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➔ Vervolg van voorpagina
Den Helder ✱ Als je naast je norma-
le maaltijden 500 kilocalorie per
dag extra eet, kom je ruim twee
kilo per maand aan. Met één snee
brood met pindakaas en een blikje
cola zit je al aan die 500 kilocalo-
rie. ,,Als je dat dag in dag uit doet
en twee kilo per maand aankomt,
sport je dat er niet af’’, weet Kobus
Dijkhorst, directeur van de Neder-
landse Obesitas Kliniek (NOK). De
NOK is de grootste en meest gespe-
cialiseerde zelfstandige kliniek in
Nederland voor de behandeling
van mensen met ernstig overge-
wicht (morbide obesitas). ,,Morbide
obesitas gaat zonder uitzondering
gepaard met fysieke en psychische
klachten.’’

Kwart
Het BMI (Body Mass Index) meet
de verhouding tussen de lengte en
het gewicht. Bijna een kwart van
de Nederlandse bevolking heeft
een BMI van 25 of hoger en is dus
te zwaar. Bij een BMI tussen 25 en
30 is er sprake van overgewicht.
Een BMI boven de 30 is goed voor
het predicaat ’obesitas’. Vanaf een
BMI van 35 is er sprake van morbi-

de obesitas. Patiënten die daaraan
lijden, hebben allerlei kwalen en
aandoeningen: die kunnen va-
riëren van suikerziekte, verhoogd
cholesterol, hart- en vaatziekten en
onvruchtbaarheid tot slaapapneu,
hoge bloeddruk, artrose, rugpijn,
depressie en migraine. Maar zij
hebben ook een grotere kans op
kanker, faalangst, gewrichtsklach-
ten en een minderwaardigheids-
complex. In Nederland lijdt tussen
de 1,5 en 2% van de bevolking aan
morbide obesitas. ,,Dat is zeer
verontrustend’’, zegt bariatrisch
chirurg Huib Cense van het RKZ
Ziekenhuis in Beverwijk. Hij en
zijn collega’s voeren jaarlijks hon-
derden maagverkleiningsoperaties
uit. ,,Morbide obesitas maakt dat
mensen vaak ziek zijn en een groot
beroep doen op de gezondheids-
zorg. En het zorgt voor een minde-
re kwaliteit van leven.’’
Veel obesitaspatiënten vallen af
maar komen net zo hard weer aan.
En worden zelfs zwaarder dan ze
waren voor hun dieet. Chirurg
Cense weet wel hoe dat komt. ,,Er
zit in je brein een soort ijkpunt dat
heel moeilijk te resetten is. Daar-
door wil je lijf terug naar dat oude
gewicht. Je lijf maakt een bepaald
hormoon aan dat naar je brein gaat
en dat hongergevoel geeft. Na een
gastric bypass daalt de hormoon-
productie. Het hongergevoel wordt

dus minder.’’
Er zijn verschillende manieren om
de maag te verkleinen. Het Rode
Kruis Ziekenhuis was in 1991 het
eerste ziekenhuis in Nederland dat
een maagbandje plaatste bij een
patiënt met morbide obesitas.
Omdat die methode op de lange
duur onvoldoende resultaat en te
veel complicaties gaf, kwamen de
gastric bypass en gastric sleeve
daarvoor in de plaats.
Cense: ,,De gastric bypass is een
relatief zware operatie die wel een
belangrijk gevolg heeft. Zo ver-
dwijnt of vermindert bij veel be-

handelde patiënten de insulineaf-
hankelijke diabetes. Dat is grote
winst.’’ Bij de gastric bypass wordt
de maag fors en ook definitief
verkleind. Een deel van de dunne
darm wordt door de omleiding
uitgeschakeld voor de opname van
voedsel. Daardoor wordt er minder
voedsel via de darmwand opgeno-
men. Dat leidt tot een gewichtsver-
lies dat kan oplopen van 60 tot 75
procent van het overgewicht. Hoe-
wel de operatie relatief zwaar is,
kent de gastric bypass op langere
termijn een veel beter blijvend
resultaat en minder complicaties

dan bijvoorbeeld de maagband.
De Nederlandse Obesitas Kliniek
begeleidt patiënten voorafgaand en
na afloop van de maagverklei-
ningsoperaties, vertelt Kobus Dijk-
horst. ,,Zij worden enkele maan-
den vóór de operatie begeleid door
een multidisciplinair team van
internist, psycholoog, chirurg, arts,
diëtist en bewegingsdeskundige.
Het aanleren van een gezonde
levensstijl staat centraal. Na de
operatie worden zij nog een jaar
begeleid.’’
Die begeleiding is cruciaal, weet
Cense. ,,Een operatie alleen helpt

niet. Een verkeerd eetpatroon moet
je veranderen. Als je na een bypass
vier milkshakes per dag blijft drin-
ken, gaat het niet goed.’’
Hij vindt dat obesitaspatiënten
niet door artsen aan het lintje
gehouden moeten worden met
adviezen om af te vallen. ,,Het zijn
zieke mensen, die op termijn veel
zorg gaan gebruiken. Dat kost
geld. Je moet hen dus de beste
behandeling geven. Een maagver-
kleiningsoperatie gecombineerd
met een verandering in levensstijl,
is de enige behandeling die op
lange termijn werkt. Als je hen die

behandeling onthoudt, laat je hen
jarenlang in de misère zitten.’’
De chirurg vindt dat hij mooi en
dankbaar werk doet. ,,Je hoort vaak
dat mensen door zo’n operatie aan
een nieuw leven beginnen.’’ Maar
een maagverkleiningsoperatie is
geen kattenpis, benadrukt hij.
,,Het is niet even een pukkeltje
wegsnijden. Het is een zware in-
greep waar je bewust voor moet
kiezen. En aan elke operatie zijn
risico’s verbonden. Maar op de
lange termijn zitten er veel meer
risico’s vast aan niet opereren dan
aan wel opereren.’’

Chirurg Huib Cense (links) voert in het RKZ in Beverwijk een kijkoperatie uit. ARCHIEFFOTO RONALD GOEDHEER

Niet meer vier
milkshakes op
één dag 

Delano Weltevreden
d.weltevreden@hollandmediacombinatie.nl

Schagen ✱ Overgewicht. Het be-
sluipt je en op een dag kom je er
als volwassene achter dat je te
zwaar bent. Daarom is het zaak
om er vroeg bij te zijn, zeggen de
deskundigen van GGD Hollands
Noorden. Kinderen worden daar-
om al heel jong gecontroleerd op
lengte en gewicht. Dat gebeurt
door de Jeugdgezondheidszorg
tijdens de contacten op het con-
sultatiebureau en op school. Op
drie momenten worden daarvan
op verzoek van de Inspectie Ge-
zondheidszorg tabellen gemaakt:
op de leeftijd van 2 jaar, 3 jaar en 9
maanden en 10/11 jaar.

Ernstig
,,Vorig jaar had in Den Helder
heeft 13,2 procent van de tweejari-
gen overgewicht. Van dat aantal

heeft 3 procent ernstig overge-
wicht, oftewel ’obesitas’, zegt
stafverpleegkundige Evelien Ka-
toen. Op Texel zijn de cijfers 11,9
procent om 1,7 procent, Hollands
Kroon 7 procent om 0,6 procent
en Schagen 7 procent overgewicht
om 0,2 procent obesitas. Evelien
Katoen zegt dat het risico op het
krijgen van overgewicht en obesi-
tas hoger is onder de inwoners
met een lagere opleiding.

Ontzettend lastig
Marianne Huitinck is beleidsme-
dewerker gezondheidsbevorde-
ring bij GGDHN. Zij stelt dat het
ontzettend lastig is om overge-
wicht aan te pakken. ,,Daarom is
preventie belangrijk, te beginnen
bij jonge kinderen. Er zitten zo-
veel aspecten aan. Belangrijk is

een omgeving die mensen stimu-
leert tot gezond gedrag: goede
fiets- en wandelpaden, speelplek-
ken, medewerking van de indus-
trie, scholen en sportverenigin-
gen. Maar ook de rol van de ou-
ders en de opvoeding zijn van
belang. Welk voorbeeld geven zij
en hebben zij kennis van gezonde
voeding? Een zakje patat op z’n
tijd is niet erg. Maar als jij je kind
na het zwemmen altijd een zak
patat geeft, schiet het niet op.’’
Uit onderzoek blijkt dat zes jaar
een kritische leeftijd is. Als kinde-
ren op hun zesde overgewicht
hebben, is de kans groot dat zij
ook op latere leeftijd te zwaar
zijn. ,,Zij hebben later meer kans
op hart- en vaatziekten, diabetes
en kanker’’, weet Evelien Katoen.
,,De kinderen met obesitas wor-

den verwezen naar de afdeling
kindergeneeskunde.’’

Bewustwording
GGDHN geeft voorlichting en
programma’s op scholen en levert
daarmee een bijdrage om de be-
wustwording over gezond eten en
voldoende bewegen te vergroten.
Ook met sportclubs wordt goed
samengewerkt. Zo zijn er scholen
die gezonde producten aanbieden
in de schoolkantine. Zoete drank-
jes worden bijvoorbeeld vervan-
gen door water. ,,We maken kleine
stapjes’’, stelt Marianne Huitinck.
Het gaat om een gedragsverande-
ring die wel even tijd nodig heeft.
De verandering moet vanuit de
mensen zelf komen, Ze moeten
ervaren dat gezond eten lekker is
en bewegen leuk is om te doen”.

’Na het zwemmen gezonde snack’

Kinderen moeten volgen de GGDNH gezonder eten. ARCHIEFFOTO ANP 

Den Helder ✱ ,,Ik groeide het
dak uit’’, zegt Herman. ,,Ik heb
een genetische aanleg, een stof-
wisselingsprobleem en ik was
gestopt met roken. En we hou-
den van lekker eten. Toen Irma,
mijn vrouw, in het ziekenhuis
lag, ben ik door de stress ook
meer gaan eten.’’ Twee jaar na
zijn operatie is hij 30 kilo kwijt.
,,Voor het eind van dit jaar wil ik
onder de honderd kilo zitten.
Dus er moet nog tien kilo af. Het
is heerlijk om normaal je veters
te kunnen strikken, vroeger zat
mijn buik in de weg. Ik draag nu
kleding die twee maten kleiner
is. Ik ben zo trots als ik mijn
klerenkast leeg kan trekken: ’dit
is te groot, dat is te groot’.’’
Zijn leefstijl heeft hij drastisch
aangepast. ,,Om de dag zit ik in
de sportschool. Elke dag vijf

kilometer hardlopen. Dat kon ik
vroeger niet, mijn lijf was te
zwaar. Ik ben een nieuw mens
geworden. Het is lekker als
mensen zeggen: ’zo, jij ziet er
goed uit’.’’ Herman en Irma zijn
zich bewust geworden van wat
zij eten. ,,Wij lezen nu de ver-
pakkingen van producten in de
winkel. In allerlei producten
zitten verborgen suikers. De
frituurpan hebben we de deur
uit gedaan. Als we ’s avonds op
de bank iets willen eten, nemen
we een mandarijntje of kom-
kommer.’’ Wat Herman betreft is
er één minpuntje aan de opera-
tie. ,,Ik ben gek op sushi, dat
vind ik het lekkerste wat er is.
Maar ik word er nu kotsmisse-
lijk van. Dat ik geen sushi meer
kan eten is een straf.’’
De naam ’Herman’ is gefingeerd.

’Zó, jij ziet er goed uit!’

Schagen ✱ Kun je zonder opera-
tie van extreem overgewicht
afkomen? ,,Dat is heel moeilijk’’,
zeggen Masja Koper en Marjo-
lijn Drenth van diëtistenpraktijk
Met Smaak aan de Trapweg 1a in
Schagen. Een derde van hun
cliënten heeft een vorm van
obesitas, de rest kampt met een
andere mate van overgewicht.
,,Er is vaak sprake van onderlig-
gende problemen en ziektes.
Afvallen is vaak lastig in combi-
natie met medicijngebruik. Zo
zorgen antidepressiva voor ge-
wichtstoename’’, zeggen de
diëtistes.
Emotioneel eetgedrag speelt in
veel gevallen een rol. Koper en
Drenth: ,, Als iemand met ex-
treem overgewicht bij ons bin-

nenkomt is dat al een hele stap.
Dan is er al een knop om. Wij
brengen hun hele verhaal in
kaart: leefstijl, beweging, roken,
alcoholgebruik, gezin, werk,
rust, planning. Ons streven is
vijf tot tien procent afvallen in
een jaar, daarna afbouwen naar
wat haalbaar is voor de cliënt.
De weegschaal blijft in de hoek.
En al weeg je 130 kilo en val je
twee kilo af, dan is dát al een
stimulans om het gevonden
patroon uit te bouwen.’’
Alleen het ’haalbare’ telt, zeggen
zij. ,,En gaat iemand de fout in?
Geeft niks. Nieuwe ronde, nieu-
we kansen. Van één eetbui kom
je geen twintig kilo aan. Dus
zelfs dan is er nog hoop.’’
www.dietistenmetsmaak.nl

’Van één eetbui kom je
niet twintig kilo aan’

Drenth (links) en Koper voor hun diëtistenpraktijk. FOTO HMC/RICHARD ZUT 

Dik in de Kop
Van de volwassenen (19 jaar en ouder) in Den Helder heeft 51,8%
overgewicht. 15,7% lijdt aan obesitas. Hollands Kroon: 48,1% overge-
wicht, 12,1% obesitas. Schagen: 39,2% overgewicht, 7,6% obesitas.
Texel: 49,1% overgewicht, 13% obesitas.
Onder ouderen vanaf 65 is het probleem van overgewicht groter.
Den Helder: 57,2% overgewicht, 12,3% obesitas. Hollands Kroon:
60,5% overgewicht, 15,2% obesitas. Schagen: 51,6% overgewicht,
10,2% obesitas. Texel: 58,5% overgewicht, 15,1% obesitas.

Effe sporten
Stevig geluncht: dubbele
hamburger, grote beker
cola, grote portie friet
(1350 kcal). Kun je die door
sporten ’effe’ uit je lijf
krijgen? Ja, maar dat
wordt aanpoten: zwem-
men: 10.4 km, hardlopen:
17,92 km, wandelen: 25,6
km, fietsen: 47,2 km.

Morbide obesitas:
daling kwaliteit
van leven

Den Helder ✱ Irma woog 140 kilo
toen ze zo’n drie jaar geleden een
maagverkleiningsoperatie onder-
ging in het Rode Kruis Ziekenhuis.
,,Ik weeg nu 78 kilo’’, zegt de Hel-
derse. Het is haar tweede operatie.
Zo’n vijftien jaar geleden kreeg zij,
ook in het RKZ, een maagband.
,,Het eerste jaar ging ik van 130 naar
90 kilo. Door complicaties is de band
na enkele jaren verwijderd.’’
Drie jaar geleden dus een maagver-
kleiningsoperatie. ,,Ze zeggen dat
het wel eens fout gaat. Je denkt dan
altijd dat het jou niet zal overko-
men. Dus wel. Bij de operatie wordt
een deel van je maag af gehaald. Om
de een of andere reden hadden de
nietjes waar ze je maag weer mee
dichtmaken niet gepakt. Mijn maag
lag dus open. Alle voedsel kwam dus
in mijn buikholte terecht. Dat gaat
op plaatsen zitten waar je niet zo-
maar bij kan. Het moest allemaal
weggezogen worden.’’
Tot overmaat van ramp kreeg ze nog
een dubbele longontsteking. Het
had een haar gescheeld of ze had het
loodje gelegd. ,,Zo erg zelfs dat ze
mijn man, Herman, hebben gebeld.
Hij moest meteen naar het zieken-
huis. Ze vreesden dat ik de nacht
niet zou halen.’’

Een maand heeft ze in het zieken-
huis gelegen, op tweede kerstdag
mocht ze weer naar huis. Toen ze het
ziekenhuis in ging, woog ze 140 kilo,
nu zit ze op 78. ,,Ik was er bijna ge-
weest, maar die operatie heeft mijn
leven écht veranderd. Ik zou het dus
zo weer doen. Ik ben veel zelfverze-
kerder en vraag me niet meer af wat
mensen van me denken.’’ Ze kan
dan wel bijna de helft van haar ge-
wicht kwijt zijn geraakt, tussen de
oren moet Irma nog aan haar nieu-
we uiterlijk wennen. ,,Het zijn klei-
ne dingen. Als ik in een kledingzaak
kom, pak ik eerst een maatje XL.
Terwijl ik inmiddels een M heb.’’
De naam ’Irma’ is gefingeerd.

Irma is nu zelfverzekerd
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