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Bij ernstig overgewicht kan een ope-
ratie de laatste mogelijkheid zijn om 
gewicht te verliezen. Met zo’n ope-
ratie wordt de maag sterk verkleind, 
waardoor men geen grote porties 
meer kan eten. Het Obesitas Centrum 
in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
in Amsterdam doet dat met een zoge-
heten gastric bypass. Manager Vanes-
sa Pen legt uit: “Van het bovenste deel 
van de maag wordt een nieuw klein 
maagje gemaakt, ongeveer ter groot-
te van een kiwi. De dunne darm wordt 
hier vervolgens weer op aangesloten. 
De rest van de maag blijft zitten, maar 
heeft dan geen functie meer.”

Team van deskundigen
De operatie is bedoeld voor mensen 
met morbide obesitas. De Body Mass 
Index (BMI) is dan meer dan 40. (Ie-
mand van 1,80 m. weegt dan meer dan 
130 kilo.) “Soms hanteren we de grens 
van 35, maar alleen als er gezond-
heidsproblemen zijn die te maken 
hebben met het overgewicht, zoals 
diabetes, hoge bloeddruk of slaapap-

neu”, legt Vanessa uit.  
In het centrum bekijkt een team 

van deskundigen in samenwerking 
met de Nederlandse Obesitas Kliniek 
(chirurg, obesitasverpleegkundige, di-
etist, psycholoog, bewegingsdeskun-
dige) de situatie en de mogelijkheden. 
“We gaan bijvoorbeeld na welke ande-
re begeleide pogingen iemand al heeft 
gedaan om af te vallen”, vertelt Vanes-
sa. “Vrijwel iedereen heeft al een heel 
traject van lijnpogingen achter de rug. 
Veel mensen vinden het daarom pret-
tig dat een heel team van professio-
nals nog eens naar hun situatie kijkt. 
We kunnen bijvoorbeeld adviseren 
om met psychologische begeleiding 
de oorzaak van het overgewicht te be-
handelen. Een operatie is echt de laat-
ste mogelijkheid.”

Voortraject
Mensen die voor de operatie in aan-
merking komen, moeten wel eerst 
een voortraject volgen: 7 wekelijkse 
bijeenkomsten met een groep, waar-
in men zich voorbereidt op het leven 
met een maagverkleining. Met elkaar 
en met professionals bespreken zij 
intensief hoe je met die verandering 
omgaat en hoe zij hun nieuwe leefpa-
troon zien. “De groep is heel belang-
rijk om elkaar te ondersteunen”, zegt 
Vanessa. “Het contact helpt enorm in 
de voorbereiding en er ontstaan echt 
banden tussen mensen.”

De ingreep zelf duurt ongeveer an-
derhalf uur. De patiënt moet daarna 4 
tot 6 weken herstellen. Men mag dan 
geen zware lichamelijke inspannin-
gen verrichten. Na 6 weken mag men 
weer intensiever gaan bewegen en 

bijvoorbeeld gaan sporten. 
Na de operatie is er nog een langdu-

rig natraject van 5 jaar, om de patiënt 
te ondersteunen om het leven weer 
op te pakken en anders in te richten. 
Met dezelfde groep als voor de opera-
tie is er regelmatig een bijeenkomst, 
waarin men ervaringen kan delen 
en elkaar tips geven. Vanessa: “Voor-
al in het eerste jaar moet men zoeken 
naar een nieuwe leefwijze: wat kan ik 
eten?, en hoeveel? In de groep vindt 
men steun bij elkaar en bij de profes-
sionals. In de laatste fase is de begelei-
ding voornamelijk met chatsessies en 
coaching via internet.”

Goede resultaten
De ingreep is niet zonder risico’s: 
het is een grote buikoperatie waarbij 
complicaties kunnen ontstaan, zoals 
een bloeding of infectie, lekkage van 
de nieuwe darmaansluiting of trom-
bose. “Vooraf bespreken we dat met de 
patiënt, zodat men zich bewust is van 
deze risico’s.”

De Gastric Bypass heeft over het al-
gemeen goede resultaten: mensen 
verliezen 60 tot 80 procent van hun 
overgewicht. En misschien nog be-
langrijker: tachtig procent van de 
mensen heeft daarna geen diabetes 
meer. “Dat is het mooie van deze in-
greep”, besluit Vanessa.
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De afgelopen 30 jaar is het 
aantal kinderen met overge-
wicht enorm toegenomen. 
Hoe kunnen we deze ten-
dens stoppen?

“Obesitas op jonge leeftijd 
is vaak een uiting van onge-

zonde leefstijl”, vertelt Jaap Seidell, 
hoogleraar Voeding en Gezondheid 
aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. “Kinderen bewegen te weinig 
of snacken te veel. Het overgewicht 
zorgt voor lichamelijke en socia-
le problemen. Ze worden gepest. Ze 
leren niet bewegen en raken in een 
sociaal isolement. Op latere leeftijd 
vinden ze moeilijker een partner of 
een baan.”

Impulsief
Te dikke kinderen groeien vaak op in 
minder goede sociaal economische 
omstandigheden. Seidell: “Woon je 
in een wijk met veel criminaliteit en 
veel verkeer, dan ga je minder snel 
buitenspelen. We weten van kinde-
ren dat ze impulsief reageren. Is er 
een tv, dan kijken ze tv. Is er een voet-
balveldje, dan gaan ze voetballen. 
Daarom is het belangrijk om kinde-
ren zoveel mogelijk uit te nodigen 
tot gezond gedrag.” 

Omgeving
Het gezin, de school en de wijk bepa-
len het gedrag van kinderen. De ou-
ders beslissen wanneer een kind iets 
lekkers mag pakken en stelt de regels 
op omtrent snoepen en tv-kijken. 
“Op de meeste scholen staan geen 
waterkoelers, maar wel automaten 
met frisdrank”, vervolgt Seidell. “In 
de wijk moet voldoende groen en 
speelgelegenheid aanwezig zijn, die 
bereikbaar en veilig moeten zijn, an-
ders werkt het niet. Het gaat om de 
combinatie: de ouders kunnen wel 
willen dat hun kind een gezond leef-
patroon aanleert, maar als de school 
niet meewerkt en in de buurt kun-
nen ze niet spelen, wordt dat lastig.”

Voorbeeld
Er zijn inmiddels voorbeelden waar-
bij de omgeving op elkaar is afge-
stemd. “Er is een project (JOGG, 
Jongeren op Gezond Gewicht) waar-
bij bijvoorbeeld lokale stadsland-
bouw samenwerkt met scholen om 
kinderen tijdens het overblijven van 
gezonde voeding te voorzien. Daar-
mee los je meerdere problemen op”, 
besluit Seidell. “De lokale stadsland-
bouw vindt meer aftrek van haar 
producten, alle overblijfkinderen 
krijgen dezelfde gezonde voeding 
en ouders komen met elkaar in con-
tact.” 

Operatie als  
laatste mogelĳkheid

Maak van de 
gezonde manier de 
makkelĳkste manier

 ■ Vraag: Wat is de laatste mo-
gelĳkheid om morbide obesitas 
te behandelen?

 ■ Antwoord: Een maag-
operatie. Maar het is een grote 
ingreep en vraagt langdurige 
begeleiding .
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