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PARAMEDISCH TEAM 

• Obesitas coördinator
 Mevr. Mia Vermassen

• Klinische psychologe
 Mevr. Karen De Vuyst

NAZORG

Een goede opvolging (follow-up) en nazorg zijn 
essentieel voor het bereiken van het gewenste resultaat 
en zijn daarom voor ons een belangrijk aandachtspunt. 

Regelmatige controle consultaties en dieet- en 
bewegingsprogramma zijn de basis voor een gezond 
gewichtsverlies.

PERMANENTIE

Onze dienst verzekert binnen de structuur van 
het ziekenhuis (spoedopname) een permanente 
bereikbaarheid onder de vorm van een  
24/7 bariatrische wachtdienst.
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• Diëtisten
 Mevr. Ann Campens
 Mevr. Veerle Van Gyseghem
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INLEIDING

De kliniek voor obesitas en metabole 
aandoeningen richt zich specifiek tot wie  
problemen heeft met overgewicht of obesitas 
en biedt oplossingen op maat aan. Dit kan 
zowel chirurgisch als niet-chirurgisch of een  
combinatie van beiden zijn.

Het tweede luik zijn de metabole of de aan gewicht- 
gerelateerde aandoeningen met als speerpunt diabetes 
(type 2). Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat 
obesitas chirurgie niet alleen diabetes verbetert maar de 
suikerspiegels zonder verdere medicatie (pillen, insuline...) 
kan normaliseren (evidence based level 1). Deze behan-
delingsvorm werd recent opgenomen in de officiële 
therapielijst van de Internationale Diabetes Vereniging
(Diabetes Care 2016). Ook voor deze behandeling kan u 
bij ons professioneel team terecht.

ORGANISATIE

Nadat u een afspraak heeft gemaakt met onze kliniek, 
hetzij telefonisch of via mail, is er een eerste  
verkennend gesprek met één van de artsen van het 
team met de bedoeling uw probleem en wensen te  
“ verkennen “. U wordt uitvoerig geinformeerd over 
obesitas en de verwante aandoeningen en er wordt een 
behandelplan opgesteld.

Voor bijkomende gezondheidsproblemen zal u worden 
doorverwezen naar de desbetreffende specialisten.

BEHANDELPLANNEN
OF ZORGPADEN 

1   NIET-CHIRURGISCH ZORGPAD

In dit behandelplan ligt de nadruk enerzijds op het  
veranderen en aanpassen van uw eetgewoonten  
(diëtiste- nutritionist) en eetgedrag (psychologe)  
en anderzijds het verhogen van uw energieverbruik 
(medische fitness). Tussenkomst van de mutualiteit  
is mogelijk.

Vanzelfsprekend blijft uw behandelende specialist en 
huisarts instaan voor de follow-up samen met het team 
van diëtisten en bewegingsspecialisten. Regelmatig vindt 
er multidisciplinair overleg plaats teneinde uw  
individuele resultaten te evalueren en ten allen tijde  
kan het plan indien nodig worden bijgestuurd en kan er 
worden overgeschakeld naar een chirurgisch pad.

2   CHIRURGISCH ZORGPAD 

Indien u voldoet aan de criteria of indien u absoluut een 
chirurgische behandeling wenst komt u in aanmerking 
voor dit behandelpan. De criteria waaraan u dient te 
voldoen en die u recht geven op tussenkomst van de   
ziekteverzekering en eventueel hospitalisatie- 
verzekering zijn de volgende:

- Minimumleeftijd 18 jaar

- Minimaal 1 jaar dieet

- BMI gelijk aan of meer dan 40 of

- BMI gelijk aan of meer dan 35 met één van de volgende:
 Diabetes - Slaapapnee syndroom - Hypertensie waarvoor 

minstens 3 verschillende medicaties - Vroegere obesitas- 
chirurgie met terug gewichtstoename.

Als u voldoet aan deze criteria worden er een aantal 
vooronderzoeken gepland.

De resultaten van de vooronderzoeken (dieetverslag, 
psychologisch verslag, maagonderzoek...) worden 
besproken door het multidisciplinair team (MDT). 

De obesitas coördinator deelt de resultaten mede
en stelt u een operatiedatum voor.

Tevens zorgt zij voor de nodige formulieren en  
documenten voor de mutualiteit, hospitalisatie- 
verzekering en de opname.


