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Welkom
Van harte welkom in de Kliniek voor
Obesitas en Metabole Chirurgie.
Met deze brochure trachten we je een steun in de rug
te geven in je gevecht met de weegschaal, met de kilo’s,
met jezelf en tevens nuttige informatie te verschaffen
wanneer je de grote stap zet naar een “nieuwe ik “.
Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om hier alle details
te geven, op al je vragen te antwoorden en daarom
vinden wij het belangrijk dat je ons contacteert als je
iets meer wil weten, met een probleem zit,
een vraag hebt waar je geen antwoord op vindt.
Wij willen er staan voor jou, dat beetje angst en
ongerustheid voor een ingreep wegnemen en je
zo goed mogelijk behandelen en begeleiden
om je doel te bereiken.
De artsen en het team van de kliniek

Dr Marc Focquet

Dr Chris Matthys

www.expertkliniekobesitas.com
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Obesitas
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Obesitas (synoniem voor “ zwaarlijvigheid”, “vetzucht “) is de overtreffende
trap van overgewicht, met andere woorden waar overgewicht geen risico voor
bijkomende gezondheidsproblemen inhoudt (men beweert zelfs recent dat
een beetje overgewicht goed zou zijn voor je gezondheid ) is obesitas de kg
teveel, die wel een negatieve invloed op je gezondheid kan hebben, zowel je
fysieke gezondheid (diabetes, hoge bloeddruk, slaapapnee, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, gewrichtsslijtage, verhoogd vetgehalte in het
bloed, ja zelfs sommige kwaadaardige aandoeningen…) als je mentale,
psychische conditie (verminderd zelfbeeld, asociaal gedrag, pestgedrag,
depressie…)
Obesitas wordt nu beschouwd als een echte “ziekte” die razendsnel om zich
heen grijpt en men schat dat binnen enkele jaren 50% van de bevolking aan
obesitas zal leiden, waardoor men is gaan spreken van de “obesitas epidemie of
pandemie” of “globesitas “, en gezien obesitas vaak gepaard gaat met diabetes
ontstond ook het woord “diabesitas”.
De oorzaken van deze obesitas epidemie zijn in grote mate “omgevingsfactoren”: calorierijke voeding, meeneemmaaltijden en snelle happen
(“ fast food” ), het ongebreidelde voedselaanbod, de economische omstandigheden (de meest calorierijke, ongezonde voeding is vaak de goedkoopste),
gebrek aan lichaamsbeweging, publiciteit en media…
Hoog tijd dus voor actie !

www.expertkliniekobesitas.com
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Behandelingscriteria
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Je moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te
komen voor chirurgische behandeling, er zijn medische criteria en
ook afzonderlijke criteria voor tussenkomst van je ziekenfonds en
(zo je die hebt) van je hospitalisatieverzekering.
3.1 Medische criteria:
- minstens 18 jaar oud
- sinds langere tijd ( jaren ) zwaarlijvig
- BMI van 40 en meer of minstens 35 in combinatie met een andere aandoening die verband houdt met je overgewicht: suikerziekte, hoge bloeddruk,
hart- en vaatziekten, verhoogde cholesterol, gewrichtslast, kortademigheid,
slaapapnee (snurken), ….
- geen onbehandelde ziekten die overgewicht kunnen veroorzaken (verlaagde
schildklierwerking, stoornissen van de bijnier…)
- niet verslaafd zijn aan drugs, noch alcohol
- geen ernstige psychische of psychiatrische aandoeningen
- voldoende gemotiveerd zijn om je eet-en leefgewoonten drastisch te
veranderen
- je hebt geprobeerd in het verleden om zonder operatie iets aan je
overgewicht te doen maar zonder blijvend succes: diëten, weight watchers,
slanklijners, medicatie, sporten, fitness…..
3.2 Criteria voor tussenkomst van ziekenfonds/hospitalisatieverzekering:
- minstens 18 jaar oud
- sinds geruime tijd zwaarlijvig en geen vermagering ondanks diëten, sport…
- BMI van minstens 40 of van minstens 35 in combinatie met één van de
volgende aandoeningen :
• diabetes
• hoge bloeddruk waarvoor minstens 3 verschillende medicaties
• slaapapnee
• na vroegere obesitasoperatie
- een consult bij de diëtiste
- een consult bij de psycholoog
- een consult bij de internist

BEHANDELINGSCRITERIA
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3.3 BMI
BMI betekent Body Mass Index of lichaamsmassa index. Deze index wordt
berekend door je lichaamsgewicht in kg te delen door het kwadraat van je
lichaamslengte in meter, dit geeft een getal in kg/m2.
Tot 25 heb je een normaal BMI.
Tussen 25 en 29,9 lijd je aan overgewicht, daar hoef je eigenlijk niets aan
te doen, of kunnen eenvoudige maatregelen (op je voeding letten, meer
lichaamsbeweging) volstaan.
Tussen 30 en 34,9 ben je matig zwaarlijvig of obees, dit is obesitastype A
Tussen 35 en 39,9 ben je ernstig zwaarlijvig of obees, dit is obesitas type B
Vanaf 40 ben je ziekelijk zwaarlijvig of morbied obees, dit is obesitas type C
Het verschil tussen overgewicht en obesitas of zwaarlijvigheid betekent
gewoon dat vanaf 30 je overgewicht een bijkomende risicofactor is voor je
gezondheid.
Vb: iemand met een BMI van 40 of meer heeft 5 x meer kans op hoge bloeddruk dan iemand met een gezond gewicht.
Zo bereken je de BMI: gewicht (kg) / lengte (m) x lengte (m).
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4.1 De maagband / maagring / gastric banding:
Bij deze procedure wordt via een kijkoperatie (“laparoscopie “) een aanpasbare silicone ring (maagband) rond de top van de maag aangebracht en het
voedsel gaat als het ware doorheen een trechter of zandloper naar de rest van
de maag. Dit gebeurt langzaam en in kleine porties wat zou moeten leiden
tot een vroegtijdig verzadigingsgevoel met als gevolg dat kleine maaltijden
volstaan om je honger te stillen. Aan de band is een slangetje bevestigd dat
verbonden is met een onderhuids reservoir zodanig dat je door inspuiten van
steriel water in het reservoir de band strakker of losser kan maken (dit is het
aanpassen van de band). Hoe strakker des te trager en moeilijker het voedsel
er doorheen gaat.
Dit is een restrictieve of voedselbeperkende ingreep die vanzelfsprekend
vooral aangewezen is voor patiënten die teveel eten (volume-eters).
Het is de eenvoudigste en ook wel de veiligste ingreep maar de meest
veeleisende na de operatie daar je zeer strikt op je voeding moet letten en
regelmatig op controle moet komen om de band te controleren en eventueel
aan te passen.
Toch kan je ondanks alle negatieve publiciteit die er over de band is verschenen met deze methode tot een behoorlijk en blijvend gewichtsverlies komen
(een recente Australische studie toonde een verlies van bijna 50 % van het
overgewicht aan bij patiënten die tot 15 jaar na de ingreep gevolgd werden).
Toch nog een waarschuwing: een band
is geen “snelle oplossing”, geen wondermiddel en de vereiste verandering in eeten leefgewoonten en de regelmatige
controles van de band kunnen soms
slopend en demotiverend zijn.
Dus is het paradigma “de aanhouder wint”
hier meer dan ooit van toepassing.

INGREPEN
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4.2. De maagverkleining / buismaag /
sleeve gastrectomie
De sleeve gastrectomie ook wel verticale
gastroplastie of buismaag genoemd is
een ingreep waarbij via een kijkoperatie
een belangrijk deel ( >2/3) van de maag
wordt weggenomen. Dit gebeurt door
middel van een speciaal daartoe ontworpen nietjesapparaat (“endostapler “) dat tegelijk de randen hermetisch dicht
niet en meteen ook doorsnijdt. Het afgesneden grote deel van de maag kan
langs één van de kijkoperatieopeningen worden verwijderd.
Na de operatie blijft er nog een nauwe buismaag over. Hierdoor wordt de
voedselinname fors beperkt, bekom je een snel verzadigingsgevoel en ga
je flink afvallen. Tevens treden er hormonale veranderingen op die er voor
zorgen dat je minder honger en trek hebt.
Deze procedure heeft in grote mate de maagband vervangen enerzijds
omdat de doelgroep dezelfde is (volume-eters) maar ook en vooral omwille
van het feit dat de levenskwaliteit veel beter is dan met een maagband,
er meer gewichtsverlies is en de nacontrole veel minder strikt is, je hoeft immers ook niets aan te passen, tevens dient men in de meeste gevallen geen
supplementen vitamines en mineralen in te nemen.
De meeste patiënten slagen erin om normale gevarieerde voeding (wat niet
altijd het geval is bij de maagband) in te nemen mits in acht name van kleine
porties. Zuuroprispingen kunnen wel eens voorkomen in meer of mindere
mate maar meestal brengt de inname van een zuurremmer soelaas.

4.3 De Roux-en-Y gastric bypass of standaard gastric bypass
Bij deze ingreep wordt via een kijkoperatie niet alleen de maag verkleind maar
wordt een groot deel van de maag en de darmen overbrugd (“gebypassed”).
Het voedsel komt in een kleine buismaag terecht en gaat dan rechtstreeks in
een 1,5 tot 2 meter lange dundarmlis (voedingsdarm of Roux lis) waarna de
verteringssappen het voedsel vervoegen en de vertering en de opname van
het voedsel kan starten (gemeenschappelijke darm).
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De ingreep dankt zijn naam aan
de Zwitserse chirurg Roux die
deze procedure introduceerde
waarbij ze oorspronkelijk voor
maagaandoeningen zoals maagzweren en kanker werd verricht.
Hoe de ingreep precies werkt
is tot op heden nog niet echt
uitgeklaard: er is een
voedselinname beperkende
(restrictieve) factor, maar ook een beperking van de opname van voedsel in
de darm (malabsorptie). Zeker is ook dat hormonale veranderingen een belangrijke rol spelen en tevens zou de verandering van de darmflora (bacteriën
in de darm) mogelijk een rol spelen. Deze laatste twee liggen vermoedelijk
aan de basis van het feit dat deze ingreep diabetes
verbetert en in een belangrijk percentage ook geneest (metabole chirurgie).
Ingrepen met de bedoeling diabetes te behandelen en niet zozeer het
overgewicht worden met de term “metabole chirurgie“ aangeduid.
Na de ingreep kan het dumping syndroom optreden bij inname van suikers
en grote hoeveelheden vetten, dit wordt gekenmerkt door een geheel van
onaangename symptomen zoals zweten, hartkloppingen, maagpijn,
onwelzijn, braken, diarree…
De gastric bypass procedure is zowel voor volume-eters als zoet-eters
(dumping !) aangewezen, het is ook de beste procedure voor personen met
een maagbreuk en zuuroprispingen en patiënten met een hoog BMI
(50 en meer). Het gewichtsverlies bedraagt gemiddeld 70 tot 80%, soms meer,
zelden minder.
Gezien er een deel van de darm en de maag wordt overbrugd kunnen
tekorten van mineralen en vitamines optreden die de inname van
supplementen noodzakelijk maken. Een regelmatige bloedname is
aangewezen, zeker in het eerste jaar.
In tegenstelling tot wat je meestal hoort en leest is deze ingreep
WEL omkeerbaar, hoewel dit meestal niet nodig is en ook niet gemakkelijk.
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4.4 De omega gastric bypass / één anastomose bypass /
mini gastric bypass (MGB)
De mini gastric bypass is de vereenvoudigde versie van de Roux-en-Y gastric
bypass waarbij de darm zonder onderbreking aan de kleine buismaag wordt
vastgemaakt, er is dus maar één verbinding ( “één anastomose “) die als het
ware de griekse letter omega (“omega bypass “) vormt.
Waarom mini: vooreerst omdat er maar één verbinding is, dus eenvoudige
versie van de bypass, de ingreep duurt minder lang en het risico op
complicaties is kleiner .
De voedingsmaag is langer dan in de klassieke bypass en de lengte van de
dunnedarmoverbrugging bedraagt standaard 2 meter.
Het gewichtsverlies bedraagt meestal meer dan met de gewone bypass,
het blijft ook langer behouden en ook het diabetesgenezingspercentage
ligt hoger.
Deze ingreep is perfect omkeerbaar en aanpasbaar waarbij indien onvoldoende gewichtsverlies mocht bekomen worden de overbrugde darmlengte van
2 meter op 4 meter kan worden gebracht.
Dumping kan optreden bij inname van suikers en vitaminesupplementen
kunnen nodig zijn.
Deze procedure wint steeds meer aan populariteit en meerdere studies
weerleggen met klem de tegenstand die deze ingreep soms ondervindt
namelijk dat de aanwezigheid van gal in de maag een verhoogd risico op
kwaadaardige gezwellen van de slokdarm zou veroorzaken.

www.expertkliniekobesitas.com
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4.5 Conversie ingrepen / Redo/Rescue/Revisie
Wanneer je na een bepaalde ingreep niet of onvoldoende vermagert of zo
er terug gewichtstoename optreedt, of indien er ernstige bezwaren of
complicaties zijn, kan nadat alles grondig is onderzocht en conservatieve
middelen zoals aangepaste diëten en lichaamsbeweging geen baat brachten
overwogen worden om de eerste procedure om te vormen tot een andere.
Zo kan er bijvoorbeeld in geval van onvoldoende gewichtsverlies met de
maagband of indien de maagband veel last veroorzaakt overgegaan worden
tot het verwijderen van de band en kan een gastric bypass worden
uitgevoerd.
Een sleeve kan worden omgevormd tot een gastric bypass.
Zo de buismaag is uitgezet kan een ringetje worden aangebracht of kan men
de buismaag trimmen (resleeve)…
De lengte van de overbrugde darm kan in geval van onvoldoende gewichtsverlies bij een bypass worden verhoogd, er kan eventueel een band of een
ring rond het maagzakje worden aangebracht.
Deze ingrepen dienen grondig overwogen te worden en zijn enkel
aangewezen nadat is bewezen wat de oorzaak van het falen van de eerste
procedure is daar deze re-operaties (heringrepen) meestal moeilijker zijn dan
de eerste ingreep en een hoger complicatierisico inhouden.

www.expertkliniekobesitas.com
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Ziekenhuis
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Het Sint-Elisabeth Ziekenhuis beschikt over meer dan 300 bedden en heeft
een ruim aanbod van diensten en afdelingen:
- Hoog opgeleide medische en paramedische staf en medewerkers
- Erkende spoedgevallendienst met MUG functie
- Uitgebreid operatiecomplex
- Intensieve zorgenafdeling
- Hartbewakingsafdeling
- Radiologie ( RX- Echo- CT- MR )
- Labo 24/7
- Dieetafdeling
- Fysiotherapie
Alle informatie betreffende het ziekenhuis en de diensten vind u in de afzonderlijke onthaalbrochure die u bij de planning van de opname wordt overhandigd.

www.expertkliniekobesitas.com
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Voortraject

Indien je meent dat je in aanmerking komt voor de behandeling van je overgewichtprobleem nadat al je pogingen om te vermageren met diëten,
weight watchers, medicatie, fitness, andere slanklijners en Herbalife geen baat
brachten kan je een afspraak bij ons maken.
Je kan ook eerst langs gaan bij je huisarts die je dan kan doorverwijzen.
Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat (Mevr. Mia Vermassen)
op telefoonnummer 09 364 89 28 tijdens de kantooruren van maandag tot
vrijdag. Dit kan ook via email: KOMC@sezz.be
Tijdens het eerste gesprek dat ook “intake gesprek” wordt genoemd wordt uitvoerig gepeild naar je medische geschiedenis, je eetgewoonten, je problemen,
je verwachtingen, je wensen.
Aan de hand hiervan worden de mogelijke behandelingsscenario’s besproken
en wordt een behandelingsplan en een zorgtraject opgesteld.
Je hoeft niet onmiddellijk te beslissen tot een ingreep, maar er kan alvast een
begin gemaakt worden met een opstellen van een eetbilan, een psychologisch
nazicht en intern nazicht (maagonderzoek, echografie…)
Deze onderzoeken zijn ook vereist voor de tussenkomst van het ziekenfonds
en de hospitalisatieverzekering in de kosten van een eventuele ingreep.
Nadat deze onderzoeken zijn gebeurd kan na multidisciplinair overleg en mits
jouw akkoord overgegaan worden tot het plannen van de ingreep.
Je ontvangt hierbij niet alleen de laatste richtlijnen en desgevallend ook een
preoperatief dieetvoorstel maar tevens een document dat je aan je ziekenfonds dient te bezorgen waarna meestal binnen de paar dagen een
goedkeuringsattest van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds volgt.
Ook zal naar je kamerkeuze worden gevraagd.
Tevens zal je verzocht worden bij je huisarts langs te gaan voor een
preoperatief bloedonderzoek en een electrocardiogram.
Je brengt deze resultaten mee op de dag van de opname.

www.expertkliniekobesitas.com
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Operatie
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Je biedt je s’ochtends - tussen 6.30 en 7.00 uur - nuchter (dwz niet meer eten
en drinken na middernacht) aan bij de opname met je identiteitkaart,
je SIS kaart, je kaart of documenten van de hospitalisatieverzekering, en de
resultaten van de onderzoeken die door je huisarts verricht werden.
Nadat je op je kamer bent worden de laatste voorbereidingen uitgevoerd, je
ondertekent het instemmingsformulier (“informed consent”) waarin je verklaart
dat je volledig bent ingelicht betreffende de ingreep en je er mee akkoord
gaat dat deze operatie bij jou wordt uitgevoerd.
Zonder deze toestemming kan de ingreep niet doorgaan.
De chirurg komt je nog bezoeken voor je naar de operatiezaal wordt gebracht
alwaar je ook kennis maakt met de anesthesist.
Na de ingreep wordt je naar de ontwakingszaal gebracht waar je een paar uren
verblijft tot je voldoende wakker bent.
Eens terug op je kamer wordt je regelmatig door de verpleegkundige
gecontroleerd en ook de chirurgen komen regelmatig langs. Het is belangrijk
je eventuele klachten en lasten mede te delen zodat de behandeling waar
nodig kan aangepast worden ( extra pijnstillers, anti braak medicatie,
slaapmiddel…)
Meestal mag je nog de avond na de operatie kleine slokjes water drinken.
De volgende dag krijg je tevens het bezoek van de dieetafdeling om je dieet
na de operatie te bespreken, je krijgt ook een eetplan mee.
In de meeste gevallen kan je na 1of 2 dagen het ziekenhuis verlaten,
afhankelijk van het type ingreep (maagband kan in daghospitalisatie of
1 overnachting – sleeve en bypasspatiënten blijven meestal 48 uur).
Alle nodige documenten worden je bij het ontslag overhandigd: attesten van
werkonbekwaamheid, brief voor de huisarts, medicatievoorschrift, afspraak
voor nacontrole ).
De eerste nacontrole vindt meestal 14 dagen na de ingreep plaats.
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Wat de voeding betreft krijg je zoals reeds vermeld, voor het ontslag van
de dieetafdeling een uitgebreide handleiding wat kan, mag en niet mag.
De basisregels zijn voor alle ingrepen eigenlijk dezelfde:
- Eet kleine hoeveelheden
- Stop als je voelt dat je verzadigd bent
- Eet langzaam
- Kauw zorgvuldig
- Bouw je voeding langzaam en geleidelijk op
- Vermijd producten die je last bezorgen of moeilijk verteerbaar zijn
- Vermijd suikers in geval van een bypassoperatie
- Vermijd koolzuurhoudende dranken

www.expertkliniekobesitas.com

www.expertkliniekobesitas.com
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Verwikkelingen
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“Elk voordeel heeft zijn nadeel“ is jammer genoeg ook van toepassing bij
vermageringschirurgie. Complicaties kunnen optreden en gelukkig komen
ze niet zo vaak voor, maar toch verdienen ze vermeld te worden en moet je
steeds beducht zijn voor mogelijke problemen. Het is van het grootste belang
om bepaalde alarmsymptomen niet te negeren of te miskennen en in geval
van twijfel contact op te nemen met onze dienst of je tot de spoedafdeling te
wenden.
De volgende symptomen verdienen je volle aandacht en indien ze langer dan
24 uur aanhouden dient onverwijld met ons contact opgenomen te worden:
- toenemende pijn die niet beantwoordt aan gewone pijnstillers
- veelvuldig braken, bloed braken
- zuuroprispingen en nachtelijk hoesten (bandpatiënten)
- hoge koorts
- onmogelijkheid om te eten of te drinken
- roodheid, zwelling en pijn ter hoogte van één van de wondjes
- kortademigheid, pijn in de borststreek, gezwollen pijnlijk been
Specifieke verwikkelingen:
1. Maagband: veelvuldig braken soms met bloed (band te strak),
zuuroprispingen en nachtelijk hoesten en opgeven van slijmen (band te strak),
pijn en roodheid ter hoogte van het reservoir (infectie), verlies van
verzadigingsgevoel (lek of loskomen van het slangetje), problemen met
inname van vast en vloeibaar voedsel (band te strak)
2. Sleeve gastrectomie: problemen met inname van voedsel (zwelling na de
operatie, te nauwe buismaag), pijn en koorts (lek van de nietjeslijn, abces),
3. Gastric bypass en MGB: problemen met inname van voedsel (zwelling,
vernauwing van de verbinding tussen maag/darm ), erge pijn (zweer ter
hoogte van de verbinding maag/darm), pijn en koorts (lek aan de verbinding
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maag/darm, abces), dumping (inname van suikers), bloedarmoede (tekort aan
ijzer, Vit B12), haaruitval (tekort aan zink),
Ernstige verwikkelingen zoals een nabloeding en naadlekkage doen zich
meestal voor tijdens de eerste 72 uren na de ingreep. Na deze periode zijn ze
eerder zeldzaam.
Hoe sneller een complicatie wordt ontdekt, hoe sneller de behandeling kan
worden gestart en hoe minder erg de eventuele gevolgen zijn.
Voorbeeld : als je te lang wacht met problemen te melden in het geval je een
maagband hebt dient soms in het ergste scenario de band te worden verwijderd, wat niet nodig was geweest als vroegtijdig alarm was geslagen…
De boodschap moet zijn : in geval van problemen, in geval van twijfel, neem
contact op , beter één keer te veel dan die keer te weinig met verstrekkende
gevolgen.

VERWIKKELINGEN 25

Wij weten het graag
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Wij verbinden ons er toe alles in het werk te stellen om jou een maximale
service te bieden en we streven ernaar je de grootst mogelijke voldoening te
geven. Dat lukt soms wel eens niet helemaal, er kan onverwacht een
verwikkeling optreden, misschien voldeden we niet geheel aan je
verwachtingen, is het resultaat niet zoals je had gedacht, waren we die
ene keer wel eens wat kort van stof…
Laat het ons weten, we stellen je opinie en je feed back ten zeerste op prijs
ook al is die negatief, tenslotte is het enkel uit onvolmaaktheden, fouten en
(terechte) kritiek dat je kan leren en de aangeboden diensten kunnen worden
verbeterd en geoptimaliseerd.
Maar als het goed was mag je het natuurlijk ook laten weten.

www.expertkliniekobesitas.com
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Contact
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Kliniek voor obesitas en metabole chirurgie
Dr. Marc Focquet en Dr. Chris Matthys
Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem
Tel. Secretariaat: 09 364 89 28
Email:
KOMC@sezz.be
Website: www.expertkliniekobesitas.com
www.sezz.be
Spoedgevallen: 09 364 85 64

CONTACT
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Practische info
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OPNAME
WAT MEE TE NEMEN ?
- Makkelijk zittende kleding
- Eigen medicatie
- CPAP masker en toestel in geval van slaapapnee
- Informatiemap
- Resultaten van onderzoeken door de huisarts verricht
- ID kaart / SIS kaart
- Formulieren en kaart van hospitalisatieverzekering
- Documenten van werkonbekwaamheid, vertrouwelijk attest voor ziekenfonds
WAT THUIS TE LATEN?
- Waardevolle zaken: juwelen, geld
- Kunstnagels
- Sieraden en piercings
BIJ DE OPNAME:
- Opname bericht
- Opnamedag is meestal
operatiedag
- Aanmelden ten laatste om
7.00 uur aan de opnamedienst
- Maximaal 2 personen mee

PRACTISCHE INFO
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Vermageringsdagboek
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AANTEKENINGEN

AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM

Deze brochure werd uitgegeven door de kliniek
voor metabole en obesitas chirurgie AZ Sint-Elisabeth Zottegem

ONTWERP EN DRUK: DE CANCK WETTEREN

