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Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer,

De kliniek voor obesitas en metabole chirurgie ( KOMC ) van het Sint-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem streeft er steeds naar om u de best mogelijke steun en service
te verlenen in het behandelen van obesitas. Daarom bieden we u een totaalpakket of
All-In Programma aan waarmee u het beste resultaat kan bereiken en uiteindelijk ook uw
ultieme doel: slank maar vooral gezond en fit.
Uit ontelbare studies is gebleken dat een ingreep alleen niet voldoende is en dat goede
begeleiding op medisch, voedings- en bewegingsvlak de beste garantie biedt op een
langdurig behoud van een gezond lichaamsgewicht met inbegrip van een goede fysiek
en aangepaste voedingsgewoonten. Daarom vormen beweging en voedingsbegeleiding een essentieel onderdeel in de behandeling van obesitas en overgewicht.
Hiervoor werken we samen met een centrum gespecialiseerd in medische fitness en
voedingsbegeleiding in Zottegem: “Expertcentrum voor Medische Fitness en
Voedingsbegeleiding bij Obesitas “, gelegen in de Wolvenstraat nr. 29 te Zottegem.
Het centrum is beschikbaar op afspraak voor zowel het bewegingsprogramma als het
voedingsprogramma.
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Bewegingsprogramma
Het bewegingsprogramma bestaat uit 18, 36 of meer oefensessies à rato van 1 of 2
sessies per week onder begeleiding van een in obesitas gespecialiseerde kinesitherapeut ( Medische Fitness Coach° ). Er zijn oefensessies gepland zowel in de voorals de namiddag en avond.
Afspraak:
boekingen voor het beweegprogramma kunnen gemaakt worden via Fitnation op het
nummer : 02 582 10 29 of via email: info@fitnation.be , waarbij u steeds dient te vermelden: “ locatie Zottegem “.
Kostprijs:
voor het beweegprogramma ontvangt u een voorschrift kinesitherapie van uw behandelende arts of huisarts zodoende dat u tegemoetkoming van het ziekenfonds kan bekomen ( persoonlijke bijdrage is 5 Euro / sessie m.a.w. ongeveer 40 Euro/maand ). Vraag
ook bij uw ziekenfonds of er eventueel supplementaire tussenkomst is bij kinesitherapie
voor obesitas.
Duur:
elke sessie duurt ongeveer één uur met een beperkt aantal deelnemers van maximaal 5
patiënten waarna telkens een bilan wordt opgemaakt van uw toestand zodat het programma zo nodig kan bijgestuurd worden naargelang uw progressie .
Sarcopenie en eiwitsupplementen:
Sarcopenie betekent letterlijk: verlies van dwarsgestreepte spieren, verlies van
spiermassa.
Tijdens de vermagering is er niet enkel een afname van het vetpercentage maar is er
tevens eiwitverlies met spierafbraak voor gevolg wat leidt tot “ sarcopenie “. Dit kan ( en
moet ) voorkomen worden door aangepaste oefeningen in het bewegingsprogramma
en voldoende inname van eiwitten.
Niet zelden zal het nodig zijn eiwitsupplementen in te nemen; dit kan onder vorm van
eiwitdrankjes , eiwitrepen, en er wordt zelfs een speciale box samengesteld ( “de sarcopenicbox“ ), die alle nodige supplementen in verschillende vormen en smaken bevat.
Deze kan via ons worden besteld of online via www.probalance.be .
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Voedingsbegeleiding
Goede voedingsbegeleiding is een essentieel onderdeel in het obesitas zorgtraject
en hiervoor werd beroep gedaan op een gerenommeerde diëtiste die reeds vele jaren
gespecialiseerd is de begeleiding van obesitaspatiënten .
Mevrouw Anne Bosman verdiept zich al meer dan 20 jaar in de problematiek van de
voeding en eetgewoonten, de behandeling van obesitas en overgewicht en de
begeleiding van patiënten na obesitaschirurgie. Ze is de auteur van het het boek
“Gastric Bypass, Sleeve Gastrectomie, Maagband een nieuw leven na een
vermageringsoperatie“ verkrijgbaar in de betere boekhandel en via het internet
( www.gezondestart.be ) maar voor onze patiënten bij hun ontslag na de operatie gratis.
Anne ondersteunt en motiveert u niet alleen om gezond maar ook lekker te eten en vooral
om gezonde eetgewoonten te behouden en op het juiste spoor te blijven en u wegwijs te
maken in het aangepast en correct gebruik van vitamines, mineralen en
voedingssupplementen.
Vanaf maart 2017 is ze eenmaal per maand op zaterdag tussen 10 en 17 uur in het
Expertcentrum te Zottegem aanwezig voor consultatie.
Afspraak: via ons secretariaat op nr. 09 364 89 28 elke werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur.
Gelieve te vermelden “consultatie diëtiste expertcentrum“ of “afspraak Mevr. Bosman“.
Kostprijs: voor intake (eerste consultatie van 45 minuten) bedraagt 45 Euro en vervolgconsultaties (30 minuten) kosten 30 Euro. Hiervoor is ook een vaste tegemoetkoming van
het ziekenfonds voorzien , afhankelijk van de mutualiteit waarvan u lid bent ( u informeert
best bij uw lokaal kantoor naar de tussenkomst voor dieetbegeleiding bij obesitas ).
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Tools en wearables
Er zijn een aantal handige hulpmiddelen voor het monitoren van uw voeding ,
gewicht en beweging beschikbaar:
Vooreerst de beweegmeter of activitytracker (NEO° health) die bestaat uit een
polsband die je activiteiten, mobiliteit en je calorieverbruik meet en die via Bluetooth°
verbonden is met een mobiele applicatie op je smartphone, tablet of PC “Virtuagym“,
een on-line platform dat niet alleen je progressie bijhoudt maar tevens een handige
leidraad is voor aangepaste oefeningen, workouts, een beweegkalender en je voeding
en calorieiname registreert.

Workouts

Voedingstabel en registratie
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Een ander hulpmiddel is de digitale weegschaal (NEO°health Onyx) die nauwkeurig je
gewicht bepaalt met inbegrip van het vetpercentage, spiermassa en andere parameters
en die ook via Bluetooth° verbonden wordt met de applicatie “Virtuagym“ zodat je een
mooi overzicht krijgt van je gewichtsevolutie.
Zowel de beweegmeter als de digitale weegschaal kunnen via ons of
online http://www.probalance.be/page/120/Pro_Well_Lifestyle/ worden besteld.
Kostprijs:
beweegmeter: 69 € , weegschaal: 145 €, combiprijs (weegschaal + beweegmeter): 160 €
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VIVIDOCTOR
Wekelijks zijn we via een beveiligd online platform gedurende een aantal uren ter
beschikking voor “virtuele consultaties“ via VIVIDOCTOR.COM. Dit is een 1 op 1
videoconsultatie van maximaal 10 minuten via PC, tablet of smartphone met
Dr. Matthys of Dr. Focquet. Tevens kunnen vooraf reeds bepaalde vragen of
problemen schriftelijk via dit platform worden overgemaakt aan de dokters.
De kostprijs van een consult bedraagt 19,95 Euro ( een aanvraag voor tussenkomst van
het RIZIV werd ingediend ) en boeking gebeurt via de site www.vividoctor.com .
Als je ons je email adres bezorgt schrijven wij je in voor deze dienst ( inschrijving is
gratis! ) en ontvang je van vividoctor een email waarmee je kan inloggen in het
systeem. Alle inlichtingen kan je vinden op www.vividoctor.com .

Deze service biedt de mogelijkheid om waar u ook bent, toch “virtueel” in contact
te komen met je behandelende arts, als jezelf in de onmogelijkheid bent je te
verplaatsen of een min of meer dringende vraag hebt.
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Alle informatie kan je ook vinden op onze website: www.minigastricbypass.be of
www.expertkliniekobesitas.com, volg ons ook op onze Facebookpagina
“Centrum voor mini gastric bypass“ voor de laatste nieuwtjes en activiteiten.
Nog gemakkelijker en onmiddellijk te bereiken met volgende QR codes :

Website

Facebook

Als je niet over een QR reader of QR scanner beschikt op je smartphone, download je deze
gewoon (gratis) via de App Store.

Het KOMC team:
Dr. Marc Focquet

Dr. Chris Matthys

V.U. Marc Focquet, marc.focquet@sezz.be, tel 09 364 89 28
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