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VOORWOORD
HET IS DAPPER OM ZO’N
DEFINITIEVE STAP TE ZETTEN.
ALLEREERST MOET JE JE PROBLEMEN
ONDER OGEN DURVEN ZIEN
“IEMAND EEN GEZONDER LEVEN BEZORGEN, DAT IS ZO MOOI!
MET EEN BARIATRISCHE OPERATIE (OPERATIE TER BEHANDELING
VAN OVERGEWICHT) KAN IK EEN
PATIËNT MET ZEER ERNSTIG OVERGEWICHT HELPEN BIJ HET STARTEN
VAN EEN NIEUW, ANDER LEVEN.

een uitgebreide screeningsdag en geven

Toch is het geen manier om ‘lekker makkelijk’

Soms verwijzen we eerst naar ons bijzondere

30 of 40 kilo af te vallen! Je moet er echt voor

voortraject ‘Wikken en Wegen’. Daar krijgt

knokken. Afvallen met een dieet kunnen

iemand extra ondersteuning vóór de opera-

patiënten vaak wel, maar blijvend op een la-

tie, waardoor de kans op een beter resultaat

ger gewicht blijven is moeilijk voor ze. Eten

toeneemt. Het veranderen gaat zo meer in

kun je namelijk niet laten. Iedere dag word je

stapjes. Op nacontrole hoor ik dan vaak: “Ik

ermee geconfronteerd. Het is anders dan bij

was het nieuwe eetpatroon al gewend.” Met

stoppen met roken.

ons magazine willen we laten zien wie en wat

De lichamelijke verandering die ik met een

MAATJES-zijn betekent voor patiënten met

bariatrische operatie kan aanbrengen, is

ernstige obesitas.”

pas groen licht als we menen dat een operatie de juiste stap is om van het ernstige overgewicht af te komen. Na de ingreep blijft de
patiënt vijf jaar onder controle. Dan zijn de
resultaten op de langere termijn veel beter.
We hebben heel weinig patiënten met complicaties en onze patiënten vallen goed af.

een steun in de rug voor mensen met ernstig overgewicht. Door de ingreep zijn veel

BARBARA LANGENHOFF,

patiënten blijvend in staat gewicht kwijt te raken.

gastro-intestinaal chirurg Obesitas Centrum

Het is dapper om zo’n definitieve stap te zet-

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

ten. Allereerst moet je je problemen onder
ogen durven zien. Levenslang moet er iets
veranderen in je eet- en drinkpatroon, in je
levensstijl en ook hoe je omgaat met problemen. Steeds heb je begrip nodig van gezinsleden, vrienden, collega’s en werkgevers.
Maatjes die je ondersteunen. Het is goed om
die ervan te doordringen dat het geen eenrichtingsverkeer is. Een gezonder mens in de
omgeving kan immers ook weer meedoen
aan allerlei activiteiten.
Ons team kiest er bewust voor om eerst een
goede analyse te maken. We beginnen met

Maatje!
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FACTS&FIGURES

Obesitas is sinds 1998 officieel
geregistreerd als chronische ziekte.

In 2014 was er bij 36% van de mensen van 18 jaar en ouder sprake van
		
overgewicht en bij 13,9% sprake van obesitas. Bij de groep mensen tussen
de 40 en 65 jaar was het percentage overgewicht 41,5% en obesitas 16%.
Volwassenen met obesitas hebben, vergeleken met mensen zonder overgewicht:
10 tot 20 keer zoveel kans op Diabetes Mellitus type 2 (DM2);
		
Meer dan 3 keer zoveel kans op slaapapneu en baarmoederslijmvlieskanker;
2 tot 3 keer zoveel kans op hart- en vaatziekten en gewrichtsaandoeningen:
			
Tot 2 keer zoveel kans op borstkanker, dikkedarmkanker
en vruchtbaarheidsproblemen.

					 Door de trap te nemen in
		
plaats van de lift verbrand je
						5 keer zoveel calorieën!

Iemand die elke dag 100 kcal extra eet - en niet extra beweegt - wordt in één jaar
5 kilo zwaarder.

			Door buikspieroefeningen kun je niet het vet rond
				
je buik verbranden; je verbrandt het vet in heel je
lichaam en dus niet specifiek op één plaats.
Met een half uur de vloer schrobben verbrand je evenveel
		
calorieën als met een half uur joggen (8 km/uur).

Na het sporten blijft het
		 lichaam circa 12 uur doorgaan
			met vet verbranden.
				Bij een lagere intensiteit met sporten verbrand je meer vetten.

		‘Light’ producten zijn niet altijd goed voor de lijn:
ze bevatten vaak wel 30% minder energie, vet of suiker,
maar sommige bevatten nog steeds veel calorieën en
			 bieden verder weinig gezonde voedingsstoffen.
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AL ACHT JAAR LANG SPOOKT
EEN OPERATIE OM VAN HAAR
OVERGEWICHT AF TE KOMEN
DOOR HET HOOFD VAN
MIRANDA BLANKERT-STASSEN
UIT OOSTERHOUT. DE 42-JARIGE
MIRANDA VERTELT DAT HET HAAR
NIET LUKT ZONDER HELPENDE
HAND. “EEN OPERATIE WORDT MIJN
LAATSTE HULPMIDDEL.”

“Ik mis
de
energie”

ORIËNTATIE

“Ik ben altijd te zwaar geweest, als peuter al.
Het idee voor een maagverkleining ligt al acht
jaar in de week. Ik had een afspraak gemaakt bij
het Obesitas Centrum toen ik opeens een prijs
won bij de sportschool voor een dieet. Ik dacht:
misschien kan ik het toch nog zelf. Ik zag een
operatie eerst als zwakte. Door het dieet en het
sporten ben ik dertig kilo afgevallen. Ik voelde
me zo energiek en ik kreeg weer overal zin in.
Daarna zijn de kilo’s er heel snel weer aangevlogen. De manier waarop ik het dieet moest
handhaven in combinatie met mijn werk en gezinsleven, was niet te doen voor mij. De energie
die ik toen had, mis ik heel erg. Nu is het moment aangebroken om mijn overgewicht aan te
pakken. In mijn eentje lukt dat niet, ik val steeds
terug in mijn oude gewoontes. Dat begint zijn
tol te eisen van mijn lichaam. Ik wil graag weer
een potje voetballen met mijn zoons en hun het
goede voorbeeld geven. Dat vind ik heel belangrijk, een goed voorbeeld doet volgen.
Ik ben nu klaar voor een operatie. Met mijn huisarts heb ik hier meerdere malen over gesproken
en gekozen voor het Obesitas Centrum van het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Ik heb op internet naar informatie gezocht en ik ken mensen
die hier ook zijn geopereerd. Na een maagverkleining hoop ik weer de energie te krijgen die
ik wil hebben. Mijn uiterlijk interesseert me niet.
Ik verafschuw mijn lichaam niet. Het overtollige
vel na de operatie is vervelend en niet mooi,
maar ik ben wat dat betreft nu ook niet mooi.”

Maatje!
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VERWIJZERS

Paul van den Broek,
huisarts uit Goirle
“Jaarlijks zie ik ongeveer tien
patiënten die een bariatrische

Bart Kessels
longarts
Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis

operatie overwegen. Voor de
behandeling van diabetes,
hoge bloeddruk, te hoog
cholesterolgehalte, snurken/
OSAS (obstructief slaapapneu syndroom) en gewrichtsklachten heeft zo’n operatie een

“Internisten verwijzen ook naar ons. Bijna de

behoorlijke meerwaarde als mensen met ernstig overgewicht

helft van de patiënten met fors overgewicht

veel kilo’s verliezen. Maar denk er niet te gemakkelijk en licht-

heeft last van ademstilstanden tijdens de

zinnig over. Het blijft een chronische aandoening. Je moet

slaap (OSAS). Overdag zijn ze moe en slape-

levenslang een nieuwe levensstijl volhouden en voedingssup-

rig. Daardoor hebben ze geen kracht om een

plementen slikken. Dat lukt niet iedereen en levert ook gefrus-

gezonde(re) levensstijl te creëren. Deze men-

treerde afvallers op. Goede voorlichting en screening is heel

sen hebben baat bij een gezonde nachtrust

belangrijk voordat je de stap zet. Na vijf jaar nemen wij de

om die vicieuze cirkel te doorbreken. Een

controles en ondersteuning over van het Obesitas Centrum.”

CPAP-masker (mond- of neusmasker) in de

Goede voorlichting
en screening
heel belangrijk

nacht helpt daarbij. Door flink gewichtsver-

Zet alles
op een
rijtje

lies verdwijnt het ziektebeeld vaak vanzelf.
Als het niet lukt om af te vallen is bariatrische chirurgie een optie. Een internist van
het Obesitas Centrum zet met de patiënt de
voor- en nadelen van zo’n ingreep op een
rijtje.”

Arjen Pronk,
cardioloog
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
“Voor mensen met ernstige obesitas en stabiel hartlijden is het op langere
termijn gunstig om veel af te vallen. Zeker bij ritmestoornissen of bij een slecht hart
als er geen andere winst op het gebied van het hart meer is te behalen. Daarom
adviseer ik hen met hun eigen hartspecialist te bespreken of een bariatrische ingreep
een goede optie is. Mijn ervaring met meerdere patiënten, die een ingreep bij het
Obesitas Centrum hebben ondergaan, is erg goed. Binnen een half jaar vielen ze
tientallen kilo’s af en verbeterde de toestand van hun hart, waardoor de medicatie
kon worden aangepast. Na een hartinfarct wordt zo’n ingreep een tijd uitgesteld
vanwege herstel van het hart en door het gebruik van bloedverdunners.”

8

Maatje!

Vraag je
hartspecialist
om advies

Paul Mols (34) is in augustus 2013 geopereerd. Hij is inmiddels 75,2 kilo
kwijt.
“Ik kon niet lang blijven staan want dan
kreeg ik last van mijn rug. Dat is niet
handig als je in de avonduren techno-

‘IK HOOP
DAT IK EEN
LEUKE VROUW
ONTMOET.
IEMAND MET
WIE HET KLIKT’

en hardcore-dj bent. Ook deden mijn
knieën pijn. Toen ik mijn baan verloor
door een reorganisatie lukte het me
niet om nieuw werk te vinden. Ze zeggen dat het niet vanwege mijn gewicht
komt, maar ik vermoed van wel. Ik hoop
dat het met een nieuw postuur wel lukt.
Werkgevers zijn toch bang dat je langdurig ziek wordt.
Allergieën
Het is lastig voor mij om af te vallen
vanwege de vele allergieën die ik heb.
Qua fruit kan ik bijvoorbeeld alleen meloen, banaan en pitloze druiven eten. Ik
ben onder meer allergisch voor noten,
dieren en melk. Dat maakt het samenstellen van een dieet erg lastig. Het
voordeel van een gastric bypass is dat
ik weliswaar mijn eetpatroon moet aanpassen, maar geen voedingsmiddelen
hoef te vervangen met producten waar
ik allergisch voor ben.
Voetballen en vrouwen
Ik mis het om te voetballen. Dat deed ik
vroeger met vrienden. Ik ben veel afgevallen maar heb helaas nog steeds een
buik over. Die zit in de weg tijdens het
hardlopen waardoor ik nog niet voetbal. Binnenkort ga ik naar een plastisch
chirurg. Ik hoop dat ik geopereerd kan
worden en dat het daarna ook makkelijker wordt om kleding te kopen. Een
andere reden om te kiezen voor de gastric bypass is mijn vrijgezelle status. Ik
hoop dat ik een leuke vrouw ontmoet.
Iemand met wie het klikt, met wie ik kan
lachen en die mij begrijpt.”

Maatje!
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de diëtist
de psycholoog

de internist

de secretaresse

SCREENINGS

CARROUSEL
Kiezen voor een bariatrische operatie is een ingrijpende beslissing. Ben
je er 100 procent klaar voor? Kom je lichamelijk in aanmerking? Na een
verwijzing kom je op het screeningsspreekuur. We lopen vandaag mee
met Miranda Blankert-Stassen, een van onze patiënten.

10 Maatje!

SCREENING
8.15 UUR

Miranda Blankert-Stassen

(42) wordt vandaag om 8.15 uur verwacht.
Secretaresse Rianne vangt haar op. Na een
kort informatief gesprek wordt de patiënt
gemeten, gewogen en de bloeddruk wordt
opgemeten. Rianne legt uit hoe de route
voor Miranda er deze ochtend uitziet. “Je
kunt niet verdwalen, alles zit in dezelfde
gang.”

8.30 UUR Miranda’s eerste afspraak

is bij de psycholoog. Hij benadrukt dat de
screening geen keuring of examen is. Het is
om te kijken of er obstakels zijn in de loop naar

een eventuele operatie waarbij het team kan
helpen. De psycholoog stelt Miranda aan de
hand van een door haar ingevulde vragenlijst nog een aantal vragen. Hoe is haar overgewicht ontstaan? Waarom wil ze een bariatrische operatie? Spelen emoties een rol bij
haar eetgedrag? Miranda: “Als ik niet goed
in mijn vel zit, is het moeilijk om weerstand
te bieden aan eten. Ik ben een stress-eter. Ik
word daar rustig van.”
Na drie kwartier weet de psycholoog voldoende. Hij bespreekt wat hij straks tijdens
het gezamenlijk overleg gaat vertellen: ze
heeft het vermogen om haar gedrag te
veranderen en aan zichzelf te werken. Het
eten bij stress is een valkuil. Hij vindt het
daarom nuttig om sessies vóór de operatie in te plannen zodat Miranda goed
voorbereid is op de periode na de operatie.

9.15 UUR Miranda

gaat door naar

functieonderzoek voor een hartfilmpje. Later op de ochtend bespreekt de internist de
resultaten.

9.30 UUR Na het hartfilmpje heeft

Miranda even pauze. De deur van secretaresse Rianne staat open. Dat betekent dat ze
geen patiënten heeft en dat je gerust even
binnen mag komen om te kletsen.

Maatje! 11

SCREENING
10.00 UUR

De

diëtist

neemt

Miranda’s kennis van eten en haar eetgedrag
onder de loep. Als Miranda voor een gastric
bypass gaat, komt ze na het afvallen op 85
kilo uit. De diëtist vertelt dat je ongeveer 65
procent van je overgewicht kwijtraakt. Sommige patiënten vallen meer af en andere
minder. Ook de negatieve kanten van een
bariatrische ingreep komen aan bod, zoals
het eten van kleinere maaltijden. Miranda:
“Dat is een nadeel met uiteten gaan, maar
dat is dan maar zo. Ik wil graag meer bewust
worden van wat ik eet en hoe ik eet.”

10.45 UUR Als

laatste staat een

afspraak bij de internist gepland. Deze onderzoekt het lichaam op eventuele risico’s
voor de operatie. Vóór de afspraak heeft
Miranda bloed laten prikken. De internist
bespreekt de uitslag. Het komt voor dat
iemand een hoge bloeddruk, suikerziekte of
een traag werkende schildklier heeft. Bij een
traag werkende schildklier wordt de patiënt
eerst behandeld met medicijnen. Miranda
is lichamelijk geschikt voor de operatie, ze
heeft alleen een tekort aan vitamine D en
krijgt een recept mee om dit aan te vullen.

11.15 UUR Het screeningsspreekuur

zit erop. De psycholoog, diëtist en internist
bespreken ’s middags of Miranda geschikt
is voor een bariatrische operatie. Het verlossende telefoontje krijgt ze over twee weken. Ze weet ongeveer al wat het antwoord
gaat worden. “De specialisten staan positief
tegenover een operatie. Waarschijnlijk doorloop ik eerst een voortraject zodat ik beter
ben voorbereid op de operatie en op de
periode daarna. Dat vind ik wel fijn.”

12 Maatje!

DIABETES

‘MENSEN MET DIABETES ZIJN ALTIJD
BEWUST BEZIG MET HUN VOEDING.
WAT EN HOEVEEL ZE ETEN HEEFT
GEVOLGEN VOOR HUN BLOEDSUIKER
EN DE HOEVEELHEID INSULINE
DIE ZE MOETEN SPUITEN OF INNEMEN.’

DIABETES TYPE 1
Bij diabetes type 1 maakt het
lichaam geen insuline meer
aan. Iemand moet voor de rest
van zijn leven een paar keer
per dag insuline inspuiten, of

Aan het woord is internist Pieter Spooren. Hij bege-

een insulinepomp dragen.

leidt diabetespatiënten die een operatie ondergaan
in het Obesitas Centrum. “Beter gezegd: ik ben verantwoordelijk. De verpleegkundigen en diëtisten
hebben nauw contact met de patiënten. Zij zijn de
‘maatjes’ van de patiënten. Het in de gaten houden
van de bloedsuikerspiegel is van levensbelang. We
kunnen niet zonder insuline. Het kan leiden tot een
ernstige stofwisselingsstoornis en zelfs tot overlij-

DIABETES
den.”

GOED GEREGULEERD

Spooren schat het aantal obesitaspatiënten met

diabetes op ongeveer 20-25 procent. “Ook ontdek-

DIABETES TYPE 2

ken we soms diabetes tijdens de screening.” Eis is

Bij diabetes type 2 heeft het

dat patiënten met een stabiele bloedsuikerspiegel

lichaam te weinig insuline en

(goed gereguleerd) de operatie in gaan. “Achteraf

reageert hier niet meer goed

merken patiënten meteen dat ze minder insuline no-

op: het lichaam is ‘ongevoe-

dig hebben omdat ze minder eten. Bij diabetes type

lig’. Patiënten krijgen meestal

1 is het zoeken naar de juiste balans. Dat duurt vaak

medicijnen en voedings- en

een aantal maanden. Mensen met diabetes type 2

bewegingsadviezen. Soms is

die insuline spuiten zijn vaak na drie maanden weer

insuline noodzakelijk. Negen

goed gereguleerd. De kans bestaat dat ze volledig

van de tien mensen met dia-

van de medicijnen afkomen. Mensen die pillen inne-

betes hebben type 2.

men, hoeven dat na verloop van tijd vaak niet meer
te doen.”

BRON: DIABETESFONDS.NL
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GASTRIC BYPASS
OF GASTRIC
SLEEVE

JE HEBT BESLOTEN: JE GAAT ER VOOR. ER ZIJN
VERSCHILLENDE INGREPEN MOGELIJK. MAAR
WELKE INGREEP HET BESTE IS IS AFHANKELIJK
VAN MEDISCHE FACTOREN MAAR OOK VAN
PERSOONLIJKE VOORKEUR.

EVENTUEEL
VOORTRAJECT
Sommige patiënten doorlopen voor de
operatie eerst een voortraject. Dit kan
Kleine maag blijft over.

bestaan uit:
Wikken- en wegen, een individueel voortraject met diëtist, een individueel
voortraject met psycholoog, een individueel
voortraject internist of een combinatie van
deze voortrajecten. Ook is er begeleiding
door een fysiotherapeut.

Het grootste deel van de maag
wordt verwijderd.

GASTRIC SLEEVE

Bij deze ingreep wordt de maag verkleind.
Je kunt na de ingreep minder voedsel
eten en er wordt minder hongerhormoon
aangemaakt.

14 Maatje!

Nieuwe maag

Overgebleven maag

GASTRIC BYPASS

Bij deze ingreep wordt een nieuwe route
gelegd voor het voedsel.
Na de ingreep wordt er minder voedsel
ingenomen én doordat de verteringssappen pas op het einde bij de voeding
komen worden minder voedingsstoffen
opgenomen.

Route verteringssappen
Route voedsel

Gezamenlijke route

Kleine maag over

MAAGBAND

Bij deze ingreep wordt er een maagband
Maagband

geplaatst rond het bovenste deel van de
maag. Deze operatie wordt bijna niet meer
uitgevoerd.
Grote deel van de maag

NATRAJECT

VOOR WELKE INGREEP JE OOK KIEST,
ONS TEAM BEGELEIDT JE GEDURENDE
MINIMAAL 5 JAAR NA DE OPERATIE.
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Even
voorstellen

HET TEAM VAN HET OBESITAS
CENTRUM VAN HET
ELISABETH-TWEESTEDEN
ZIEKENHUIS IN TILBURG

Psychologen

Diëtisten

De diëtisten begeleiden de
patiënt zowel voor als na de
operatie naar een gezonde
manier van eten en drinken.

De psychologen kijken of er hulp nodig
is om de aanpassingen in eetgedrag,
bewegingsgedrag en leefstijl succesvol te laten
verlopen. Zo nodig kan de patiënt zowel voor
als na de operatie een beroep op hen doen.

Chirurgen

De chirurgen voeren de
operatie uit en begeleiden
de patiënt nog vijf jaar na
de operatie.

16 Maatje!

Verpleegkundig specialisten

Secretaresses

De secretaresses

Internisten

Fysiotherapeuten

de patiënt door een operatie

De verpleegkundig specialisten

zijn het eerste

zijn zowel bij het eerste bezoek

aanspreekpunt

de patiënten zowel voor

kijken of er redenen zijn

als tijdens de controles na de

bij aanmelding

als na de operatie en zijn

om niet te opereren of dat

en blijven dat

het maatje op weg naar

gedurende de hele

plezierig bewegen.

operatie actief betrokken bij de
begeleiding van de patiënt.

behandelperiode.

De fysiotherapeuten zien

De internisten beoordelen of
gezonder kan worden. Ze

bepaalde zaken eerst verder
uitgezocht moeten worden.
Ook besteden ze aandacht
aan het medicatiegebruik.

Maatje! 17

DE PSYCHOLOOG

Wikken
wegen
&
EEN ZO GOED MOGELIJK RESULTAAT NA DE OPERATIE,
DAT IS HET GEZAMENLIJKE DOEL. SOMS IS DAAR
VOORAFGAAND AAN DE INGREEP PSYCHISCHE
BEGELEIDING VOOR NODIG. UIT ONDERZOEK BLIJKT
NAMELIJK DAT EEN PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING
VÓÓR DE OPERATIE MENSEN HELPT OM EEN ZO GOED
MOGELIJK RESULTAAT TE BEREIKEN NÁ DE OPERATIE
BRON: RICHTLIJN BARIATRISCHE PSYCHOLOGIE 2015

lotgenoten ervaringen delen, leren zij van elkaar.
Ook krijgen ze huiswerkopdrachten om de aangereikte handvatten in het dagelijkse leven toe te
passen.
Aan bod komt onder meer het krijgen van inzicht
in het huidige eetpatroon en eetgewoonten, het
leren omgaan met verleidingen, een afname van
eetbuien en emotiegericht eten, extern en lijngericht eten en het veranderen van gedachten over

Het Obesitas Centrum heeft in samenwerking

voeding en eten. Ook is het voorkomen van te-

met de afdeling Medische Psychologie hiervoor

rugvallen in oud gedrag onderwerp van gesprek.

het programma Wikken en Wegen ontwikkeld. In

‘Wikken en Wegen’ bestaat uit gedragstherapie,

deze groepsbehandeling bespreken twee thera-

cognitieve therapie en mindfulness. Na het volgen

peuten tijdens zes bijeenkomsten persoonlijke en

van het programma bespreekt het team van het

gedragsmatige oorzaken van overeten. De groep

Obesitas Centrum opnieuw of de patiënt in aan-

bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. Doordat

merking komt voor de operatie.

“Toen ik naar de psycholoog moest zei ik:
Ik ben wel dik maar niet gek. Nu ken ik het nut van de psycholoog.”
Dien Aarts
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DIT LAAT
JE ACHTER

ONZEKERHEID
IK LAAT MIJN
ONZEKERHEID
ACHTER ME. IK
KEEK NIET NAAR
MIJN LICHAAM IN
DE SPIEGEL OF OP
FOTO’S. NU DURF
IK DAT WEER Anja Mateijsen

PIJN
IK GING OP MIJN
BILLEN VAN DE TRAP
OMDAT MIJN VOETEN
TE PIJNLIJK WAREN Anoniem
SCHAAMTE
IK VOELDE ME BEKEKEN
IN RESTAURANTS. JE
WEET DAT IEDEREEN
KIJKT, LACHT EN
OPMERKINGEN MAAKT Paul Mols
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DE GROTE DAG
EN DAN IS HET MOMENT AANGEBROKEN WAAR AL DIE TIJD
NAAR TOE IS GEWERKT: DE OPERATIE! INGE KUKKEN LAAT ZIEN
WAT EEN PATIËNT ALLEMAAL TE WACHTEN STAAT.

Vandaag gaat Inge
naar het ziekenhuis
voor haar operatie

Inge

Jaimy

OP DE AFDELING CHIRURGIE VAN LOCATIE TWEESTEDEN
WORDT INGE VERWELKOMD DOOR VERPLEEGKUNDIGE JAIMY.
Helaas voor Inge geen
thee, zij moet nuchter
blijven

JAIMY DOET HAAR EEN POLSBANDJE OM. INGE EN
HAAR PARTNER NEMEN ALVAST PLAATS IN DE KAMER.

Vóór de operatie moet ze
een paracetamol innemen.

Inge moet een speciaal
operatiehemd aan.

VERPLEEGKUNDIGE TOM KOMT VERTELLEN DAT INGE NAAR DE
OPERATIEKAMER MAG. NOG EVEN DE LAATSTE CONTROLES.

Daar krijgt Inge
een mutsje op

DAN OP WEG NAAR DE VOORBEREIDINGSKAMER! JAIMY DRAAGT INGE OVER
AAN DE COLLEGA’S VAN DE OPERATIEKAMER.
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Uitzicht vanaf de
operatietafel
De medewerkers helpen haar om van het
bed naar de operatietafel over te stappen.

VANUIT DE VOORBEREIDINGSKAMER WORDT INGE
NAAR DE OPERATIEKAMER GEBRACHT.

Chirurg

Anesthesie
assistent

Anesthesist

Operatie medewerkers
Operatieassistent

DE CHIRURG DR. JOHN MARING MAAKT NOG EEN PRAATJE MET HAAR, DAARNA KOMT HET
TEAM OM INGE HEEN STAAN EN CONTROLEERT NOGMAALS OF HAAR GEGEVENS KLOPPEN.

Loes

Uitslaapkamer

NA DE OPERATIE WORDT INGE NAAR DE UITSLAAPKAMER GEBRACHT.
ALS ZE GOED WAKKER IS KOMT VERPLEEGKUNDIGE LOES HAAR OPHALEN.

De volgende morgen....

OP DE AFDELING KRIJGT ZE NOG EEN PAAR ONDERZOEKJES
EN DAN KAN ZE RUSTIG VERDER BIJKOMEN.

INGE IS BLIJ DAT DE
OPERATIE GOED IS
GEGAAN. HAAR
PARTNER IS GEBELD
EN KOMT HAAR OM
ELF UUR OPHALEN.
NA EEN NACHTJE SLAPEN MAG INGE NAAR HUIS.
ZE KRIJGT VAN LOES NOG EEN PAAR INSTRUCTIES VOOR THUIS.

HET BEGIN VAN EEN
NIEUW LEVEN!
Maatje! 21
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NA DE OPERATIE
Het is gebeurd. Mijn maag is zo klein als een kiwi. Ik dacht in het begin ”Waar ben
ik in godsnaam aan begonnen?”. Maar na een aantal weken ging het steeds beter. Ik
ben ondertussen veertig kilo kwijt en voel me fitter, gezonder en energieker dan ooit.
Bij het Obesitas Centrum kom je terecht in een warm bad, maar uiteindelijk moet je
het zelf doen. Jij hebt de regie in handen, een maagverkleining is een hulpmiddel
waar ik veel baat bij heb gehad. Ik wens iedereen heel veel succes en ga ervoor!
Jolanda van Loon
							Ik zou de vijftig niet halen, zei de huisarts.

Wie weet hoe oud ik nu word! Ik ben erg tevreden met het resultaat en kan mijn
kinderen zien opgroeien. Jolanda Ajroud
		

		

IK DENK DAT IK ADHD HEB, ZOVEEL ENERGIE HEB IK,
ZEI IK TEGEN DE LONGARTS NA DE OPERATIE. Dien Aarts

Een mijlpaal! Mijn weegschaal geeft een gewicht onder de 100 kg aan, 99,1 kg!
Het gaat nog steeds erg goed. Ben lekker aan het wandelen met een vriendin
en haar hond. Dit wilde ik even delen. Anoniem
					

Het enige waar ik spijt van heb,is dat ik het niet
jaren eerder heb gedaan Arjan Biekens

Mijn gastric bypass vond plaats op 18 april 2013. Ik ben erg tevreden over het
Obesitas Centrum. Van de screening tot de operatiedatum waren er verschillende
informatieve bijeenkomsten. Na de operatie vinden er regelmatig controles plaats
bij de diëtist, de chirurg en de internist. Ze nemen allemaal goed de tijd voor je.
Wanneer je tussendoor wat wil vragen, bel je de secretaresse op. Zij legt je vraag
voor bij de desbetreffende specialist en vaak heb je diezelfde dag al een antwoord
terug. Heb je behoefte aan psychische hulp dan is dit ook mogelijk. Het resultaat
is echt verbluffend. Met behulp van het team heb ik mijn leefstijl en eetpatroon
aangepast. In 10 maanden tijd verloor ik 63 kg. Ik weeg nu 68 kg en ben al sinds
februari 2014 stabiel. Ik ben super trots op mezelf! Jeannette Timmers

Ik geniet veel intenser Inge Broers
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Daarom
ETZ
De kracht van een maatje

Voor wie al jaren kampt met zeer ernstig overgewicht, is het moeilijk om het leven een

gezonde wending te geven. Een bariatrische ingreep (een operatie ter behandeling van

overgewicht) kan helpen. Bij het Obesitas Centrum doen we er alles aan om daarbij de
kans op succes maximaal te maken. Met ons vakkundige, gespecialiseerde team gaan we
verder dan opereren en nacontroles. Onze patiënten stappen in een vijfjarenprogramma
waarin ze intensief worden begeleid, en steun krijgen van een ‘maatje’ dat ze bijstaat en
begrijpt.
Mensen met obesitas hebben vaak al heel wat afvalpogingen achter de rug. Dat is zelfs een
voorwaarde om voor een operatie in aanmerking te komen. Zo’n operatie kan uitkomst bieden,
maar is natuurlijk niet meer dan een hulpmiddel – als patiënt moet je het uiteindelijk toch zelf
doen. En daar kun je dan alle steun bij gebruiken. Als behandelteam gaan we daarom als een
‘maatje’ dicht bij onze patiënten staan. En we stimuleren mensen in hun omgeving om er ook
als maatje te zijn. Zodat er, als onze rol na een tijd kleiner wordt, altijd iemand in de buurt is met
een luisterend oor.
Wikken en Wegen
Maar eerst begint de behandeling met een intake van een dagdeel, waarin onze patiënten in
één keer alle betrokken behandelaars zien. Aan het eind van de dag besluiten die behandelaars
dan gezamenlijk of iemand in aanmerking komt en eventueel een voortraject nodig heeft. Dat
kan ons voorbereidingsprogramma ‘Wikken en Wegen’ zijn, of een combinatie van individuele
begeleiding door de psycholoog, diëtist en/of internist. In aanloop naar de operatie krijgen al
onze patiënten begeleiding van een fysiotherapeut.
Het werkt
Is de operatie achter de rug, dan volgt intensieve nazorg door een betrokken team van verpleegkundig specialist, chirurg, diëtist, fysiotherapeut en zo nodig een psycholoog en internist.
En we blijven nog vijf jaar na de operatie dicht bij onze patiënten. Want langdurige, intensieve
begeleiding maakt de kans dat hun leven blijvend verandert, veel groter. En het werkt. Lees de
prachtige verhalen van de ‘modellen’ in dit magazine er maar op na.

Bekijk ook de documentaire over het Obesitas Centrum op
www.tweestedenziekenhuis.nl/obesitas-centrum
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Het professionele
maatje

NA DE OPERATIE STAAN PATIËNTEN VIJF JAAR ONDER CONTROLE VAN ONDER
MEER DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN. ZIJ ZIJN DE CONTACTPERSONEN

BINNEN HET OBESITAS CENTRUM. VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

(IN OPLEIDING) RENSKE HOVINGH EN PATIËNT INGE BROERS IN GESPREK.

Renske:
 Ik zie de verpleegkundig specialist als een
professioneel maatje voor de patiënt. Je
kunt bij ons terecht met medische problemen, maar wij vragen ook hoe het gaat in
het dagelijks leven.
Inge:
 Jullie drukken echt op het hart om te bellen
of te mailen als er iets is. Je wordt goed in
de gaten gehouden. Bij mij is het overigens
uitstekend gegaan. Ik moest mezelf er wel
toe zetten om te eten, omdat ik geen hongergevoel meer had.
Renske:
 Dat moet je leren. Het is een hele
verandering in je levensstijl.
Inge:
 Daar had ik wel moeite mee, maar ik merkte het ook gelijk als ik iets verkeerds at.
Dan moest ik even op de bank gaan liggen.
Renske:
 Gezonde keuzes maken en met aandacht
eten is heel belangrijk. Bij te snel eten en
niet goed kauwen krijg je klachten.

Inge:
 Ja, door die klachten werd ik me wel
weer bewust dat ik verkeerd bezig was.

Renske:
 Het leren eten en drinken is voor velen een
groot issue in het begin. Maar wij zijn er
voor om daarbij te helpen.
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NA DE OPERATIE: ETEN

‘Heeft het niet gesmaakt?’
‘Jazeker, maar ik kan niet meer op.’
				

Friet is?
prima maar
een paar
frietjes zijn
nu genoeg.

JE ZOU HET VAN TE VOREN NIET KUNNEN BEDENKEN, MAAR
MET EEN GASTRIC BYPASS MAG JE ALLES ETEN. WELISWAAR
EEN HEEL KLEIN BEETJE, MAAR WEL ALLES! EN DAT IS VOLGENS
ERVARINGSDESKUNDIGE INGE BROERS EEN GROOT VOORDEEL.
“Eten en drinken na een bariatrische operatie is een bewustwordingsproces. Je mag
alles zelf kiezen en ondervinden waar je wel of niet tegen kunt. Daarin moet je zelf je
weg vinden. Waar je rekening mee moet houden, is dat je goed moet kauwen en dat
tussen eten en drinken minstens 30 minuten zit. Anders worden de voedingsstoffen
minder goed opgenomen. Bovendien voelt dat niet fijn. Verder is het belangrijk om
iets te eten bij je te hebben als je de deur uit gaat. Dat kan een stuk fruit, een broodje
of een voorverpakte koek zijn.”

Bewust proeven “Als je vraagt wat is het lekkerst? Dan is mijn antwoord: de eerste
twee hapjes. Daarom neem ik nu heel bewust maar één hapje van een Snickers. Het
gekke is dat ik dan toch meer heb genoten dan vroeger van een hele. Omdat je zo
goed kauwt, komt de smaak meer tot uiting en ben je je heel bewust van wat je proeft.
Dat bewust proeven geldt overigens voor al mijn eten en drinken.”

Koken “Je kunt gewoon met het hele gezin mee-eten. Dat maakt koken gemakkelijk.
Ik kook wel bewuster en gezonder en ’speel’ meer met eten. Tip: kies voor de gezondste variant en gebruik verse producten. Zet vaker verse rauwkostsalades en roerbakgerechten op tafel. Het voedsel is dan knapperig. Serveer ook meer dingen apart van
elkaar. Een ‘friet saté’ wordt vlees, saus en frietjes in drie verschillende schalen. Het is
niet erg om iets over te houden, want zo’n kliekje is net genoeg voor mij. Ik vries het in.
Dat is bovendien handig. Rijst is ook heel gemakkelijk in te vriezen.”

Gezellig “Samen (uit)eten? Ik geniet er nog meer van. Met kleine gerechtjes zoals
sushi kun je gewoon lekker meedoen. De gezelligheid zorgt dat je op je gemak eet. Dat
is het beste, want je moet goed kauwen. Daardoor lijkt het sociale aspect nog intenser.
Het is fijn als je in restaurants kleinere porties kunt bestellen. Eerst uitleggen dat je niet
zoveel kunt eten is niet prettig. Net als de vraag: “Heeft het niet gesmaakt?” omdat het
grootste deel nog op je bord ligt.”
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LEKKER MAKKELIJK

TILAPIAREEPJES MET RIJST EN GROENTEN IN ZOETZURE CHILISAUS
INGREDIENTEN
PER PERSOON

9 minuten afgieten. | Kook intussen de

en toe voorzichtig om. | Voeg de prei en

| 1 kleine rode paprika |

ze af en spoel ze daarna af onder koud

mee. Vergeet niet om het af en toe om te

tilapiafilet | 1 eetlepel olie |

| Maak de prei en paprika schoon. Snijd

het limoensap, de chilisaus en de sojasaus

| 1 lepel sojasaus | 1 kopje

reepjes. | Boen de limoen schoon en rasp

goed door.

en bewaar het sap. | Snijd de tilapiafilet in

TIP OM OP TE DIENEN Een bolletje

een wok en bak de vis met de limoenrasp

roerbakgroenten en vis.

75 gram sugarsnaps | 1/2 prei

BEREIDING Kook de zilvervliesrijst. Na

in 2 tot 3 minuten bruin. Draai de vis af

sugarsnaps in 4 minuten beetgaar. Giet

paprika toe en bak deze enkele minuten

1/4 limoen | 125 gram

stromend water. Laat ze goed uitlekken.

2 eetlepels zoete chilisaus

de prei in dunne ringen en de paprika in

zilvervliesrijst

¼ van de schil. Pers de helft van de limoen
reepjes van 1 cm breed. Verhit de olie in

scheppen. | Voeg tot slot de sugarsnaps,
toe in de pan. Warm het geheel nog even

zilvervliesrijst op het bord met daarbij de
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TIPS

TUSSEN
DOORTJES

INGE GEEFT ENKELE TIPS
VOOR TUSSENDOOR

In plaats van chips?
Een cracker met kaas
of sashimi van tonijn
met sesamzaadjes en
Ergens lunchen? Laat dan de

sojasaus.

bovenkant van het broodje liggen.

Vroeg
sporten? Dan
is yoghurt of
een smoothie
ideaal.

Tea time:
Happen in een

Bossche bol wordt
genieten van een

Een flesje
water mag niet
ontbreken.

Een stuk fruit, een broodje of
een voorverpakte koek.
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soesje.

DIËTIST NATASCHA RAEIJMAEKERS IS TIJDENS
HET HELE BEHANDELTRAJECT BETROKKEN BIJ DE
BEGELEIDING EN VOEDING VAN EEN PATIËNT.
Waarin onderscheiden jullie je van ‘gewone’ diëtisten?
Wij hebben ons gespecialiseerd in begeleiding en voeding voor bariatrische
patiënten. Ons streven is dat een patiënt op een gezonde manier afvalt en
het gewenste gewicht op de lange termijn behoudt. Daarbij betrekken wij de
persoonlijke omstandigheden van de patiënt.

Wat bedoel je daarmee?
Als diëtist kijk ik naar het huidige eetpatroon van de patiënt. Uiteraard wil ik
weten wat hij of zij in het verleden al gedaan heeft om af te vallen. Daarmee
probeer ik te achterhalen welke gedragsverandering iemand nodig heeft om
na de operatie een gezond eetpatroon vol te houden.
Mijn behandeling stem ik af op iemands lengte,
gewicht en levenspatroon. Dat speelt namelijk
een rol bij de persoonlijke behoefte aan
energie en voedingsstoffen. Met aanpassingen
in voeding en eetgedrag kunnen we na de
operatie ook verschillende klachten voorkomen
of verminderen.

Wat verandert er allemaal na een operatie?
Je moet de tijd nemen om op meerdere en verschillende tijdstippen kleine porties te eten of te drinken. Bij een maaltijd
mag je niet drinken, omdat de voedingsstoffen anders onvoldoende worden opgenomen. Goed kauwen is noodzakelijk. Bovendien zijn dagelijks multivitaminen nodig om
tekorten te voorkomen.

VOEDINGSADVIES
OP MAAT
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GELUKKIG GEWICHT

“IN POSITIEVE ZIN IS ER VEEL VERANDERD SINDS IK MIJN ‘GASTRIC SLEEVE’
KREEG. IK ZIT WEER LEKKER IN MIJN VEL,
DRAAI MEE IN DE MAATSCHAPPIJ, KAN
GEMAKKELIJK KLEDING KOPEN EN HEB
MEER ENERGIE. BOVENDIEN BEN IK VAN
MIJN SUIKERZIEKTE AF. IK SPOOT VIER
KEER PER DAG INSULINE EN NAM DAARNAAST NOG TWEEMAAL DAAGS EEN
TABLET. EN NU? ... ZERO, AL NA VIER
MAANDEN! ZELFS MIJN SLAAPAPNEU IS
OVER.” DE GOEDLACHSE ARJAN BIEKENS
GLUNDERT. “IK BEN TROTS IN HET KWADRAAT.”
IN ACHT MAANDEN TIJD GING HIJ VAN
148,6 KILO NAAR 88,5 KILO.
De voormalig vrachtwagenchauffeur uit Elshout heeft altijd veel vrienden gehad, maar
durfde zich steeds minder op straat te vertonen. ‘Bankhangen’ was het enige wat hij
nog deed.
Wandelen
“Mijn vrienden gaven me tweeënhalf jaar
geleden hondje Ozzy cadeau, omdat ik aan
het vereenzamen was. Vóór de operatie liet
ik hem uit in mijn tuin. Nu loop ik samen met
mijn wandelmaatje Franca (47) en Ozzy gemiddeld zo’n 40 tot 60 kilometer per week.
Toen Franca mijn opmerking bij de plaatselijke benzinepomphouder hoorde, dat ik aan
het wandelen was, liet ze me via een Facebookberichtje weten dat ze wel een keer
mee wilde wandelen. Door al die kilometers
is er een echte vriendschap ontstaan.
Meedoen aan de ‘SamenLoop voor Hoop’ in
Heusden was voor mij één van de hoogtepunten. Ik liep deze tocht voor mensen met
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IK BEN
TROTS
IN HET
KWADRAAT

kanker, maar ook voor mezelf. Ik sta weliswaar bekend als ‘de bonte hond’ en iedereen kent
me, maar nu waren er mensen die me niet herkenden. Ik kreeg veel complimenten. Ook van
mensen van wie ik het niet verwachtte,” Arjan klinkt ontroerd. “Ik liep op wolken.”
Buurtpreventie
“Zestien jaar geleden verloor ik mijn arm bij een vrachtwagenongeluk en belandde in de
WAO. Toen veranderde mijn leven op een negatieve manier. Het ongeluk was geen vrije keuze. De operatie op 3 september 2014 was dat wel en veranderde mijn leven in positieve zin.
Zo werk ik nu mee aan buurtpreventie. Nooit gedacht dat ik dat zou doen.”
Geniet van eten
“Ik kan alles eten, maar in veel kleinere porties. Doordat ik langzamer eet, proef ik de smaak
veel beter. Juist daardoor geniet ik veel meer van eten. Zo heb ik aan een paar frietjes al
genoeg. Het is voor mij geen gemaksvoedsel meer, dat ik drie keer per week at, maar een
traktatie. Toen ik na een halfjaar mijn nieuwe ‘geboortedatum’ liet tatoeëren, heb ik het
gevierd met een paar frietjes.”
Stukjes geluk
“Het zijn kleine stukjes die het geluk steeds groter maken. Zo was ik laatst bij een rockconcert
van AC/DC, waar ik eindelijk een passend tourshirt kon kopen. Maat XL. Mijn zwembroek is
nu maat M. Van broeken draag ik de Amerikaanse maat 34 in plaats van driekwarts herenmaten 70-72. Mijn lichaamsbouw is niet meer volslank, maar NORMAAL. Dat is geweldig!
Mede door de waarschuwing van de internist: ”Jij wordt zo niet oud”, zette ik de knop om
en heb ik op mijn 48ste weer zin in het leven.”

Op mijn 48ste weer zin in
het leven
Arjan Biekens
OP 3 SEPTEMBER 2014 WOOG ARJAN
148,6 KILO. MET EEN LENGTE VAN 1.75
METER LEVERDE DAT EEN BMI OP VAN 46.
OP 8 MEI 2015 WEEGT HIJ 88,5 KILO EN IS
DE BMI 28,7. ZIJN TOPGEWICHT VAN 162
KILO BEREIKTE ARJAN NA ZIJN VRACHTWAGENONGELUK IN 1999.
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“HET MOOISTE WAT IK NA DE
GASTRIC BYPASS HEB GEKREGEN IS
BEWEGINGSVRIJHEID. IK HEB ME NOOIT
GESCHAAMD OVER HOE IK ERUIT ZAG
EN HEB NOOIT IETS GELATEN VANWEGE
MIJN OVERGEWICHT. MAAR VAN
BINNEN VOEL IK ME NU VEEL BETER.“

“In mijn hoofd was ik heel energiek,
maar mijn lichaam zat me letterlijk in de
weg. Dat was al jaren zo, ondanks alle
lijnpogingen. Nu merk ik dat ik meer
kan bewegen. En zoveel meer dingen
kan doen.” Dan wordt het even stil.
Marijke van Haastrecht raakt nog geëmotioneerd als ze terugdenkt aan de
tijd dat ze 119 kilo woog. Voor de buitenwereld leek de 27-jarige pedagogisch medewerkster uit Drunen geen
last te hebben van haar overgewicht.”

Mijn lichaam zat me
echt letterlijk in de weg
Rollen in het zand
“Ik rolde met kinderen in het zand,
maar minder vaak dan ik wilde. Meer
ging gewoon niet. Ik had last van mijn
knieën en mijn rug. En schroom over
wat mensen zouden denken als ik uit
het zand kroop. Dat belemmert me nu
niet meer. Het gaat allemaal heel gemakkelijk.”
“Niemand merkte dat ik me geremd
voelde, maar het was wel zo. Dat is
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moeilijk onder woorden te brengen”,
fluistert Marijke. “Van binnen knaagde
het overgewicht aan me. Op mijn werk
en in mijn vrije tijd, overal was ik bezig
met de vraag waar ik kon zitten, of ik
wel in een stoel paste. Maar ik dacht:
‘Ik laat het niet merken’. Het is mijn eigen schuld!”

Het mooiste wat ik
heb gekregen is
bewegingsvrijheid
Genieten van theater en terras
“Nu, een half jaar na de operatie en
35 kilo lichter, doe ik mijn werk vol enthousiasme. Ik kan een dansje doen of
lekker naar een terras gaan. Ik geniet
intens van een musical, want ik pas
weer gewoon in een stoel. Ik kan zelfs
zo zitten.” Ze straalt terwijl ze haar
benen over elkaar slaat. “Achteraf gezien was ik daar onbewust zoveel mee
bezig. Voor mijn gevoel kan ik nu veel
beter zijn wie ik ben. Ik heb mijn bewegingsvrijheid geestelijk en lichamelijk
terug. Ik voel me zoveel fitter! Ik ben

energieker en ga sneller de deur uit.
Nu spring ik vlug even op de fiets met
mijn dochter van tweeënhalf en kruip
met haar in een ballenbak. Dat deed ik
voorheen niet.”

Volgende zwangerschap
“Om in een volgende zwangerschap
geen risico’s te lopen op hoge bloeddruk of suikerziekte wilde ik eerst aan
mezelf werken. Door gesprekken met
een collega met een gastric bypass,
leek mij deze ingreep een goede mogelijkheid om van mijn ‘sluipmoordenaar’ af te komen. Een jaar geleden besloot ik tegen mijn man en mijn familie
te zeggen dat ik de stap wilde zetten.
Ik had niet verwacht dat iedereen zo
positief zou reageren. Zelfs mijn moeder, die het in eerste instantie wel eng
en spannend vond, staat er helemaal
achter. Ook mijn vriendinnen en collega’s steunen me allemaal.”
Door het advies en de ervaring van de
arts van het Obesitas Centrum over
een gastric bypass in combinatie met
zwangerschap durf ik ook die volgende stap te zetten.”

GELUKKIG GEWICHT

Marijke van Haastrecht
MARIJKE WOOG OP 7 NOVEMBER 2014
115 KILO EN IS 1.68 METER LANG. EEN
HALF JAAR LATER WEEGT ZE 80 KILO
EN HEEFT ZIJ HAAR STREEFGEWICHT
AL BEHAALD. ZELF WIL ZE NOG GAAN
TOT 75 KILO.
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MODEENZO
Verstevigende huidverzorging

zwaarder bent. Leg accenten op je sterke

Afgevallen? Behandel je huid als een oudere

punten. Draag gladde aansluitende onder-

huid. Scrub regelmatig en verwen je daarna

kleding, met daar overheen een lossere laag

met producten voor de rijpere huid.

van kwaliteitsstof. Lichte kleuren trekken de

Favoriete kleding op maat Al een
paar kilo’s afgevallen? Grote kans dat je lie-

aandacht, donkere verdoezelen wat je liever
(nog) niet laat zien.

velingsbroek of jurk nu te groot is. Zonde!

Ciao, Bella Om er nog stralender uit te

Je hele kledingkast hangt vol met maat 54,

zien: kies voor kleur! Weg met zwart, wit en

maar dat past allemaal niet meer. Met een

grijs.

extra naad kun je veel kleding vermaken.

Hé, Adonis De meest begeerlijke vent is

Voor een smalle beurs Doordat je zo

fris gedoucht en geschoren/getrimd, heeft

snel afvalt, draag je sommige maten maar

goed verzorgde tanden en handen, en

kort. Kijk eens bij een tweedehands winkel

kiest voor kleur en stijl. Hij speelt met licht

om leuke kleding aan te schaffen. Hier kun je

en donker, maar draagt bij voorkeur geen

meteen je oude kleding inleveren. Win-win-

zwart. Benadruk je karakter met een mooie

situatie.

das, een overhemd met een dessin en draag

Silhouet, met een beetje detail

stoere schoenen. De look maak je af met een

Tip: tweedehands dameskleding in Tilburg

zonnebril, hoed of pet. En natuurlijk heb je

vanaf maat 44 ‘Bij Diana’ van de Westerlo,

een mooi horloge.

info@bijdiana.nl - 0628156765

Vermijd dikke stoffen en breisels als je wat

MAATJE MEER
		
OF MINDER
HUID Door eerst een primer te gebruiken, blijft je make-up langer zitten. Gebruik een
lichte, vloeibare foundation. Die hoopt zich niet op in de lijntjes. Vermeng de foundation
met een beetje dagcrème voor een mooi transparant resultaat.

WANGEN Door te shapen en shaden

MOND Trek met lippotlood net iets

komen je jukbeenderen beter uit. Breng

grotere boogjes rond je bovenlip voor een

daar overheen je make-up aan.

prachtige lach.

Make up geheimen
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OGEN Stralende ogen krijg je door een
stipje lichte oogschaduw in de buitenste
ooghoek en een lichte lijn aan de onderkant
van je wenkbrauw.

Oeps!

MEDICATIE

EEN BARIATRISCHE OPERATIE NEEMT VEEL
ONGEMAKKEN WEG, MAAR JE KRIJGT ER OOK
EEN AANTAL BIJ. WE BELICHTEN WAT ER BIJ
KOMT KIJKEN.

Vitaminepillen Na een operatie voor overgewicht vereist
je voeding extra aandacht. Door de kleinere porties krijg
je niet altijd alle vitamines en mineralen binnen
die het lichaam nodig heeft. Daarnaast wordt
de voeding, indien er een omleiding is
gemaakt, minder goed opgenomen. Dit
geldt ook voor bepaalde medicijnen.
Vitaminetekorten kunnen heel gevarieerde
klachten geven zoals vermoeidheid, haaruitval
en krachtverlies. Het is belangrijk levenslang
multivitaminen te gebruiken. Daarnaast wordt
regelmatig bloed geprikt om eventuele vitamine-of
mineralentekorten op te sporen. Indien nodig worden
aanvullende vitaminen of mineralen voorgeschreven.

Anticonceptie
De betrouwbaarheid van de
anticonceptiepil vermindert na
een bariatrische operatie. Door de
omleiding van de darm kunnen medicijnen
minder goed worden opgenomen. Dit geldt dus
ook voor de anticonceptiepil. Doordat je afvalt, is de kans
groter dat je gemakkelijker zwanger wordt. Voor vrouwen met
een kinderwens is dit juist een groot voordeel en voor sommige
dé reden voor een operatie. Maar als je niet zwanger wilt worden, is het
aan te raden om een zwaardere pil te slikken of een andere vorm van anticonceptie te gebruiken zoals de prikpil (een injectie in de arm) of de spiraal. Het wordt
overigens sterk afgeraden om zwanger te worden in het eerste jaar na de operatie.
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BEWEGEN
TIPS
PETER DVAN
EKK
OM HET ERS
MAKKE
LIJK
MAKEN TE

Bewegen
“Doe wat je leuk vindt, houd het simpel en doe het samen!”
is volgens fysiotherapeut Peter Dekkers heel belangrijk om
in beweging te komen en te blijven. Je hoeft niet per se aan
conditie en krachttraining te doen, maar bewegen is belangrijk.

“Door een operatie helpen we patiënten snel op de rit, maar de
uitdaging is dat ze zelf aan de slag gaan om blijvend gezonder te
worden. Daarbij is bewegen heel belangrijk. Bij de intake vraag
ik altijd: Wat vind je leuk? Wat belemmert je lichamelijk en
wat mentaal? Dat is mijn vertrekpunt als maatje. Natuurlijk heb
ik aandacht voor valkuilen. Drukke agenda’s zijn daarvan een
voorbeeld. Toch valt met een beetje creativiteit zelfs tijdens het
werk al meer te bewegen. Houd eens lopend vergaderingen
of overleggen. Of noteer in je agenda bepaalde tijden om te
bewegen.”
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Spreek eens met
vriend(in) of familielid
af om, in plaats van het
wekelijks koffie-uurtje,
samen te gaan wandelen,
fietsen of fitnessen. Met
knooppuntenfietsroutes
kun je leuke tochten
maken. Zo’n route kun
je vooraf via internet
plannen en je hoeft alleen
de bordjes nog te volgen.
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BEWEGEN

TIPS
7

OM MAKKELIJKER TE BEWEGEN
Samen zoeken we naar alternatieven voor iemands belemmeringen.
Het kan zijn dat iemand zich bekeken voelt tijdens het bewegen. Daarom zijn bij onze metingen maximaal zes lotgenoten aanwezig. Er zijn
dan verder geen andere patiënten in de oefenzaal.
In groepsverband slaat het enthousiasme van een persoon heel snel over op andere deelnemers. Onlangs was
er een ‘3-maandengroep’ en iemand zei: ”Het is voor het
eerst echt leuk om naar het ziekenhuis te gaan. Eindelijk
goed nieuws na een test!” Iedereen voelde zich echt fitter.

		Wees creatief. Er zijn veel
leuke apps met tips om te bewegen
		
of Youtube-filmpjes voor
een dagelijkse workout.
Het doel is om uiteindelijk in de eigen omgeving te bewegen
en het dagelijks leven zit vol met momenten om meer te bewegen. Neem vaker de trap in plaats van de lift en parkeer
de auto verder weg. Haal de boodschappen op de fiets. Voor
sommige mensen is een hond het perfecte (bewegings)maatje.
Een maand na de operatie geven we voorlichting hoe iemand zelfstandig kan trainen op conditie en/of kracht. Hier passen we maatwerk
toe. Afhankelijk van wat iemand wil, sturen we oefenkaarten toe. Het
doel is conditieverbetering en behoud van spierkracht en spiermassa.
Dit heeft een gunstig effect op het gewichtsbehoud na het afvallen.
Huur eens een familiefiets of organiseer met buren
een badmintoncompetitie op het pleintje.

Lief zijn voor jezelf is
heel belangrijk. Beloon jezelf
daarom regelmatig met een activiteit. Het is goed voor je
eigenwaarde als je voelt dat je blijvend verbetert.
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MAATJES

Arjan Biekens (48) over zijn

Hij voelt het
aan als ik het even
moeilijk heb

teckel Ozzy
Ozzy is mijn steun en toeverlaat
in stormachtige tijden. Waar ik
ben is Ozzy, maar waar Ozzy
is ben ik niet altijd. Ik heb hem
nu al tweeënhalfjaar. Vóór de
operatie wandelde ik nooit met
hem. Ik heb een vrij grote tuin en
daar liet hij altijd zichzelf uit. Na
de operatie, nu acht maanden
geleden, maak ik vier dagen per
week een ronde van minstens
zestien kilometer. Ozzy vindt
het heerlijk om mee te gaan,
maar hij vindt het ook niet erg
om een dag thuis te blijven.
Als ik ’s avonds op de bank zit
en mijn verhaal kwijt wil, dan
luistert hij. Hij kijkt me aan met
een blik van ‘het zal wel goed
zijn’ of ‘ik ben er voor je baasje’.
Hij heeft al zoveel gehoord dat
het misschien maar beter is dat
hij niet kan praten. Het grappige
is dat hij vroeger graag op mijn
buik sprong om daar te liggen.
Hij moest echt wennen dat dat
nu niet meer gaat.
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Dien Aarts (46), vriendin van
Anja Mateijsen (51)
Ik ken Anja ongeveer vijftien
maanden. We raakten door
onze bevriende dochters aan de

Ik begreep Anja
omdat ik het ook
allemaal heb
mee gemaakt.

praat tijdens een dag winkelen.
Anja vond het moeilijk om leuke
kleding te kopen en dacht dat ik
daar geen last van had. Ik vertelde dat het vroeger wel anders
was voordat ik een maagverkleining kreeg. We raakten hierover
aan de praat en dat gesprek
deed Anja zo veel dat ze daarmee naar de huisarts ging. Zo is
het contact tussen ons ontstaan
en gebleven. Na haar operatie
kwam ze vaak met vragen naar
mij. We belden elkaar wekelijks
en zij stuurde mij berichtjes met
vragen, of het bijvoorbeeld normaal was dat ze zo misselijk was.
Ik begreep wat Anja doormaakte omdat ik het ook allemaal heb
meegemaakt. Ik was een vriendin met ervaring. Mijn steun
vond ze heel fijn. Ik ben blij dat
ik haar heb kunnen helpen. Nu
laten we met plezier onze leuke,
nieuwe kleding aan elkaar zien.
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Dien

Anja

MAATJES

Astrid

Astrid Voogd (25), zus van
Marijke van Haastrecht (27)
Marijke heeft gewoon pech met
haar bouw. Van jongs af aan is
ze al zwaarder geweest. Mijn zus

Marijke

zat er altijd mee dat ze niet zo
veel kon doen met haar dochtertje. Toen ik haar beslissing
van een maagverkleining hoorde, kon ik alleen maar trots zijn.
Ik vond het heel knap dat ze dit
durfde. Mijn zus en ik hebben
een hele goede band. Een paar
keer per week komen we bij elkaar over de vloer of doen we
leuke dingen. De operatie was
vaak één van onze gespreksonderwerpen. Ze kan alles bij mij
kwijt en ik sta altijd voor haar
klaar. Als ik haar nu zie, denk ik:
‘wow’.
Ik ben blij dat mijn zus mijn
hartsvriendin is. Het is ook echt
mijn maatje. We waren zelfs getuige op elkaars huwelijk.

Mijn zus zat er
altijd mee dat
ze niet zo veel
kon doen met
haar dochtertje
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VIJF JAAR LANG VINGER AAN DE POLS
JONGE MEID CHANTAL VAN PUIJENBROEK (32
JAAR) TOBDE AL JAREN MET OVERGEWICHT.
CHIRURG JOHN MARING OPEREERDE HAAR
IN FEBRUARI 2014. “JE BMI IS VAN 46 NAAR 30
GEDAALD!”
JOHN: Je woog 116 kg bij een lengte van
1.58 meter. En nu?
CHANTAL: Nu weeg ik bijna 74,5 kg. Ik vierde al feest bij de eerste vier kilo die ik kwijt
was. Jarenlang was dat me niet gelukt. Had
ik drie keer in de week keihard gesport en
op mijn eten gelet, was ik een kilo aangekomen. De operatie is me meegevallen. Ik
had weinig tijd nodig om te herstellen. Alleen kreeg ik na twee dagen onverklaarbare
buikpijn. Na vijf dagen ziekenhuis mocht ik

IK VOEL
ME GOED.
IK BEN
EINDELIJK
DEGENE
DIE IK VAN
BINNEN
BEN.

weer naar huis. Twee weken later ging ik op
nacontrole bij u.
JOHN: Wij volgen onze patiënten gedurende vijf jaar na de operatie. De eerste keer na
twee weken, vervolgens ieder kwartaal en
daarna jaarlijks. Zo geven we patiënten de
mogelijkheid om aan de bel te trekken wanneer het niet goed gaat. Al hebben we liever
niet dat ze wachten tot een contactmoment,
gewoon tussendoor mag ook. Tijdens de
eerste nacontrole met de chirurg kijken we

eten. Voor sommigen is dat te weinig, den-

CHANTAL: Dat vond ik prettig. Fijn om te

of mensen aan het bewegen zijn, hun dage-

ken ze. Dan zeg ik ‘maar je kunt toch alles?’

horen dat ik goed bezig was.

lijkse bezigheden weer oppakken en of het

Je lijf kan heel efficiënt omgaan met eten.

JOHN: Vervolgens hebben we na 9 en na 12

ergens wringt.

Heb je nog extra begeleiding gehad in het

maanden een ‘vinger aan de pols-gesprek’.

CHANTAL: We praatten over de genezing

natraject?

Een jaar na de operatie is een patiënt meest-

van de wonden, hoe het ging met eten en

CHANTAL: Ik stond vanwege mijn diabetes

al op een stabiel niveau. We wegen en be-

drinken en mijn algemene ervaring tot dat

type 1 (levenslange insuline-afhankelijke di-

spreken hoe ze zich voelen in hun nieuwe lijf.

moment. Bij mij ging het eten meteen goed.

abetes, zie pagina 13), onder strenge con-

Die controle herhalen we gedurende vijf jaar

JOHN: Niet te goed hoop ik? Je moet wel

trole van de diëtist en diabetesverpleegkun-

één keer per jaar, inclusief bloedprikken.

merken dat ik iets heb gedaan.

dige. Ik zat zeker twee keer per maand in het

CHANTAL: Ik voel me goed. Ik ben einde-

CHANTAL: Dat merkte ik zeker! Ik eet kleine

ziekenhuis en belde regelmatig voor advies.

lijk degene die ik van binnen ben. Als ik nu

porties, het gaat me meer om de smaak. Na-

Ik wist van tevoren dat het lastig zou zijn om

naar zolder loop, iets vergeet en opnieuw de

tuurlijk heb ik in het begin wel eens te veel

een nieuwe balans te vinden qua insuline

trap op ren, hijg ik niet. Ik doe alles op de

gegeten. Ik zat al vol van een half broodje

spuiten en mijn bloedsuikerspiegel. Maar ik

fiets, heb minder insuline nodig en zelfs mijn

zalm.

vind niet dat je moet zeuren als je aan zoiets

astma is minder. Als ik nu dikke mensen zie,

JOHN: Dat is mooi. Als chirurg doe ik een

begint.

moet ik me inhouden om ze geen operatie

trucje: de maagoperatie, uiteindelijk doen

JOHN: Na een half jaar prikken we bloed om

aan te raden. Ik gun het iedereen om een

de patiënten zelf het echte werk. Zij moeten

te kijken of iemand geen tekort ontwikkelt. We

mooi leven te hebben.

verstandig omgaan met wat ze nog kunnen

prikken op vitamines, mineralen en nierfunctie.
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VERANDERING
NA EEN BARIATRISCHE INGREEP MOETEN PATIËNTEN
HUN ZELFBEELD BIJSTELLEN. “JE LICHAAM VERANDERT
EN JE ONTWIKKELT EEN NIEUWE LEVENSSTIJL.
SOMMIGE  PATIËNTEN HEBBEN HIER MOEITE MEE”, STELT
GEZONDHEIDSZORG-PSYCHOLOOG LISETTE VISSER.
In welke valkuilen stappen patiënten na een operatie?
“We zien dat patiënten na de operatie nog ongezonde keuzes maken, teveel eten en dat ze na een tijdje de regelmaat van eten loslaten.”
Hoe helpen jullie ze hierbij?
“Een halfjaar na de operatie is er voor alle patiënten een evaluatiebijeenkomst. Naast deze bijeenkomst is er de groepsbehandeling ‘Blijvend in
Balans’ voor patiënten die na de operatie extra hulp kunnen gebruiken.
Daar geven we uitleg over eetstijlen, maken we patiënten bewust van het
eetgedrag en werken we aan het zelfbeeld. Als de groepsbehandeling niet
goed aansluit, kunnen patiënten ook individueel in behandeling komen.”

Patiënten moeten hun
zelfbeeld bijstellen
Hoe maak je iemand bewust van zijn eetgedrag?
“De eerste stap is registreren: weet wat je eet, wanneer je eet en waarom je
eet. Daarbij is het van belang om zicht te krijgen op je manier van denken
en hoe je omgaat met emoties. Als je denkt: ‘Ik heb een zware dag gehad
dus ik verdien nu dat koekje’, dan blijf je die koekjes eten. Met behulp van
oefeningen leer je dat emoties komen en gaan. Je hoeft niet te eten als je
je moe of rot voelt; je kunt ook een vriend(in) bellen of met de hond wandelen.”
Dat klinkt pittig.
“Dat is het ook. De moeilijkste periode is één tot drie jaar na de operatie. In
het begin zijn mensen enthousiast, moeten ze wennen aan nieuwe eetgewoontes, zien ze resultaten en krijgen ze positieve reacties. Daarna ontstaat
er een stabilisatieperiode waarin ze het waar moeten maken en de nieuwe
levensstijl moeten blijven toepassen.”
Accepteren patiënten hun lichaam na de operatie?
“Sommige patiënten hebben moeite met hun zelfbeeld. Velen denken
nog maat 56 te hebben terwijl ze in maat 42 passen. Dat beeld is nog
niet veranderd. Daarnaast hopen mensen op een strakker en mooier
lichaam dan het in werkelijkheid is. We leren ze het huidoverschot
te accepteren. We kijken samen met de patiënt wat voor hem of
haar het beste is om te doen in een moeilijke situatie.”
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VOOR&NA

WAAROM?

DAAROM!
ANJA MATEIJSEN
53 jaar
Mei 2014 geopereerd
32 kg afgevallen

W

e waren op vakantie in

niet omdat ik trek had, maar din-

het Italiaanse Siena. Om

gen níet mocht. Daardoor viel

het plein in het autovrije dorp te

ik uiteindelijk toch terug in mijn

bereiken moesten we een lang

oude,

pad oplopen. Ik moest elke vijf-

Nu mag en kan ik gewoon alles

tig meter stoppen en zitten om

eten, maar met mate. En ik kan

mijn pijnlijke knieën, enkels en

weer volop sporten.

verkeerde

eetpatroon.

voeten rust te gunnen. Ik liep als
iemand van tachtig jaar, terwijl ik

Oma worden

net vijftig was geworden.

Ik was altijd moe, nu heb ik energie over. Ik ga graag shoppen
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Sportief diëten

met mijn dochters van inmiddels

Ik was vroeger erg sportief:

17 en 19 jaar. Vroeger kocht ik

paardrijden, bodybuilden, fit-

weinig. ‘Ik zal het wel niet pas-

ness, badminton en jazzballet.

sen of ze hebben mijn maat niet’,

Door de jaren heen werd mijn

dacht ik. Nu heb ik een jurk ge-

leven drukker, ik kreeg kinde-

kocht met horizontale strepen.

ren, stopte met sporten en ging

Het stond nog ook! En mijn man

steeds meer eten. Elk jaar kwa-

zei laatst: loop niet zo snel, ik

men er een paar kilo’s bij, vooral

kan je niet bijhouden. Ik hoop

toen ik stopte met roken. Ik heb

nog heel oud te worden. En wie

elk dieet gedaan. Het werkte

weet, word ik nog oma.”

“NA AL
DIE JAREN
WORD IK ALS
CHIRURG
NOG STEEDS
GEROERD
ALS IK EEN
PATIËNT OP
DE POLI ZIE
DIE GELUKKIG
IS, OMDAT HIJ
ZIJN VETERS
WEER KAN
STRIKKEN
OF MET ZIJN
BENEN OVER
ELKAAR KAN
ZITTEN.”
Barbara Langenhoff,
gastro-intestinaal chirurg

“HET IS
GEWELDIG
EEN
KERSTKAART
VAN IEMAND
IN HAAR
BRUIDSJURK
TE KRIJGEN.
OF ZES FOTO’S
VAN EEN
PASGEBOREN
KIND.”
Natascha Raeijmaekers,
diëtist

WORD
JIJ MIJN
MAATJE?
‘Ik
ben
blij
dat ik een
maatje
heb.’

‘OOK
JIJ
KUNT
HET.’
‘Ook
meer
energie en
beter
in je
vel zitten?’
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Voor meer informatie:

Voor meer informatie:

www.tweestedenziekenhuis.nl/obesitas-centrum

Samen op weg naar een gelukkig gewicht

Samen op weg naar een gelukkig gewicht

0416 - 68 24 19
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Obesitas Centrum

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Samen op weg naar een gelukkig gewicht

Samen op weg naar een gelukkig gewicht

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

www.tweestedenziekenhuis.nl/obesitas-centrum

www.tweestedenziekenhuis.nl/obesitas-centrum

0416 - 68 24 19

Voor meer informatie:

0416 - 68 24 19

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Obesitas Centrum

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Obesitas Centrum

Nuttige adressen
Obesitas Centrum
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
0416 - 68 24 19
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar
Locatie TweeSteden Tilburg
Dr. Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg
Locatie TweeSteden Waalwijk
Kasteellaan 2
5141 BM Waalwijk
Voor meer informatie:
www.tweestedenziekenhuis.nl/obesitas-centrum
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SAMEN
OP WEG
NAAR EEN
GELUKKIG
GEWICHT
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