRV Inspiratory reserve 
volume 

� ERV Expiratory Reserve 
volume

TLC Total lung capacity 

VCVital capacity

FRC Functional residual 
capacity

IC Inspiratory capacity

Pulmonaal

� Metabolisme neemt toe

– O2 behoefte en CO2 productie nemen toe 

– waardoor ademminuutvolume moet stijgen

� FRC, ERV, TLC zijn afgenomen

� FRC = CV -> Atelectase!

� Shunting, hypoxie

� Longcompliance daalt, 
meer 
luchtwegweerstand

Morbid Obesity and Postoperative Pulmonary Atelectasis: 

An Underestimated Problem 
A.- S. Eichenberger et al. Anesth Analg 2002;95:1788-92

MO patients will develop much more atelectasis, which will persist and even tend to 

increase, 24 hours after tracheal extubation

Obstructief Slaap Apnoe Syndroom

� Luid snurken
� Apneus opgemerkt door bedpartner
� Ochtend hoofdpijn
� Slaperigheid overdag

� Bij MO heeft 40-80% OSAS
– veelal niet gediagnosticeerd!

� R/ CPAP, geen sedativa, kortwerkende 
middelen

� Op middelbare leeftijd bij vrouwen 2%, mannen 4%

Werking CPAP

Obstructief slaap apneu syndroom 
( OSAS )

� Apneus / hypopneus (AHI) tot meer dan 
30x/uur

� Tijdens apneu / hypopneu is er 
saturatiedaling, m.a.g. pulmonale hypertensie, 
aritmieën 

� OSAS patiënten hebben vaker postoperatieve 
complicaties

� OSAS patiënten zijn gevoeliger voor centrale
ademdepressie door opiaten en sedativa

� Het gebruik van postoperatieve opiaten vereist 
het gebruik van monitoring!
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Charles Dickens

Mr. Pickwick

OHS: obesity hypoventilation syndrome

OHS: Obesitas Hypoventilatie Syndroom
( Pickwick )

� Hypoventilatie ook overdag

� Zeer dik, meestal 150 % van IBW

� Zeer slaperig, valt in slaap indien niet actief

� Gaat vaak samen met snurken, OSA

� Bol gelaat, korte dikke nek

� Kleine oropharynx, rochelende ademhaling, 
cyanose

� Rechtsdecompensatie

� Incidentie: 10% bij morbide
obesitas

� D/ Bloedgassen!

Sociale 
problematiek

De keten

� Preoperatieve voorbereiding vd patiënt

– Multidisciplinaire groepsvoorlichting

� Aangepaste

– Stoelen

– OK-tafel

– Bedden

– Afdeling

•Bewaking

•Opgeleid personeel

•Badkamers / toiletten

Rijnstate-methode

� Concept:

– Doe niets wat niet nodig is

– Minimale, maar adequate pijnstilling

– Aan het werk! Bewegen!

•Snel mobiliseren

•Uit bed, zelf naar toilet

•Ademhalingsoefeningen

•Drinken stimuleren

Precon-
ditioneren

Bewegen!



9-6-2015

7

Doelen Rijnstate-methode

� Efficientie

� Patiëntvoordeel

Efficientie

� Gelijktijdig werken

– Positioneren en joderen tijdens inleiding

� Snellere in- en uitleiding

– Mn uitleiding veel sneller door gebruik 
kortwerkende middelen

– Wakker & detuberen tijdens sluiten huid

– Snellere wissels

Positioneren 
en start 
joderen 
tijdens 
kappen
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Joderen tijdens intubatie

Wakker en 
gedetubeerd
tijdens sluiten!

Zelf overstappen in bed

Rechtop in bed Goed wakker na arriveren op verkoever
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Patiëntvoordeel

� Sneller wakker

– Prettig

– Minder OSAS problemen, door minder 
opiaatgebruik

– Sneller mobiliseren

Patiëntvoordeel

� Minder bijwerkingen anesthesie

– Krachtig anti-emetica beleid

– Minder opiaatgebruik door meer leunen op 
locale infiltratie analgesie peritoneum

� Geen CAD; zelf naar toilet

Patiëntvoordeel

� Meer kracht, minder pneumonie

– Meten spierverslapping en antagoneren

•Minder micro-aspiraties 

– Eerder en beter ademhalingsoefeningen

•Voorkomen atelectase

– Sneller mobiliseren

De anesthesie

� Algehele anesthesie

� De overwegingen

Locoregional anesthesia in obese 
patients?

Be my guest !!

Epiduraal

� Mogelijk verminderde postoperatieve respiratoire 
complicaties

� Technisch moeilijk

� Hoge complicatiekans van punctie

� Verminderde voorspelbaarheid LA t.g.v. 
veranderde epidurale / intrathecale druk en ruimte

� Bij laparoscopische procedure pijnstilling 
voldoende zonder epiduraal

� WEL pogen bij laparotomie
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Positionering

� Speciale operatietafel 

� Obesitas verhoogt risico drukneuropathie

– N. ulnaris, axillaris, peroneus

� Goede padding drukpunten

� Let op onnatuurlijke retroflexie CWK

� Antitrendelenburg / zitpositie

� Let op je eigen rug!

– tiltechniek

Zorg voor een 
goed infuus!

subcutaan

fragiel

Soms echogeleid infuus

Bloeddruk manchet
Farmacologie

� Veranderde farmacodynamiek:

– Verdelingsvolume van mn lipofiele middelen ↑

– Eiwitbinding ↓, waardoor vrije fractie ↑
– Hepatische klaring normaal

– Renale klaring ↑ door ↑RBF en ↑GFR

– Juiste dosering onvoorspelbaar, feiten uit 
onderzoek ontbreken vaak

� TBW = Total Body Weight

� IBW = Ideal Body Weight

– mannen: lengte (cm)– 100  

– vrouwen: lengte (cm) – 105

� ABW = Adjusted Body Weight (=“Doseergewicht”)

– IBW + 0,4 x (TBW – IBW)

� LBW = Lean Body Weight

– IBW + 0,2 x (TBW – IBW)

Farmacologie

propofol Induction IBW

Induction ABW

Maintenance TBW or

Maintenance ABW

Kirby,Redfern,Gepts

Servin

Gepts

thiopental 7.5 mg/kg IBW

TBW

Buckley

Jung

midazolam TBW for initial dose

IBW for continuous dose

Greenblatt

Reves

Vecuronium

Atracurium

Cisatracurium

Rocuronium

IBW

TBW

Initial dose .15 mg/kg – 2.3mg/10kg>70kg

Supplemental dose .15mg/kg – 0.7mg/10kg>70kg

TBW

IBW

IBW

Schwartz

Varin, Weistein

Kirkegaard nielsen

Schmith,Kisor

Leykin

Puhringer, Leykin

Succinylcholine TBW

>150 kg: max 150 mg

Bentley,Rose

Cooper, Brodsky

Mivacurium

neostigmine

TBW

TBW

Pino, Patel

Kirkegaard-Nielsen

alfentanil IBW

ABW

TBW

Bentley

Salihoglu

Maître

sufentanil TBW

ABW if BMI>40

Schwartz,Gepts

Schlepchenko

remifentanil IBW Minto, Egan
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Dosering medicatie

Propofol ABW
Succinylcholine TBW, tot maximaal 150 mg
Rocuronium en atracurium IBW, daarna titreren op effect
Benzodiazepines IBW, daarna titreren op effect
Sufentanil TBW? / ABW
Remifentanil IBW
Morfine IBW
Vasoactieve stoffen ABW, daarna titreren op effect

Penicillines, cefalosporines IBW
Amiodarone, lidocaine, verapamil ABW
Digoxine, Bètablokkers IBW
Aminoglycosiden, quinolonen, vancomycine ABW

Luchtweg
Kapbeademing en intubatie moeilijk 
in 13 %

� Dik gezicht en wangen
� Grote borsten
� Korte nek
� Grote tong
� Beperkte mondopening
� (slechte dentitie)

� Uitpuilende weke delen in palatum en pharynx
� Hoge, naar voren geplaatste larynx
� Beperkte beweeglijkheid van CWK en atlanto-occipitaal
� Relatie met OSAS

Luchtweg
Voorspellen moeilijke intubatie*

� Mallampati-score 3 of hoger

� Nekomtrek 40 cm → 5 % moeilijke intubaties

� Nekomtrek 60 cm → 35 % moeilijke intubaties

� TBW of BMI hebben geen voorspellende waarde

Hoge BMI is geen indicatie 
voor een wakkere intubatie?

* Brodsky e.a. 2002 anesth.analg. Kapbeademing kan moeilijker zijn, met name bij OSAS 

OSAS en moeilijke intubatie

� Moeilijke intubatie 17.7%, 3.3% in controlegroep

� Moeilijke intubatie 21.5%, 2.6% in controlegroep

� Moeilijke intubatie 18.6%

Kim, Can J Anaesth. 2006: 

90 OSAS patiënten voor UPPP

Siyam, Anesth Analg. 2002: 

36 OSAS patiënten en controlegroep van 77

Riley, Anesth Analg.1997: 

182 OSAS patiënten voor UPPP of craniofaciale ingreep

20%

Luchtweg - intubatie

� Zorg voor goede voorbereiding

� Zorg voor alternatief plan

– Luchtwegalgoritme

– 2e anesthesioloog beschikbaar

� Moeilijke intubatie materialen bij de hand

� Noteer hoe de intubatie ging (C&L)

� (Overweeg wakkere intubatie)
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Eén van deze moet je gewoon hebben!

Is het larynxmasker bruikbaar bij obesen?

Comparison of the standard laryngeal mask airway and the proseal 
laryngeal mask airway in obese patients. Franceschetti e.a. BJA 2003:

60 patiënten met BMI > 30

Beademing met 10 cm PEEP en TV 7 ml/kg

Resultaat: slechts weinig lekkage in beide groepen

( 2.9 % in LMA groep en 3.5 % in PLMA groep )

Sniffing!

Zorg voor een adequate noodprocedure

Preoxygeneren

� 100 % zuurstof bevordert atelectasevorming

� 30 % zuurstof voorkomt atelectasevorming

� Maar: intubatie zonder preoxygenatie geeft 
hypoxie bij obesen

� Anti-Trendelenburg positie vergroot FRC

DUS:

� Preoxygeneren tot etO2 > 90%

� 100 % zuurstof  en een CPAP van 8 – 10 cm H2O

� Operatietafel in antitrendelenburg positie
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Preoxygeneren

Algehele anesthesie

� Propofol 200

� Sevofluraan 1,5-2,0

� Remifentanil IBW/4

� Sufentanil 10

� Morfine 5

� Rocuronium 20-30

� Dexamethason 4

� Ondansetron 4

� Droperidol 1,25

� preop Metoclopramide

� preop Omeprazol 40

� Fenylefrine / 
Noradrenaline

� Paracetamol

� Morfine zn sc

Peroperatieve monitoring

� Standaard

– ECG

– SpO2
– Capnografie

– NIBD (aangepaste manchet!)

� Geen toeters en bellen

Remifentanil (Ultiva®)

� Ultra-kortwerkend opiaat

� Minder Propofol nodig bij inductie

� Uit de mode geweest

– Postoperatieve hyperalgesie

� Voorkomen hyperalgesie

– Nieuwe studies

– Sufentanil bij inleiding (10 mcg)

– Morfine bij uitleiding (5 mg)

– Multimodaal

•Gabapentine, ketamine

Remifentanil (Ultiva®)

� Alternatieve Postoperatieve pijnstilling nodig

– Locale infiltratie-analgesie peritoneum

•Bupivacaine 0,5% + adrenaline 1:200.000

– Minimale hoeveelheid morfine

� Bijwerkingen

– RR daling (bij antitrendelenburg)

– Bradycardie
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Spierverslapping

� Minimale spierverslapping

– Faciliteren intubatie

– Niet peroperatief

– Remifentanil ↓diepte

– Minder antagoneren

� Standaard TOF meten!

The effect of phenylephrine and norepinephrine in patients with chronic 
pulmonary hypertension .Y. L. Kwak,e.a

Anaesthesia:-January 2002

Noradrenaline is beter dan phenylephrine voor het 
behandelen van hypotensie tijdens anesthesie bij patiënten 
met chronische pulmonale hypertensie

• Phenylephrine kon de syst. RR bij 1/3 van de patiënten 
niet voldoende verhogen, en verlaagde de cardiac index

• Noradrenaline verlaagde ratio PAP / Syst. RR, zonder 
verandering in cardiac index

Hoe behandelt men hypotensie na de inleiding?

Fenyl of Nor?

Vochtbeleid

� “Normovolemisch”

� Ringerlactaat 500 ml

– Opvang RR-daling remifentanil

– Anti-trendelenburg

� Niet verder vullen

– Stimuleert drinken postoperatief

Beademing

� 10cmH2O PEEP
• Tijdens anesthesie verbetert 10cmH2O PEEP de 

respiratoire functie in morbide obese patiënten, i.t.t. 

niet-obese patiënten (Anesthesiology 1999) 

� Tidal volume 8 ml/Kg IBW

� Plateaudrukken < 35 cm H2O

� Eventueel hoogfrequent, laagvolume 
beademen

� Recruteren soms noodzakelijk

Beademing

� Lagere compliantie en hogere inspiratoire
weerstand

� Door anesthesie en positie nog verdere afname 
FRC, waardoor toename VQ mismatch -> shunting

� Laparoscopie: meer CO2 resorptie en verhoogde 
abdominale druk

Uitleiding

� Antitrendelenburg

� 100% O2 met PEEP

� Detubatie criteria: 

– Wakker

– Alert

– AF<30/min, VT >5 ml/kg

– Spierrelaxantia uitgewerkt
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Uitleiding – Spierverslapping

� ALTIJD spierrelaxatie meten!
� Uitleiding alleen bij TOF > 0,9

Antagoneren!
� Neostigmine
� Toenemende rol Sugammadex (Bridion)
� Bij niet meten hoge mate van restcurarisatie op 
recovery:
– Bij “normale” patiënten na 2ED90 rocuronium is bij 37 % 
de TOF-waarde na 2 uur nog < 0.9!! 

� Restcurarisatie leidt tot:
– Hypoxie (atelectase, hypoventilatie, shunting)
– Aspiratie

Reversal

Reversal Recovery

� Monitoring respiratoir /cardiovasculair

� Standaard O2 toediening

� Monitoring etCO2
� Adequate pijnstilling

� Behoud antitrendelenburg, geen rugligging

� PONV behandeling

� Wees alert op pulmonale 
complicaties en 
restcurarisatie!

Postoperatieve pijnstilling

� Steun aan locale infiltratie bupivacaine peritoneum

� Verkoever

– Morfine titreren VAS <4

– Clonidine

– S-Ketamine

� Dag 0 afdeling

– Paracetamol

– Morfine 10 mg zn subcutaan

� Dag 1 afdeling

– Paracetamol

– Tramadol tabletten

� Hydrofiel, verdelingsvolume

– i.t.t. (su)fentanyl = lipofiel

� Proefdieronderzoek

– dikke muizen hebben minder opiaatbehoefte 
door verhoogde endogene produktie endorfines
in vetweefsel

� Darm-bypass chirurgie mens

– Zeer grote variatie opiaatbehoefte

� Advies: 

– dosering op IBW en daarna 

titreren op pijn

Postoperatieve pijnstilling
Morfine?
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Direct postoperatieve complicaties

Cardiaal:

� Ritmestoornissen

� Myocardischemie

� Hypotensie / hypertensie

� Hartfalen

Obv:

� Preexistente comorbiditeit

� Hypovolemie

� Overvulling

� Cardiomyopathie

Pulmonaal:
� Luchtwegproblemen
� Hypoxemie

Obv:

� Restverslapping

� Aspiratie

� OSAS

� OHS

� Atelectase / shunting

� Rugligging!

� Bronchospasme

Latere postoperatieve complicaties

� Naadlekkage: 0,2%

� Nabloeding

� Pneumonie

� DVT / longembolie

� Mortaliteit: 0,2%

� Hoge complicatiekans indien niet herkend

Opiaten:
� Ostermeier, Anesth Analg. 1997

� Lofsky, Anesth patient safety foundation 2002

� Studies beschrijven postoperatieve ademstilstand 
en overlijden bij OSAS patiënten die opiaten kregen

� Ongeacht wijze van toedienen:

– Intramusculair, epiduraal, spinaal, intraveneus, 
PCA

� Obstructieve of centrale apnoe’s

Recovery - OSAS
Postoperatief gebruik van CPAP (eigen apparaat) 
verkleint het risico op postoperatieve 
ademobstructie door het gebruik van opiaten

Geen 
rugligging!

Postoperatieve bewaking

� Alle patienten worden bewaakt t/m dag 1

– Speciaal hiervoor ingerichte afdeling

– mn SpO2 bewaking

� MC / IC indicaties:

– Ernstige comorbiditeit cardiaal / pulmonaal

– Extreme obesitas BMI > 80 kg/m2

– Onbehandelde ernstige OSAS / OHS

Conclusies

� Morbide obesitas:

– Laparoscopische ingrepen zijn veilig

– Extra aandacht, kennis, aanpassingen noodzakelijk

� Comorbiditeit bepaalt grotendeels complicaties

� OSAS ondergediagnosticeerd, hoge kans op 
respiratoire complicaties
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Vragen??


