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Welkom bij Obesitaskliniek Dendermonde. 

De obesitaskliniek van het az Sint-Blasius in Dendermonde is het oudste 

obesitascentrum in België. Hierdoor is de afgelopen jaren een enorme ervaring 

opgebouwd in de diverse behandelingsmethoden voor overgewicht en 

(morbide) obesitas. 

U wordt geholpen door een gespecialiseerd multidisciplinair team van chirurgen, 

endocrinologen, diëtisten, psychologen, verpleegkundigen en kinesisten, steeds 

in overleg met de huisarts. 

In onze kliniek worden verschillende behandelingen aangeboden: 

 vermageringsoperaties (chirurgische behandeling) 

 niet-chirurgisch (conservatieve) behandelingen: 

o individueel traject  

o groepsprogramma 

o begeleiding na een operatie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
U heeft ongetwijfeld veel vragen in verband met overgewicht, obesitas en 
vermageringsoperaties. In deze brochure hopen we een deel van uw vragen te 
kunnen beantwoorden.  
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u altijd bij ons terecht. Achteraan in deze 
brochure staan nuttige telefoonnummers bij ‘praktische informatie’.   
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Obesitas-team: 

dr. S. van de Vrande (chirurg) 

dr. F. Vanrykel (chirurg) 

dr. S. Robbrecht (endocrinoloog) 

dr. C. Ivens (endocrinoloog)  

mevr. S. Barbé (obesitasverpleegkundige) 

mevr. L. Vander Eecken (obesitasverpleegkundige) 

mevr. E. Philips (psychologe) 

mevr. S. Van den Berghe (psychologe) 

mevr. Y.  Yikrik (psychologe) 

mevr. P. Jacquemyn (diëtiste) 

mevr. E. Cooreman (diëtiste) 

mevr. N. De Baecke (diëtiste) 

dhr. J. Vermaercke (kinesist) 

dhr. F. De Paepe (hoofdverpleegkundige Z 1A, obesitas verblijfsafdeling) 

mevr. C. Arijs (adjunct- hoofdverpleegkundige Z 1A, obesitas verblijfsafdeling) 

 

 

http://www.obesitaskliniekdendermonde.be/
mailto:obesitaskliniek@azsintblasius.be


4 
www.obesitaskliniekdendermonde.be 

Voor vragen: obesitaskliniek@azsintblasius.be of 052-252709 (obesitasverpleegkundige) 

1.  Wat is obesitas? 
 

Obesitas is een chronische ziekte die niet alleen in België maar ook in de rest van 

de wereld steeds meer voorkomt. Het kan leiden tot grote 

gezondheidsproblemen, zoals hypertensie (hoge bloeddruk), te hoog 

cholesterol, diabetes type II (suikerziekte), gewrichtsklachten, hart- en 

vaatziekten, herseninfarct, slaap- en vruchtbaarheidsstoornissen.  Ook kanker 

komt meer voor bij patiënten met obesitas dan bij de rest van de bevolking. Bij 

langdurig bestaand overgewicht is de kans op vroegtijdig overlijden fors 

vergroot. Obesitas is dus zeker geen welvaartskwaal of esthetische afwijking 

maar een ernstige ziekte met grote gevolgen voor de levenskwaliteit, 

gezondheid en levensverwachting . 

Het is daarom  van levensbelang om overgewicht te bestrijden. Diëten geeft 

slechts een tijdelijk resultaat: veel mensen zullen na een succesvol dieet helaas 

opnieuw in gewicht toenemen. Een operatie is op dit moment dan ook het enige 

werkzame alternatief wat een voldoende en blijvende gewichtsafname geeft op 

lange termijn voor patiënten met morbide obesitas. 
 

Om overgewicht en obesitas te bepalen, gebruiken we onder meer de Body Mass 

Index (BMI). Dit is een formule, gebaseerd op lichaamsgewicht en lengte: 
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Indien er sprake is van overgewicht of obesitas, kunt u een afspraak maken in de 

Obesitaskliniek.  

Zie info op www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/obesitaskliniek of 

op www.obesitaskliniekdendermonde.be. 

 

Wenst u een operatie, dan dient u een intaketraject te doorlopen. U krijgt eerst 

een gesprek bij de obesitasverpleegkundige en de chirurg. Tijdens dit gesprek 

krijgt u informatie over obesitas en de gezondheidsrisico´s. U krijgt algemeen 

advies over de verschillende behandelingen, operaties en de noodzakelijke 

onderzoeken. 

Na het intakegesprek volgen er een aantal onderzoeken (urinetest, 

bloedonderzoek, gastroscopie en echografie van de buik) en een aantal 

consultaties bij de diëtiste, psycholoog en de endocrinoloog (hormoonarts). 

Daarna zullen alle bevindingen worden besproken in een multidisciplinair 

overleg waarvoor de huisarts ook wordt uitgenodigd. Hierna krijgt u een 

definitief advies. Gedurende het hele proces kunt u vragen stellen en bedenktijd 

nemen over het voorgestelde traject en de definitieve behandeling. 

 

Komt u niet in aanmerking voor een ingreep, dan zullen wij u verder helpen in 

ons niet-operatief (conservatief) programma.  

Meer informatie hierover bij de obesitasverpleegkundige, op onze website 

(www.obesitaskliniekdendermonde.be) of in de brochure 'groepsprogramma 

obesitas'. 
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2. Hoe ontstaat obesitas? 
 
Obesitas ontstaat door een disbalans tussen de inname van vetten en suikers 

(energie-inname) en het verbruiken hiervan (energieverbruik). Obesitas kan 

veroorzaakt worden door: 

 

 slechte eetgewoonten: te veel, te snel, verkeerd eten 
 onvoldoende beweging 
 genetische factoren 
 infectieuze factoren 
 psychologische factoren  
 

Door te veel en verkeerd te eten en gelijktijdig te weinig te bewegen is de inname 

van calorieën hoger dan het verbruik. Hierdoor gaan mensen energie opslaan in 

de vorm van vetten en neemt het gewicht toe. Sommige mensen kunnen veel 

eten zonder te verdikken omdat hun energieverbruik minstens even hoog is als 

hun calorie-inname. Mensen die toch verdikken terwijl ze weinig eten, hebben 

dan weer een te laag energieverbruik.  

 

Het lijkt dus logisch dat u kan vermageren door het energieverbruik of de 

stofwisseling op een hoger niveau te brengen. Dit kan door te sporten, te 

fitnessen of door bijvoorbeeld zware arbeid te leveren. Echter fors afvallen door 

sport is vaak onmogelijk omdat dit extreme inspanning en zeer veel tijd vraagt.  

Daarnaast kunnen obesitas patiënten vaak niet extra gaan bewegen of sporten 

omdat dit tot schade en overbelasting van de gewrichten leidt.  

 

Een andere voor de hand liggende oplossing is het beperken van de calorie-

inname. Dit kan door te diëten, een dieet geeft echter slechts een tijdelijk 

resultaat: veel mensen zullen na een succesvol dieet opnieuw in gewicht 

toenemen.  

 

Op dit moment bestaat er nog geen effectieve medicatie om veel af te vallen. De 

meeste middelen die op dit moment beschikbaar zijn geven een beperkt 

resultaat en zijn daarom minder geschikt voor mensen met morbide obesitas.  
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3. Keuze van de ingreep 
 
Er zijn verschillende soorten vermageringsoperaties. Niet iedere ingreep is 

geschikt voor elke patiënt. Tijdens de raadpleging zal u van de chirurg uitgebreid 

uitgelegd krijgen wat de verschillende ingrepen precies inhouden en welke 

resultaten u kunt verwachten. We doen dit onder meer door het tonen van korte 

filmpjes. De preoperatieve onderzoeken en de raadpleging bij de diëtiste, 

psychologe, endocrinoloog en chirurg hebben tot doel de operatie te vinden die 

voor u het meest geschikt is. De resultaten van alle preoperatieve onderzoeken 

worden tijdens een multidisciplinair overleg besproken. Daarna leggen we u een 

advies voor.  
 

Soorten ingrepen: 

 Sleeve gastrectomie (buismaag) 
 Mini gastric bypass (=single anastomosis bypass)          
 Roux-en-Y gastric bypass 
 Duodenal switch 
 SADI 
 Band na bypass 

o minimizer (kunststof band) 
o band van lichaamseigen weefsel 

 Distalisatie (verkorting van de gemeenschappelijke lis na gastric bypass) 
 Redo-operaties (conversie maagband/Mason/Mc Lean/sleeve naar een mini 

of RnY gastric bypass) 
 

De ingrepen gebeuren in principe allemaal laparoscopisch (via een kijkoperatie) 

of met de robot. 

 

Kijkoperatie:  
Bij een kijkoperatie wordt er geen grote insnede gemaakt, maar wel 

verschillende kleinere sneetjes. Hierlangs worden instrumenten ingebracht die 

nodig zijn voor het uitvoeren van de operatie, alsook een camera waardoor de 

chirurg het operatieveld op een scherm ziet. Een kijkoperatie heeft meerdere 

voordelen t.o.v. open operaties: patiënten hebben minder pijn, de littekens zijn 

kleiner en het herstel gaat veel vlugger. Zeker bij zwaardere mensen is dit laatste 

van belang, want het risico op infecties, diep veneuze trombose (bloedklonter in 

de beenaders) en longembolieën (verstopping in de vertakkingen van de 

longslagaders) wordt hierdoor sterk verminderd. 

 

http://www.obesitaskliniekdendermonde.be/
mailto:obesitaskliniek@azsintblasius.be


8 
www.obesitaskliniekdendermonde.be 

Voor vragen: obesitaskliniek@azsintblasius.be of 052-252709 (obesitasverpleegkundige) 

Robot: 

Het az Sint-Blasius is een pionier op het gebied van robotchirurgie in België. 

Enkele van de eerste robotoperaties in Europa werden hier uitgevoerd. Sinds 

enkele jaren worden er ook algemeen chirurgische operaties met de robot 

verricht. Op dit moment is het Sint-Blasius één van de weinige ziekenhuizen in 

België waar overgewichtoperaties met de robot mogelijk zijn.   

Het grote voordeel van de robot is dat er een zeer hoge  graad van nauwkeurig-

heid kan worden bereikt. Daarnaast hebben patiënten nog minder pijn na een 

operatie met de robot en kunnen ze sneller naar huis. 

 

Voorwaarden voor terugbetaling 

 Terugbetaling van vermageringsoperaties geldt enkel in de volgende 
gevallen: u bent ouder dan 18 jaar 

en u heeft een 

  BMI van  40 of hoger 

of u heeft een  

 BMI van 35 of hoger, met comorbiditeiten (suikerziekte,  

 slaapapneu, hoge bloeddruk behandeld met 3 soorten medicatie) 
 

 Wie in het verleden reeds een vermageringsingreep (maagband, Mason, 
sleeve, maagballon, ...) onderging, komt eveneens in aanmerking met 
een BMI van 35 of hoger.  

 

 U kunt aantonen dat u in het verleden reeds serieuze pogingen ondernam 
om te vermageren zonder blijvend resultaat. Hiervoor volstaat een briefje 
van de huisarts, diëtiste of een document van bijvoorbeeld Weight 
Watchers. 
 

 Ook al voldoet u aan de criteria van terugbetaling, dan nog kunnen er extra 
kosten verbonden zijn aan uw ziekenhuisverblijf. Het gaat dan met name 
om remgeld of materiaalkosten. De bedragen kunnen echter variëren en 
afhankelijk van de situatie oplopen. Deze kosten kunnen worden 
voorgelegd aan een eventuele hospitalisatieverzekering. Informeer 
hiernaar tijdig bij uw verzekeraar.  
Let op!: Deze kosten hebben niets te maken met supplementen voor een 

eenpersoonskamer. Mocht u alleen willen liggen op een kamer, dan kunt 

u dit regelen via de opnamedienst. Voor een eenpersoonskamer worden 

echter extra supplementen aangerekend dus informeer tijdig bij uw 

hospitalisatieverzekering of u hiervoor wel in aanmerking komt. 
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4. Belangrijke informatie vóór de ingreep 
 
Rookstop 

4 weken vóór de ingreep moet u stoppen met roken! Roken 

gedurende de laatste 4 weken voor de operatie vergroot de kans 

op complicaties tijdens en na de ingreep aanzienlijk!  

Als u wilt, kunnen wij u helpen te stoppen door speciale medicatie 

voor te schrijven of u te verwijzen naar een tabakoloog voor 

rookstopbegeleiding. 

 

Proteïnedieet 

De laatste 7 dagen voor de ingreep moet u een proteïnedieet volgen. Morbide 

obesitas gaat namelijk gepaard met extreme vervetting van de lever, steatose 

genaamd. Een proteïnedieet zorgt ervoor dat de vervette lever fors in volume 

afneemt waardoor de kans op een eventuele complicatie gereduceerd wordt.  

Enkel volledig suikervrije proteïnediëten zijn toegestaan. Wij adviseren 

Approvite CFX 70 te gebruiken.  Bestel dit ruim van te voren bij uw apotheek. 

 

Voorschrift: 

vijfmaal daags, 20g poeder oplossen in 300 ml water.    

 

Naast deze 5 shakes mag u niets anders eten! Drinken is uiteraard wel 

toegestaan. Wij raden u aan minimaal 1,5-2l vocht per dag te drinken. Een goede 

vochtintake is belangrijk om de afvalstoffen die vrijkomen door de vetafbraak zo 

snel mogelijk te verwijderen uit het lichaam. Doet u dit niet dan blijven deze 

afvalstoffen in het lichaam waardoor duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid 

kunnen optreden. 

U mag alles wat geen calorieën en suiker bevat onbeperkt drinken, zoals water, 

zwarte koffie, thee, zero/light frisdrank (pas op, sommige zero/light dranken 

bevatten toch suiker en zijn dus verboden). Melk en alcohol zijn uiteraard niet 

toegestaan. 
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5. Anesthesie en preoperatieve onderzoeken 
 
De heelkundige ingreep zal plaatsvinden onder algemene verdoving, dit wil 

zeggen dat u volledig slaapt terwijl de operatie uitgevoerd wordt. Deze vorm van 

anesthesie wordt toegepast bij veel chirurgische ingrepen.  

  

Voorbereiding op de algemene verdoving 
 

 Preoperatieve vragenlijst 
U krijgt van ons een vragenlijst die u voor de ingreep dient in te vullen.  

 

 Nuchter 
Op de dag van de operatie moet uw maag leeg zijn. Daarom mag u vanaf 

middernacht geen voedsel of drank, onder welke vorm dan ook, nuttigen. 

 

 Medicatie 
Op de preoperatieve raadpleging zullen we u zeggen welke 
medicatie u mag blijven innemen en welke niet, dit in overleg 
met de huisarts, anesthesist of een andere specialist.  
Medicatie voor hart, bloeddruk, kortademigheid en epilepsie 

mag u ’s ochtends met een klein slokje water innemen.  

Heeft u suikerziekte? Dan mag u uw gebruikelijke medicatie 

niet innemen de ochtend van de ingreep. U krijgt medicatie om uw suiker te 

regelen in het ziekenhuis.  

 

Twijfelt u over de medicatie die u mag innemen? Neem dan contact op met 

uw huisarts of de dienst anesthesie of breng ze eventueel mee naar het 

ziekenhuis en bespreek de eventuele inname meteen na uw aankomst.  

 

Het is belangrijk dat u al uw medicatie of een duidelijk overzicht hiervan 

meebrengt naar het ziekenhuis op de dag van uw opname. 

 

 Onderzoeken 
Afhankelijk van uw leeftijd, de mate van uw overgewicht en uw algemene 
gezondheidstoestand, dient eventueel een elektrocardiogram (onderzoek 
van het hart), een bloedonderzoek of een radiografie van de thorax 
(borstkas) te gebeuren.  
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 Slaapapneu 
Gebruikt u ’s nachts een CPAP-toestel? Breng dit dan mee naar het 

operatiekwartier. Het zal opgezet worden in de ontwaakruimte. 

 

 Premedicatie 
De ochtend van de ingreep krijgt u eventueel een kalmeringspilletje 
(Temesta) voor onder de tong. 
 

Tenslotte 
U kan altijd vragen stellen aan de anesthesist vóór de ingreep. 

 

6. Verpleegkundige informatie (voor en na de ingreep) 
 

 Na de operatie moet u de eerste 3 weken na ontslag dag en nacht TED-
kousen (anti-trombosekousen) dragen. Heeft u al TED-kousen van een vorige 
ingreep? Breng ze dan zeker mee naar het ziekenhuis. 
 

 Geef bij binnenkomst op de afdeling de door u ondertekende toestemmings-
verklaring voor de anesthesie en de ingreep aan de verpleegkundige. 

 

 U wordt in uw bed naar het operatiekwartier vervoerd. De ingreep duurt 
ongeveer 1 uur. Na de ingreep blijft u nog enkele uren onder toezicht in de 
ontwaakruimte van het operatiekwartier. U hebt dan een infuus waarlangs 
vocht en medicatie toegediend worden. ’s Avonds mag u een slokje water 
drinken. 
 

 De verpleegkundigen zullen regelmatig uw pijn bevragen waarbij u kan 
aangeven hoeveel pijn u heeft op een schaal van 0 tot 10. 
0 betekent géén pijn, 10 is hevige onhoudbare pijn. 

U krijgt een basispijnstilling, maar afhankelijk van de pijnscore die u aangeeft, 

kan u extra pijnstilling krijgen.  

 

 De chirurg komt dagelijks bij u langs op de kamer om te kijken hoe het met u 
gaat, of het dieet kan worden opgebouwd etc. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u die natuurlijk altijd tijdens de visite stellen. 
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7. Nazorg 
 
 Huisarts: Bij ontslag krijgt u een verslag voor uw huisarts mee. Een uitvoeriger 

verslag wordt per (elektronische) post opgestuurd. Ga na 5 dagen langs bij 
uw huisarts om de wondjes te laten controleren. 

 

 Wondzorg thuis: De wonden worden in de huid gehecht. Dat wil zeggen dat 
de draadjes vanzelf oplossen en dus niet verwijderd moeten worden. Als de 
wondjes droog zijn, is het beter om geen pleister meer op de wondjes te 
plakken.  
De eerste 10 dagen moet u de wondjes droog houden, daarna mag u gerust 
douchen. U kunt echter al eerder douchen met speciale waterdichte pleisters 
die u na het douchen gewoon weer verwijdert. 
 

 Arbeidsongeschiktheid: U zal ongeveer 3 weken na de operatie niet kunnen 
werken.  
 

 Trombose-profylaxie: Obesitas en chirurgie zijn belangrijke risicofactoren 
voor het ontstaan van bloedklonters in de benen en longen. Daarom 
adviseren wij u na de operatie mobiel te blijven en indien mogelijk ieder uur 
rond te stappen. Ga overdag niet in bed liggen of op de bank maar blijf 
bewegen! U krijgt anti-trombosekousen (TED-kousen) die u de eerste 3 
weken na de operatie moet dragen. Dag en nacht! Daarnaast krijgt u spuitjes 
met antistollingsmedicatie tot 21 dagen na ontslag. Deze kunt u zelf plaatsen 
of u kunt een thuisverpleegkundige vragen om dit te doen.  

 

 Pijn: U mag lichte pijnstillers nemen gedurende de eerste dagen na de 
ingreep. Hiervoor krijgt u een medicatievoorschrift mee. 

 

 Alarmsignalen postoperatief  
 

o Onmiddellijk na ontslag uit het ziekenhuis: plotse kortademigheid, 
koorts, toenemend braken of een pijnlijke zwelling links onder 
ribbenboog gepaard gaande met koorts.  

 

o Op lange termijn: braken, toenemende problemen om te eten, 
vitaminegebrek (haaruitval, zenuwproblemen, overdreven 
vermoeidheid), ernstige diarree. 

 

In geval van problemen na de ingreep, neemt u overdag contact op met de 
obesitasverpleegkundige (052 25 27 09) en ´s avonds, ´s nachts of in het 
weekend met de dienst spoedgevallen (052 25 25 25). 

 
 

http://www.obesitaskliniekdendermonde.be/
mailto:obesitaskliniek@azsintblasius.be


13 
www.obesitaskliniekdendermonde.be 

Voor vragen: obesitaskliniek@azsintblasius.be of 052-252709 (obesitasverpleegkundige) 

8. Opvolging 
 

 Sporten: Eén maand na de operatie komt u op de raadpleging bij de kinesist 
van de Obesitaskliniek. Hij zal uw sportieve mogelijkheden in kaart brengen 
en u advies geven voor de verdere revalidatie. Daarna mag u rustig gaan 
sporten. Bouw dit echter voorzichtig op. Doe dit de eerste maanden onder 
begeleiding van een ervaren kinesist of fitnesscentrum bij u in de buurt. 
Uiteraard kan dit ook in az Sint-Blasius, zowel individueel als in 
groepsverband, via een speciaal programma voor patiënten na een 
bariatrische ingreep. Heeft u interesse? Neemt contact op met de 
obesitasverpleegkundige: 052 25 27 09. 

 

 Dieet: De eerste dag na de operatie krijgt u bezoek van de diëtiste. Zij neemt 
met u het postoperatieve dieet door. Daarnaast krijgt u een folder met zowel 
dieetadviezen voor de eerste weken als voedingsrichtlijnen waaraan u zich de 
rest van uw leven moet houden.  
 

Met vragen over uw dieet kan u terecht bij de obesitasverpleegkundige  
(052 25 27 09) of de diëtiste (052 25 21 41 of 052 25 27 78). U krijgt een eerste 
controle-afspraak bij de diëtiste na 2 weken. Het eerste jaar zullen onze 
diëtisten, naast de psychologen, chirurg en de endocrinoloog, u mee 
opvolgen. 

 

 Supplementen: Na de operatie, net voor ontslag, krijgt u nog een spuit met 
vitamine B12 (Neurobion). Patiënten met een gastric bypass, SADI of 
duodenal switch zullen de rest van hun leven supplementen moeten nemen. 
Deze worden bij de eerste controle voorgeschreven. Om er zeker van te zijn 
dat u geen tekorten opbouwt, moet aanvankelijk om de 3 maanden en daarna 
ieder half jaar een bloedafname gebeuren. 
 

 Alcohol: Na een bariatrische ingreep mag u maximaal 1 eenheid alcohol per 
dag drinken. Dagen dat u geen alcohol drinkt mogen uiteraard niet ingehaald 
worden op een andere dag. Het maximum blijft één per dag.  
Na een bariatrische ingreep kunnen bij patiënten sneller hogere 
alcoholspiegels in het bloed (en daarmee een intoxicatie (=vergiftiging)) 
ontstaan dan bij niet geopereerde mensen. 

 

 Psycholoog: Voor de operatie krijgt u éénmalig een uitgebreid intakegesprek 
met een psycholoog. Ook na de operatie wordt u regelmatig opgevolgd door 
de psycholoog om u te steunen en te leren omgaan met uw nieuwe 
levenssituatie. Heeft u behoefte aan extra begeleiding dan is dit altijd 
mogelijk.  Neem hiervoor direct contact op met de psycholoog of met de 
obesitasverpleegkundige (052 25 27 09). 

http://www.obesitaskliniekdendermonde.be/
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 Zwangerschap: De eerste anderhalf jaar na een bariatrische ingreep mag u 
niet zwanger worden.  Na 18 maanden is dit weer toegestaan.  
De kans dat u zwanger wordt na een bariatrische ingreep is aanzienlijk hoger 
dan voor de operatie. Aangezien de werking van orale anticonceptie (de pil) 
na een bypass, SADI of DS niet meer optimaal is, adviseren we u na een 
dergelijke ingreep om, in samenspraak met uw gynaecoloog, een alternatieve 
vorm van anticonceptie te kiezen. 

 

 Maagbescherming: Gedurende een periode van 3 maanden krijgt u een 
maagbeschermer (pantomed 40 mg) voorgeschreven (afhankelijk van de 
ingreep en indicatie eventueel voor een langere periode). Na 3 maanden mag 
de maagbeschermer worden gestopt. Mocht u echter in de toekomst worden 
geopereerd of worden opgenomen in het ziekenhuis, zware stress ervaren of 
ontstekingsremmers moeten nemen (NSAID´s: Voltaren, (Ibo)brufen, 
diclofenac ..) dan moet u gedurende deze periode  de pantomed weer 
dagelijks innemen. Bij twijfel vraag uw huisarts of de Obesitaskliniek om 
advies. 
 

 Roken: Voor de operatie moet u minimaal 4 weken volledig gestopt zijn, 
anders wordt u niet geopereerd. Om dit te vergemakkelijken kunnen we u 
bepaalde medicatie voorschrijven of verwijzen naar onze tabakologen.  
Na de operatie adviseren we u met klem om niet opnieuw te beginnen roken. 
Dit kan leiden tot chronische pijn ter hoogte van het maagkuiltje, vernauwing 
van de maag, zeer moeilijk te behandelen maagzweren of perforaties (gat in 
de maag). Wanneer u toch opnieuw begint met roken, zal u levenslang een 
maagbeschermer moeten nemen. 

 

 Controle afspraak: Deze wordt bij ontslag afgesproken. Een eerste 
raadpleging is gepland na 2 weken bij de diëtiste en na 4 weken bij de chirurg. 
De opvolging na een bariatrische ingreep, met name na een gastric bypass, 
SADI of duodenal switch, is van groot belang! Opvolging is noodzakelijk om te 
controleren of uw gewichtsafname goed verloopt en op lange termijn ook 
behouden blijft.  
Daarnaast is het zeer belangrijk om te controleren of u geen tekorten 
ontwikkelt van belangrijke voedingsstoffen en vitaminen. Onderzoek laat zien 
dat patiënten die langdurig worden opgevolgd de beste resultaten behalen. 
In onze kliniek wordt de opvolging verzorgd door de chirurgen, 
endocrinologen, diëtisten, kinesisten en de psychologen. 
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9. Praktische informatie 
 

 

Vragen: 

Obesitasverpleegkundige 052 25 27 09 

obesitaskliniek@azsintblasius.be  

 

Extra informatie: 

www.obesitaskliniekdendermonde.be  

 
Nuttige telefoonnummers 

Obesitasverpleegkundige 052 25 27 09 

Dieetafdeling                                052 25 27 78 of 052 25 21 41 

Zorgcentrum Z1A                     052 25 21 82 

Afsprakenbureau             052 25 25 05 

Opnameplanner              052 25 25 74 

Dienst Spoedgevallen                 052 25 25 25 

 

 

Voor vragen of inlichtingen van welke aard dan ook, kunt u terecht bij de 

obesitasverpleegkundige telefonisch (052 25 27 09) of per mail 

(obesitaskliniek@azsintblasius.be). 

In geval van problemen na de ingreep, neemt u overdag contact op met de 

obesitasverpleegkundige (052 25 27 09) en ´s avonds, ´s nachts en in het 

weekend met de dienst spoedgevallen (052 25 25 25). 
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