
nieuwsbrief KOMC
Kliniek voor Obesitas 
en Metabole ChirurgieApril 2017

Obesitaschirurgie 
kan diabetes genezen!
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Diabetes of suikerziekte is een ernstige, doch vaak 
onderschatte aandoening die epidemische en zelfs 
pandemische vormen aanneemt en een drastische 
maar efficiënte behandeling vereist. De gevolgen van 
onbehandelde of onvoldoende behandelde diabetes 
zijn vaak desastreus en onomkeerbaar: blindheid, 
verstopping van de bloedvaten met amputaties voor 
gevolg, nierfalen waarvoor nierdialyse vereist is en 
andere onaangename gevolgen.

▼ ▼ ▼



Nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes

De behandeling en oppuntstelling van de suikerspiegels is vaak moeilijk, langdurig en 
sociaal en fysisch belastend (meten van bloedsuiker, insuline-injecties…).

Sinds enkele jaren is gebleken dat operaties initieel bedoeld voor de behandeling van 
obesitas een gunstige tot zeer gunstig effect op diabetes hebben. Daarvoor zijn de laatste 
jaren voldoende wetenschappelijke studies uitgevoerd met het sluitend bewijs dat deze 
ingrepen niet alleen diabetes verbeteren zodanig dat minder medicatie nodig is maar 
zelfs diabetes kunnen genezen, met andere woorden dat er geen medicatie of insuline 
meer dient te worden ingenomen. Dit gunstig effect op diabetes is niet enkel het gevolg 
van het gewichtsverlies maar berust vooral op de operatie zelf.

Thans is het zo ver dat de Amerikaanse diabetesvereniging die zowat de belangrijkste 
autoriteit is op het gebied van de diabetes behandeling in zijn laatste publicatie metabole 
chirurgie als één van de standaardpijlers in de behandeling van diabetes beschouwt.
De ADA of American Diabetes Association heeft in zijn nieuwste uitgave van “Stan-
dards of Medical Care in Diabetes-2017“ nieuwe aanbevelingen gegeven betreffende de  
chirurgische of operatieve behandeling van diabetes type 2.

Dit jaar bevat de “Standards“ nieuwe belangrijke en proefondervindelijk bewezen behan-
delingen die een gunstige impact op diabetes hebben: psychosociale zorgen, medische 
fitness, metabole chirurgie.
De aanbevelingen breidden de indicaties voor metabole chirurgie, met andere woorden 
de chirurgie ter behandeling van diabetes, verder uit tot patiënten met een BMI van 30 of 
meer met moeilijk controleerbare diabetes.

▼
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Hierna volgt een korte opsomming van deze aanbevelingen:

1. Metabole chirurgie wordt aanbevolen in behandeling van diabetes type II bij  
patiënten met een BMI van meer dan 40, ongeacht de controle van het suiker-
gehalte of de hoeveelheid medicatie en bij volwassenen met een BMI tussen 35 
en 39,9 met moeilijk controleerbare suikerspiegel ondanks optimale levensstijl en 
medische therapie.

2. Metabole chirurgie dient overwogen te worden bij volwassenen met diabetes 
type II en een  BMI tussen 30 en 34,9 waarbij de suikerspiegel onvoldoende onder 
controle is ondanks optimale medische controle en medicatie waaronder insuline.

3. Metabole chirurgie wordt bij voorkeur uitgevoerd in centra die voldoende ervaring 
hebben in het uitvoeren van deze ingreep en vertrouwd zijn met de behandeling van 
diabetes.

4. Postoperatief is een goede nazorg en follow-up vereist met monitoring van de 
voedingsstatus zowel macro- als micro nutriënten (eiwitten, suikers, vetten, vita-
mines en mineralen) .

5. Patiënten die zich aanbieden voor metabole chirurgie dienen tevens uitvoerig te 
worden gescreend met inbegrip van psychologische screening. De operatieve 
behandeling dient uitgesteld te worden bij patiënten met alcoholmisbruik, drug-
gebruik, uitgesproken depressie, zelfmoordneigingen, of andere geestelijke stoor-
nissen tot deze volledig zijn uitgeklaard.

6. Patiënten die metabole chirurgie ondergaan dienen regelmatig gevolgd te wor-
den om de medische en psychosociale gevolgen na chirurgie regelmatig bij te 
sturen.
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“Met deze nieuwe aanbevelingen kunnen we gerust stellen dat metabole chirurgie op  
basis van de thans geldende wetenschappelijke evidentie deel uitmaakt van de standaard-
behandeling van diabetes. Dit is een historische mijlpaal.  Het houdt ook belangrijke medi-
sche en lichamelijke implicaties in voor patiënten, zorgverstrekkers en ziekteverzekeraars “ 
aldus Dr. Philip Schauer, één van de pioniers op het gebied van obesitas en metabole 
chirurgie.

Ondanks deze nieuwe aanbevelingen voor patiënten met een BMI tussen 30 en 34,9 is er 
op dit ogenblik enkel tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering en de aanvullende 
hospitalisatieverzekering bij patiënten met een BMI van 35 of meer.  Nochtans zou een 
versoepeling van deze voorwaarden een belangrijke besparing voor de ziekteverzekering 
inhouden niet alleen op basis van een verminderd verbruik van medicatie en insuline 
maar tevens door een daling van het risico op belangrijke nevenwerkingen en complica-
ties ten gevolge van diabetes (oogziekten, hart- en vaatziekten, nierziekten).
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Robotchirurgie

de robotchirurgie voor obesitas, het lijkt in eerste instantie een ver van mijn bed show,  
maar toch is het realiteit en worden ingrepen voor obesitas op deze manier uitgevoerd 
in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en dit is een primeur voor Vlaanderen,  
gezien wij als enige centrum in Vlaanderen obesitas ingrepen op deze manier uitvoe-
ren. Vanzelfsprekend betreft het slechts een minderheid van de ingrepen maar onge-
twijfeld zal het aantal in de toekomst toenemen.

Misschien is het moeilijk u voor te stellen wat onder robotchirurgie wordt verstaan: het 
betreft geen hoogtechnologisch figuurtje zoals ‘Zora’ of  ‘Pepper’ dat aan de operatietafel 
staat en de operatie verricht, maar wel een massief mobiel statief dat een aantal armen 
bevat die vanop een afstand via een bedieningsconsole door de chirurg kunnen worden 
aangestuurd.



▼  Wat zijn de voordelen van de robotchirurgie:

de robotarmen kunnen zeer precies worden gestuurd en zijn vanzelfsprekend tremor vrij 
(dit betekent zeer stabiel, terwijl de menselijke arm en hand een normale tremor of min 
of meer belangrijke graad van beven of trillen vertoont), bovendien beschikt de chirurg 
over een driedimensioneel beeld (te vergelijken met de welbekende, oude vertrouwde 
Viewmaster), wat het voordeel biedt van dieptezicht en zeer scherpe beelden. De instru-
menten beschikken tevens over articulatiegewrichten met een veel grotere mobiliteit dan 
de menselijke hand en pols, wat zeer nauwkeurige precieze handelingen mogelijk maakt.

▼  Wat zijn de nadelen van de robotchirurgie:

in feite zijn er geen echte nadelen maar dient rekening gehouden worden met het feit dat 
de opstelling en installatie van de patiënt en de robot meer tijd in beslag nemen dan bij 
een klassieke ingreep en dat het materiaal voor de ingreep ook een bijkomende kost voor 
de patiënt inhoudt.
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Olympustoren 4K

In maart 2017 werd de nieuwe videotoren Olympus 4K in gebruik genomen, wat een 
primeur voor Vlaanderen was.
4K wordt ook wel UltraHD genoemd. De reden hiervoor is dat Ultra HD eigenlijk twee 
hoge resoluties omvat : 4K en 8K. In de huidige context spreken we alleen over 4K, een 
resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels. 8K is een nog hogere resolutie maar dat is minimaal 
nog enkele jaren van ons verwijderd.

Ultra HD is dus een zeer hoge resolutie, viermaal hoger dan Full HD dat we nu kennen, 
wat een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels heeft. Het komt er dus op neer dat je meer 
pixels te zien krijgt en hierdoor meer details op het scherm kunt waarnemen. Het grote 
voordeel van Ultra HD (4K) spreekt dus eigenlijk voor zich: een nog scherpere weergave 
van beelden, mits de content deze resolutie ondersteunt. Meer pixels betekent meer 
subtiele details.

Dit is zonder meer een voordeel in de laparoscopische chirurgie waarbij de operatie in 
grote mate steunt op wat je ziet op het scherm en een meer gedetailleerd beeld laat 
vanzelfsprekend een meer precieze en veiliger chirurgie toe, met andere woorden een 
stap voorwaarts in de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt.
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Voedingsbegeleiding na obesitaschirurgie

Aangepaste eet- en leefgewoonten 
zijn een essentieel onderdeel in de  
behandeling van obesitas na chirur-
gie. Zeer vaak stellen we vast dat de  
patiënten hiertegen zondigen met als 
gevolg: misselijkheid, diarree, dum- 
ping, ongemakken, onvoldoende  
gewichtsverlies of gewichtstoename. 
Deze laatste kunnen vrij eenvoudig 
worden behandeld met aangepaste 
voeding en aangepaste eetgewoon-
ten en daarbij is de hulp van een  
expert-diëtiste meer dan welkom.

Anne Bosman, een experte in dieet na en bij obesitaschirurgie is vanaf nu op regelmatige 
basis beschikbaar in Zottegem om u de nodige raadgevingen en nazorg te verschaffen na 
de chirurgie.

Anne heeft spreekuur in het Expertcentrum voor medische fitness en voedings- 
begeleiding bij obesitas in de Wolvenstraat 29 te Zottegem op volgende data:
Zaterdag 6 mei, 10 juni, 15 juli, 12 augustus, 9 september… tussen 10 en 16 uur.
Afspraken kunnen worden gemaakt via ons secretariaat op tel. 09 364 89 28 tijdens de 
kantooruren of via email: komc@sezz.be

Voordrachtencyclus

Onze dienst organiseert de komende maanden een aantal voorlichtingsavonden waarbij diverse 
onderwerpen die verband houden met obesitas worden behandeld. Meer info volgt.

Donderdag 18 mei 2017: Fitness als medicijn, medische trainingstherapie bij obesitas
Donderdag  22 juni 2017: Vitamines, mineralen, eiwitten na chirurgie
Donderdag 21 september 2017: Obesitaschirurgie 
Donderdag 19 oktober 2017: Voedingsbegeleiding bij obesitas 
Donderdag 23 november 2017: Gezondheidsvoordelen van obesitasbehandeling

Deze voorstellingen gaan door in het Expertcentrum, Wolvenstraat 29 Zottegem, 
aanvangsuur: 20 uur.

Inschrijving is noodzakelijk, gezien het aantal plaatsen beperkt is, en kan worden gemaakt via het 
secretariaat tel. 09 364 89 28 of via email komc@sezz.be
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Medische Fitness 

Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld kan u vanaf nu onder begeleiding van een  
expert fitnesscoach uw fysieke conditie bijwerken en optimaliseren in het Expert- 
centrum, Wolvenstraat 29 te Zottegem.
Hiervoor wordt een voorschrift kinesitherapie verleend waardoor tussenkomst van de 
mutualiteit kan worden bekomen.

De eerste kinesessie bestaat uit 18 oefensessies 1 à 2 maal per week, waarna dit kan 
worden verlengd met nogmaals 30 sessies 1 maal per week zodat je ongeveer een jaar 
kan oefenen en aan je conditie werken en spierverlies kan voorkomen na de obesitas- 
chirurgie.

Als stimulans krijg je na de eerste 18 sessies het boek  “Fitness als medicijn“ van Yves  
Devos die je op een eenvoudige en begrijpbare manier uitlegt hoe je thuis aan conditie- 
training kan doen in geval van obesitas en andere aandoeningen.
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Na 6 maanden en 12 maanden belonen we je met terugbetaling van een activiteitsmeter 
en een digitale weegschaal die via Blue Tooth verbonden zijn met je smartphone en je 
toelaten niet alleen je evolutie en progressie te volgen maar tevens je lichaamssamenstel-
ling en voeding regelmatig te evalueren.

Afspraken voor medische trainingstherapie via Fitnation tel. 02 582 10 29 of via email: 
info@fitnation.be waarbij je steeds vermeldt:  “locatie Zottegem“.
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Infobrochure

De infobrochure werd gepimpt en binnenkort is deze herwerkte versie met een nieuwe lay-out be- 
schikbaar aan de balie van het ziekenhuis en de wachtzalen. Neem hem mee, hij bevat heel wat nuttige 
en practische informatie en directe links naar onze Facebook en website. 

Doen!

KLINIEK VOOR OBESITAS 

EN METABOLE CHIRURGIE

INFORMATIEBROCHURE

PRAKTISCHE INFO

COÖRDINATOR

 Mevr. Mia Vermassen: 09/364 89 28 - komc@sezz.be

ARTSEN

•  Chirurgen 
Dr. Marc Focquet

 Dr. Chris Matthys

• Internisten
 Dr. Anneleen De Both

 Dr. Diederik Dooremont

 Dr. Marleen Hanssens

 Dr. Sybille Van Lierde

 Dr. Bart Van Overberghe

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.

AZ SINT ELISABETH ZOTTEGEM

Godveerdegemstraat 69 | 9620 Zottegem

T 09/ 364 81 11

www.sezz.be | azstelisabeth.zottegem@sezz.be

09/ 364 89 28 - komc@sezz.be

T 09/ 364 81 11 

 09/ 364 89 28

• Diëtisten
 Mevr. Ann Campens

 Mevr. Veerle Van Gyseghem

CONTACT

T 09/364 89 28

www.expertkliniekobesitas.com 

komc@sezz.be

Volg ons op Centrum voor
mini gastric 
bypass

Sarcobox 

Hij is er de “sarcobox“! Een doos vol eiwitten: eiwitrijk 
ontbijt, eiwitrijke maaltijden en (lekkere) eiwitrijke tus-
sendoortjes.

Deze box is een waardevolle aanvulling bij je dieet 
na obesitaschirurgie aangezien ten gevolge van de  
vermagering er vaak een eiwittekort ontstaat, de  
zogenaamde sarcopenie, wat staat voor spierverlies  
en verlies van spieractiviteit.

Ze kan via ons besteld worden of via Prowell 
tel. 02 581 09 54 of via de website www.probalance.be



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 Mevr. Mia Vermassen

                                  

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

12

AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM


