
Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.corendon.nl
023-751 06 06

MEGA VOORDELIG NAAR
ZONNIG HURGHADA
Dit is echt een prijsdoorbraak. Corendon heeft voor u in de maanden april, mei en juni tegen een unieke lage prijs 
weten in te kopen naar de populaire badplaats Makadi Bay nabij de stad Hurghada. Deze prijzen zijn ongekend en 
daar kunt u nu van profiteren. Boek snel want deze aanbiedingen zitten in mum van tijd vol!   

Makadi Bay: Stella Makadi Garden All Inclusive

Stella Makadi Garden is het jongste zusje van het 
inmiddels bekende hotel Stella Makadi Beach. 
Dit splinternieuwe hotel zal alle dromen van een 
heerlijke relax vakantie voldoen. U zult kunnen 
genieten van de vele faciliteiten die speciaal 
ontwerpen zijn voor alle leeftijden. Dit hotel zal 
het woord “genieten’ zeker waarmaken. Naast alle 
faciliteiten van dit fijne hotel kunt u ook gebruik 
maken van de faciliteiten van het zusterhotel Stella 
Makadi Beach!

Stella Makadi Garden ligt een kleine 15 min. lopen 
van het strand en 10 min. lopen naar Stella Makadi 
Beach waar u ook van de faciliteiten gebruik van 
mag maken. Er is een non-stop shuttle bus service 
naar Stella Makadi Beach.

vertrek 14 april t/m 24 april & 1 mei t/m 28 juni

€399,-p.p.

Extra week €200,- p.p.
Familiekamer 2 volw. + 2 kinderen €1399

Kind 2 t/m 13 jaar €349,- p.p.

EGYPTE WAS NOG NOOIT
ZO VOORDELIG

  

Beoordeeld op zoover 

8.4

Nieuw hotel (geopend 

oktober 2011)

Prachtige tuinen

Spa & health club

Waterglijbaan van 7 

meter hoog

5 zwembaden

Handdoekenservice

2 a la carte restaurants

Twee poolbars

8 dagen al vanaf

€399

Comazuipen? 
Ouders, doe eens wat!
Comazuipen, volgens mij wordt dit het 
woord van het jaar 2012. Net als velen 
van u had ik er nog niet zo vaak over 
gehoord en gelezen als vandaag de dag. 
Als we in twittertaal zouden spreken 
dan is het zeker een trending topic! 

Als we het er zo vaak over hebben, 
waarom doet iedereen het dan nog 
steeds? Het woord gezondheid komt in 
die discussies helaas niet voor. Sterker 
nog, we hebben het bijna altijd over 
comazuipen in combinatie met geld. 
Al die kinderen die in het ziekenhuis 
terechtkomen kosten geld, wie gaat 
dat betalen? Ik zou het liever hebben 
over hoe we ervoor zorgen dat die 
kinderen helemaal niet in het ziekenhuis 
terechtkomen. Wat gaan we er met zijn 
allen aan doen om dát te voorkomen? 
En als ik allen zeg, dan denk ik in 
eerste instantie aan de ouders. Kinderen 
drinken vaak hun eerste glaasje alcohol 
in het ouderlijkhuis. Daar begint het dus 
al. Ouders moeten hun kinderen bewust 
maken van de risico’s die, vroegtijdig, 
overmatig alcoholmisbruik met zich 
meebrengt. En hoe makkelijk is het om 
daar zelf mee te beginnen, want goed 
voorbeeld doet goed volgen. Ik zou  
willen zeggen: ouders doe eens wat!

Praat met me mee via Twitter  
(https://twitter.com/laurentdevries). 
Of reageer op deze column via  
communicatie@ggd.nl.

Laurent de Vries
Directeur GGD Nederland

advertentie

De 45-jarige Ciska Koppen had al-
les al geprobeerd: van Weight Wat-
chers tot Sonja Bakker. Toch bleef 
ze steken op een gewicht van 122 
kilo en kreeg als gevolg van haar 
overgewicht suikerziekte. Vorig jaar 
besloot Koppen zich te laten helpen 
in het Obesitas Centrum Amsterdam. 
“Er moest wat gebeuren, anders zou 
ik in een rolstoel eindigen.” Koppen 
volgde een intensief traject en onder-
ging een maagverkleinende operatie. 
Hierin werd ze begeleid door een 
arts, psycholoog, diëtist en bewe-
gingstherapeut. “Je krijgt een hand-
vat aangereikt, maar je moet het zelf 
doen.” De kilo’s vlogen eraf, ze viel 
ruim veertig kilo af. Zaterdag orga-
niseert het centrum een open dag. 
Naast voorlichting en de workshop 
‘Gezond en lekker koken’, vertellen 
ervaringsdeskundigen hun verhaal. 
“Eten is niet gezellig, maar de men-
sen zijn gezellig.” 

Het Obesitas Centrum Amster-
dam is onderdeel van het Sint Lu-
cas Andreas Ziekenhuis en werkt 
nauw samen met de Nederlandse 
Obesitas Kliniek (NOK). Hierdoor 
kan het voor- en natraject onder één 

dak plaatsvinden. Volgens chirurg 
Bart van Wagensveld is dat uniek.  
“Patiënten kunnen hier terecht voor 
een intensief programma”, zegt 
hij. “Eerst vindt er een uitgebreide 
screening plaats. Iemand komt pas in 
aanmerking voor een operatie als de 
Body Mass Index (BMI) hoger dan 40 
is of meer dan 35 met een bijkomen-
de ziekte. Daarnaast moet iemand 
meerdere professioneel begeleide po-
gingen hebben ondernomen om af te 
vallen en meer dan vijf jaar last heb-
ben van overgewicht.” Volgens Kop-
pen is de begeleiding goed. “Je gaat 
een nieuw leven aan. Bewust met 
voeding en bewegen omgaan.”

Van Wagensveld benadrukt dat 
obesitas geen cosmetisch probleem 
is, maar een ziekte. “Als gevolg van 
het overgewicht hebben veel mensen 
last van suikerziekte, slaapapneu en 
hoge bloeddruk”, zegt  Van Wagens-
veld. “Een operatie is de enige behan-
deling waarmee op lange termijn een 
lager gewicht bereikt kan worden.” 
Na de operatie raken de patiënten 
niet uit het zicht. Op moeilijke mo-
menten biedt het digitale ondersteu-
ningsprogramma eCoaching hulp. 
Ook Koppen valt nog steeds af en zit 
al bijna op een gezond BMI van 25. 
“Het is een mindset. Het heeft mijn 
leven voor 150 procent veranderd. 
Ik ben een studie voor voedingscon-
sulent gaan volgen. Dat is confron-
terend, maar zo blijf ik er wel mee 
bezig.”

Ciska Koppen viel na de Gastric Bypass-operatie veertig kilo af.  / JELMER TEN HOEVE

Overgewicht. Het Obesitas 
Centrum Amsterdam 
begeleidt mensen 
intensief naar een gezond 
leefpatroon. “Het heeft 
mijn leven voor 150 procent 
veranderd.”

Weetjes en feiten over obesitas

Het Obesitas Centrum Amsterdam 
behandelt nog maar het topje van de 
ijsberg, volgens chirurg Bart van Wa-
gensveld. Hoe gezond is jouw gewicht?

 
Het BMI wordt berekend door het 
gewicht te delen door de lengte in 
het kwadraat.

vrouwen obesitas. Meer vrouwen 
dan mannen melden zich aan voor 
het behandeltraject in het Obesitas 
Centrum Amsterdam. 

krijgt groen licht voor een operatie.  
Van de overigen is bijvoorbeeld de 
gezonheid te slecht.

uitgevoerd. Hierbij wordt de maag 
verkleind en een deel van de dunne 
darm omgeleid. Zo ervaart men snel-
ler en langer een vol gevoel.   

-

operaties uitgevoerd. In het Obesitas 
Centrum Amsterdam werden in 2011 
vierhonderd gewichtsreducerende 
operaties uitgevoerd.

-
trouwen. Men durf te investeren in 
sociale contacten.

Ciska Koppen: Eten is 
niet gezellig, maar de 
mensen zijn gezellig
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