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Disclosure slide

(Potentiële) 

belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk 

relevante relaties met bedrijven

• Vitalys Obesitas Centrum

• Rijnstate Ziekenhuis

•Nederlandse Obesitas Kliniek

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere 

vergoedingen

• Aandeelhouder

• Andere relatie



• Wie zijn wij?

• Wat doen wij en waarom?

• Wat vertellen wij onze patiënten

• Aanpassingen in de kliniek

• Gehele behandeltraject

Onderwerpen



Wie zijn wij?



Moderne evolutie



BMI (kg/m2) risico op ziekte

Normaal gewicht < 25 -

Overgewicht 25-30 Verhoogd

Obesitas Niveau I 30-35 Matig

Obesitas Niveau II 35-40 Ernstig

Obesitas Niveau III 

(morbide obesitas)

≥40 Zeer ernstig

Wie is te zwaar?



• Bmi > 40 of 35 met co morbiditeiten

• Leeftijd tussen de 18 en 65 jaar

• Langdurig obesitas

• Last resort op het gebied van diëtiek

• Psychisch stabiel

Wie is onze patiënt?



Overgewicht in levensverwachting



Effect van gewichtverlies meer dan  15% 

Suikerziekte vaak over

Hoge bloeddruk neemt af

Hartfunctie verbetering

Gewrichtsklachten minder

Slaap apnoe minder

Maagzuur klachten minder

Minder Stress Incontinentie

Cholesterol lager

Waarom opereren?



MRI



Maagband Gastric Sleeve Gastric BypassGeen operatie

Welke operaties zijn er?



De operatietafel



Gastric Sleeve Gastric Bypass

Gastric bypass



Gastric Sleeve Gastric Bypass

Gastric bypass



Gemiddeld gewichtsverlies van 50 tot 60% van 

het overgewicht na 3 jaar

Dus let op:

Met een operatie word je niet superslank

Maar wel veel gezonder!!!

Resultaten na een bypass / sleeve



Van alleen een operatie val je 

niet af

• Een goede motivatie is belangrijk

• Je moet goed weten waar je aan begint

• Verstandig eten is noodzakelijk

• Lichaamsbeweging is noodzakelijk

Gouden regel



Aanpassingen - afdeling



Aanpassingen - afdeling



Aanpassingen - poli



• Benadering

• Zelfredzaamheid

• Respect

• Vooroordelen

Mindset gehele team



• Screening

• Voorlichting

• Voortraject   (6 weken)

• Operatie

• Natraject      (1,5 jaar)

• Follow up     (5 jaar)

Behandeltraject



Voor en Na



Bedankt voor uw    

aandacht


