
Sluitstuk

Na een maagverkleinende operatie 
verliezen patiënten met ernstig 
overgewicht niet alleen snel gewicht, 
ook van bijkomende kwalen zoals 
hoge bloeddruk en cholesterol, 
diabetes en slaapapneu hebben  
ze na verloop van tijd minder last. 
Afstudeerder Ruben Deneer 
ontwikkelde op basis van data  
uit het Catharina Ziekenhuis de 
Metabolic Health Index: een maat 
voor in hoeverre de patiënten nog 
lijden aan deze zogeheten comor
biditeiten.

In het Eindhovense Catharina 
Ziekenhuis ondergaan zo’n duizend 
mensen per jaar een maagverkleining, 
omdat hun gezondheid ernstig lijdt 
onder hun extreme overgewicht. 
Een ingrijpende operatie, vertelt 
Ruben Deneer, maar wel met een 
snelle gewichtsafname als resultaat. 
“En daarmee verdwijnen ook gerela-
teerde aandoeningen na verloop 
van tijd. Dat is natuurlijk fijn voor  
de patiënt, maar ook voor de zorg- 
 verzekeraars, die daardoor minder 
medicijnen hoeven te vergoeden.”

Het zou daarom handig zijn, legt de 
student Biomedische Technologie 
uit, om over een getal te beschikken 
dat aangeeft in welke mate er nog 
sprake is van aan overgewicht 
gerelateerde kwalen, zoals hoge 
bloeddruk en cholesterol, diabetes 

en slaapapneu - in de geneeskundige 
wereld aangeduid met de term 
comorbiditeiten. “Voor de obesitas 
zelf heb je de bekende BMI, de 
Body Mass Index, die de verhouding 
tussen gewicht en lichaamslengte 
aangeeft. Voor comorbiditeit had je 
zo’n maat nog niet.”

In het Obesitascentrum van het 
Catharina Ziekenhuis registreren ze 
sinds enkele jaren een veertigtal 
bloedwaarden van de patiënten  
die daar een operatie ondergaan, 
vertelt Deneer. “Hun bloed wordt 
voorafgaand aan de ingreep gemeten, 
en vervolgens na vaste periodes na 
de operatie. Dat levert een unieke 
dataset op, die een objectief beeld 
geeft van het verloop van de 
gezondheid van de patiënten.”  
Veel werd echter nog niet gedaan 
met die gedetailleerde data, zegt 
hij. De artsen bekijken de uitslagen 
natuurlijk wel, maar tot een 
grootschalige analyse van de 
gegevens was het nog niet gekomen. 
“Daar heb je ook echte data- 
specialisten voor nodig.”

Deneer, die tijdens zijn master  
had leren omgaan met complexe 
datasets, combineerde voor zijn 
afstuderen de database met 
bloedwaarden van het Catharina 
met een nationale databank waarin 
de observaties van de artsen zijn 
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opgeslagen. “De uitdaging was om 
te achterhalen welke van die veertig 
verschillende bloedwaarden iets 
zeggen over de aanwezigheid  
van overgewichtgerelateerde 
aandoeningen. Ik begon met een 
Excelsheet waar geen touw aan vast 
te knopen was, en waar ik eerst  
zelf structuur in heb aangebracht. 
Daarna heb ik met hulp van de 
afdeling Statistiek hier bij Wiskunde 
& Informatica een model gebouwd. 
Je kunt het vergelijken met een 
Rubiks kubus: als je slim blijft 
draaien, kom je uiteindelijk tot een 
oplossing.”

De afstudeerder kwam tot de 
conclusie dat behalve de leeftijd 
van de patiënt met name de waarde 
HbA1c (een maat voor de gemiddelde 
bloedsuikerspiegel over voorgaande 
maanden), triglyceriden (onder meer 
gerelateerd aan cholesterol), het 
kaliumgehalte, en creatinine (maat 
voor de nierfunctie) iets zeggen 
over aan overgewicht gerelateerde 
kwalen. Op basis van deze waarden 
construeerde hij een score tussen 
nul en twaalf, het equivalent van  
de BMI voor de obesitas. “Mijn 
begeleidster heeft het de MHI 
gedoopt, de Metabolic Health Index.”

Deneer is voorlopig nog niet weg uit 
het Catharina Ziekenhuis: op dit 
moment loopt hij daar zijn externe 
stage en integreert hij zijn model in 
het ziekenhuissysteem, zodat de 
MHI er voor de artsen vanzelf 
uitrolt. En daarna ligt al een plek als 
promovendus in het verschiet. Op 
een vergelijkbaar project, maar dan 
bij de afdeling Cardiologie. “Ik weet 
nu dat ik dit werk heel leuk vind, en 
ik voel me in het Catharina op mijn 
plek.”
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Home Stretch

At the Eindhoven Catharina Hospital 
some one thousand people per year 
undergo gastric reduction surgery, 
because their health is severely 
impaired by their extreme obesity. 
Although this is a drastic surgical 
procedure, Ruben Deneer explains, 
it does result in a rapid weight loss. 
“And along with that, related 
disorders also disappear by the 
passage of time. It goes without 
saying that this is good news for 
patients, but it is also great news 
for healthcare insurers, who 
consequently need to reimburse 
fewer medicines.”

That is why it would be convenient, 
as the student of Biomedical 
Engineering explains, to have a 
number that indicates the extent  
to which there is still an issue with 
obesity-related disorders like 
hypertension and cholesterol, 
diabetes and sleep apnea - a 
phenomenon which in the medical 
world is indicated by the term 

comorbidities. “For obesity itself 
there is the familiar BMI, the Body 
Mass Index, which indicates the 
ratio between weight and body 
height. For comorbidity such a 
measure was not yet available.”
In the Obesity Center of Catharina 
Hospital they have for several years 
now been registering some forty 
reference values for blood of all the 
patients undergoing surgery there, 
says Deneer. “Their blood is  
tested prior to the procedure,  
and subsequently after set periods 
after the surgery. This generates  
a unique dataset, which gives an 
objective view of the progress of 
patients’ health.” Not a lot was 
done with the detailed data, 
though, he says. Of course, 
physicians study the results, but  
so far a large-scale analysis of the 
data has not been made. “To do so, 
you need genuine data specialists.”

Deneer had learnt during his Master’s 
program how to deal with complex 

data sets. For his graduation he 
combined the database of blood 
values of Catharina Hospital with  
a national databank containing  
the observations of the physicians. 
“The challenge was to find out which 
of those forty different blood values 
say something about the presence 
of obesity-related disorders. I started 
with an Excel sheet which I could 
not make head or tail of, so I first 
needed to structure that myself. 
Then, with the assistance of the 
Statistics department from Math-
ematics & Computer Science I built 
a model. You could compare it to a 
Rubik’s cube: if you just keep turning 
it cleverly, you will work out a solution 
in the end.”

The graduate arrived at the conclusion 
that in addition to patients’ age,  
it is particularly the HbA1c level  
(a measure for the average blood 
sugar over the preceding months), 
triglycerides (related to cholesterol 
among other things), the potassium 

level, and creatinine (indicative of 
the renal function) that mean 
something for overweight-related 
disorders. On the basis of these 
values he constructed a score 
between zero and twelve, the 
equivalent of the BMI for obesity. 
“My coach dubbed it the MHI,  
the Metabolic Health Index.”

For the time being, Deneer will not 
be leaving Catharina Hospital: at 
present he is doing his external 
traineeship there and is integrating 
his model into the hospital system, 
so that the MHI will show up 
automatically for physicians. And 
afterwards there will be a position 
as PhD candidate in store for him. 
At a similar project, which will then 
be in the Cardiology ward. “I know 
now that I really like to do this work, 
and I feel very much at home at the 
Catharina.”
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Photo | Bart van Overbeeke

In Home Stretch, graduate students and PhD students talk about their thesis. 
Would you like to feature in this item, let us know at cursor@tue.nl

Measure 
for health

After a gastric reduction, 
severely overweight patients do 

not only lose weight fast, 
gradually they are also affected 

less by additional disorders  
such as high blood pressure and 

cholesterol, diabetes and sleep 
apnea. Graduating student 

Ruben Deneer used data from 
Catharina Hospital to develop 

the Metabolic Health Index:  
a measure for the extent to 

which patients still suffer from 
these so-called comorbidities.
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