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“Ik eet me dood als ik niet snel geholpen
word”. De man met de enorme buik die
tussen zijn knieën hangt, kan bijna niet
meer lopen. Hij zit bij het introductie-
gesprek van de Eindhovense vestiging van
de Nederlandse Obesitas Kliniek. De verha-
len van de acht groepsleden tijdens de
voorstelronde lijken op elkaar: ooit zijn ze
veel gaan eten, soms weten ze niet meer
precies waarom, en konden ze niet meer
stoppen met eten. Twee vrouwen uit de
groep hebben al jaren een maagband,
maar hebben daar ‘doorheen gegeten’ en
zijn weer net zo dik als vroeger.
Obesitas is een groot probleem. Het aantal
mensen met ernstig overgewicht is de laat-
ste tien jaar verdubbeld naar 12 procent. In
de Verenigde Staten is 17 procent van de
bevolking te zwaar. Er komen steeds meer
klinieken zoals die in Eindhoven. In Vught
bijvoorbeeld heb je Co-eur, een van vier
vestigingen. Televisieprogramma’s haken
in op het probleem. Hele families moeten
minder eten en meer bewegen. Puffen en
zweten en afzien.
In de voorstelronde in de Eindhovense

kliniek zeggen de meesten last te hebben
van ernstige diabetes, gewichtsproblemen,
hoge bloeddruk. Een man valt in slaap tij-
dens de sessie, waarschijnlijk slaapapneu.
De zorgcoördinator legt uit dat na enkele

gesprekken het behandelteam, in samen-
spraak met de patiënt, beslist of er een
maagverkleining volgt of een regulier
afslankprogramma. Ruim tachtig procent
zal uiteindelijk een operatie ondergaan.

Elders in de kliniek praat bewegingsdes-
kundige Joost van Leeuwen (29) met acht
patiënten die over zes weken een maagver-
kleining ondergaan. “Joost”, vraagt een
vrouw uit de groep, “heeft het eigenlijk
nog zin om te sporten tot aan de opera-
tie?” Joost reageert bedachtzaam op iedere
vraag en opmerking uit de groep. “Jazeker,
bewegen heeft nog zin, want dan ga je
fitter de operatie in.” Tijdens de sessies bij
Van Leeuwen wordt meestal niet gesport,
maar alleen gepraat over het belang van
bewegen en sporten. Hij vindt dat als
bewegingsdeskundige met een ‘sporthart’
en afgetraind lijf niet frustrerend. “Alles
draait in de kliniek om fundamentele
gedragsverandering. Want mensen zijn
niet zomaar gaan eten. Dat heeft een oor-
zaak. Hier gaat het meestal om emo-
tie-eters. Ik vind het heel interessant mee
te werken aan gedragsverandering.” Van
Leeuwen ziet bij veel patiënten iets van
‘beweegangst’. “Het is een uitdaging om
mensen daarvan af te helpen. Want een
operatie doet maar twintig procent, de rest
moeten de patiënten zelf doen; in hun
hoofd moet veel veranderen.”

Van Leeuwen loopt naar een bord en
vraagt aan de groep om de voor- en nade-
len van flink afvallen aan te geven. “Zijn er
nadelen dan?”, vraagt een man die moei-
lijk ademt. “Je gewrichten kunnen overbe-
last raken omdat je meer gaat bewegen
en daardoor kun je blessures oplopen”,
antwoordt Van Leeuwen. “En je moet na
de operatie veel meer tijd nemen om te
eten. Je kunt niet meer snel en ondoor-
dacht voedsel naar binnen werken.”
Een vrouw uit de groep vertelt dat ze de
dag ervoor de verleiding niet kon weer-
staan en bij de benzinepomp een groot
blik Redbull heeft gekocht. “Ach, we wor-
den toch over zes weken geopereerd”, zegt
haar buurman. Van Leeuwen reageert
wederom bedachtzaam. “Mmmm...”
Tussen de sessies door vertelt hij dat zijn
kwaliteiten liggen in het rustig adviseren,
coachen en voorlichten. “In de toekomst
wil ik misschien gezinscoach worden,
want gezond eetgedrag en een gezonde
leefstijl beginnen bij de opvoeding.”
“De mensen die hier komen, hebben vaak
al van alles geprobeerd om af te vallen. Ze
zijn ten einde raad. Ik zie dan dat zo’n ope-
ratie snel resultaat geeft: ze worden gezon-
der. Na de operatie komen patiënten als
andere mensen terug: met meer zelfver-
trouwen. Ze stralen uit: ik mag er zijn.”

In Eindhoven staat één van de zes
vestigingen van de Nederlandse Obesi-
tas Kliniek. Patiënten worden er bege-
leid voor en na een maagverkleinings-
operatie. De klinieken werken samen
met gespecialiseerde ziekenhuizen.
Jaarlijks ondergaan zo’n 6000 Neder-
landers een maagverkleining, van wie
3500 via de Nederlandse Obesitas Kli-
niek. De meest uitgevoerde operatie is
de ‘gastric bypass’.
De behandeling in de NOK wordt
verzorgd door een team van specialis-
ten: zorgcoördinator, internist, psy-
choloog, arts, diëtist, bewegingsdes-
kundige en
mogelijk een chirurg.

Meer info: www.obesitaskliniek.nl
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Laatste kans om af te vallen
In de Eindhovense Obesitas
Kliniek begeleidt bewegings-
deskundige Joost van Leeuwen
mensen naar een gezondere en
slankere toekomst. Een maagver-
kleining is vaak nog maar het be-
gin. ‘In hun hoofd moet veel veran-
deren’.
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Vlnr: Sandra van Leijsen (33) uit Raamsdonk, Leon van de Liefvoort (44) uit Oss en Ben van Mook (48) uit Breda. In het midden bewegingsdeskundige Joost van Leeuwen.

‘Deze mensen zijn niet
zomaar zwaar geworden’
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Naam: 
Joost van Leeuwen

Beroep: Sinds 2009 
bewegingsdeskundige bij 
de Nederlandse Obesitas 
Kliniek in Eindhoven
Leeftijd: 29 jaar
Opleiding: Sporthogeschool in Sittard. 
Richting ‘Fitness, gezondheid en welzijn’ 
Mooiste van het werk: ‘Dat de wereld van 
mijn patiënten na de operatie zoveel groter 
wordt.’


