Samen naar een betere
kwaliteit van leven
Obesitas Centrum Amsterdam biedt uniek
behandelprogramma

In december 2015 nam Monique (45) het besluit
om haar extreme overgewicht serieus aan te
pakken. “Mijn kwaliteit van leven is enorm
toegenomen”.
‘Ik had een BMI (Body Mass Index) van 55
en dus morbide obesitas. Ik besefte dat het
niet meer lang zou duren tot ik ernstige
gezondheidsklachten zou krijgen. Na een
doorverwijzing van mijn huisarts ben ik enkele
weken na het intakegesprek bij de Nederlandse
Obesitas Kliniek (NOK) in Amsterdam in
groepsverband gestart met het voortraject. Ik
heb dit als zeer positief ervaren. Er was veel
onderlinge steun en begrip’.
Obesitas Centrum Amsterdam (OCA)
OCA en NOK bieden een uniek en eﬀectief
behandelprogramma. Een zorgvuldige
voorbereiding voor de operatie wordt

gevolgd door een intensief programma voor
leefstijlverandering na de ingreep. ‘ Mensen
hebben vaak al van alles geprobeerd als ze bij
ons terechtkomen’, vertelt Vanessa Pen, manager
OCA. ‘Een operatie is ingrijpend, maar vaak wel
het enige redmiddel. Het helpt om sneller af te
vallen en een gezond gewicht te bereiken’.
‘Psychologen staan klaar om psychisch de
veranderingen een plek te geven, we nemen angst
om te bewegen weg en werken aan het zelfbeeld.
Diëtisten helpen om een gezond eetpatroon te
ontwikkelen en anders naar eten te gaan kijken.
Doordat we in een groep werken, vinden mensen
ook veel steun en begrip bij elkaar. Hier worden
vriendschappen voor het leven gesloten.’
Kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor behandeling
hanteren wij een aantal criteria. Zo moet uw BMI

boven de 40 liggen (in sommige gevallen 35)
en moet u al langer dan 5 jaar last hebben van
overgewicht.
Informatieavonden
U bent van harte welkom op één van de
informatieavonden in OLVG, locatie West.
Aanmelden kan op obesitaskliniek.nl/agenda.
13 maart – 2 april – 7 mei – 12 juni – 10 juli

