
Overgewicht/Obesitas
Het verhaal van Jolien

Jolien 23 jaar was als kind altijd al zwaar. Al 
heel haar leven let ze op haar gewicht, maar 
nu ze geneeskunde studeert loopt het 
volledig uit de hand. Ze raadpleegt U dan 
ook met de vraag naar hulp







Overgewicht/Obesitas
Casus

- Ontstaan?
- Eetgewoonte?
- Fysieke activiteit?
- Weet van co-

morbiditeiten?
- Subjectieve last
- Familiale 

anamnese 
- Medicatie

- Kindsbeen/versneld 
sinds kot

- Lijnt voortdurend
- Nauwelijks fysieke 

activiteit
- Geen gekende/moe
- Niks past
- Geen bijzonderheden 
- Prikpil/migraine 

medicatie



Overgewicht/Obesitas
Casus

- Gewicht?
- Lengte?
- Buikomtrek?
- Organen?
- Bloeddruk

- 98 kg
- 1m 70cm
- /
- Geen 

bijzonderheden
- 130/70 mmHg



Overgewicht/Obesitas
Casus

-BMI : 33.9 kg/m2

- Obesitas graad 1
- Edmonton ? 
- Welke bijkomende onderzoeken?



Overgewicht/Obesitas
Casus

- Labo (NUCHTER!!!!!): COFO, 
glycemie/lipiden/leverfunctie/vitaminebilan (risico 
ijzertekort/vitamine D tekort)/c-peptide (berekening 
HOMA-IR)/TSH (eventueel cortisolurie)

- Slaaplabo gezien moe/snurken/hoofdpijn



Overgewicht/Obesitas
Casus

- Normaal Labo evenwel licht ijzertekort
- Glycemie 101 mg/dl/c-peptide 0.91 nmol/L
- HOMA-IR 2.1 (sensitivity 44%)  

- Slaaplabo gepland







Overgewicht/Obesitas
Casus

-BMI : 33.9 kg/m2

- Obesitas graad 1
- Edmonton = Stage 1/2
- Start Metformine (IFG en 

hyperinsulinisme (ter discussie)
- Verwijs naar diëtiste/psycholoog



Vind een diëtist…
• Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten
https://vbvd.be/

• Eetexpert
https://eetexpert.be/contact/

→ verwijslijn

• Union professionnelle des diététiciens de langue française
https://updlf-asbl.be/

• Belgian Bariatric Allied Health Society  
https://bbahs.net/

https://vbvd.be/
https://eetexpert.be/contact/
https://updlf-asbl.be/
https://bbahs.net/


Gegevens uit de anamnese 
belangrijk voor het dieetconsult
1) Antecedenten gerelateerd aan gewicht? 

àovergewicht sinds kinderleeftijd

2) Voortdurend op dieet, reeds eerdere behandelingen voor
obesitas? 

àverschillende diëten waaronder Dukan-dieet, 
maaltijdvervangers, …

3) Oncontroleerbare toename van het gewicht sinds ze ‘op kot’ 
woont

4) Verwachtingen / motivatie ?
• Allereerst esthetisch (niets past mij…)
• Gezondheid

5) Sedentair (student, geen sport)

6) Obesitas graad 1, Edmonton stadium 1



Voedingsanamnese
Eetgedrag:
• Eet heel snel
• Meer voor een scherm dan aan tafel
• Verzadigingsgevoel: niet waargenomen
• Maakt geen onderscheid tussen honger en hunkeren

Doel voedingsanamnese
= komen tot bewustwording van het gedrag: 
• honger ><  zin om te eten/gulzigheid
• Ervaren verzadiging?  (luisteren naar de signalen)
• Duur van de maaltijden (te kort?) /voldoende kauwen?
• Emoties die aanzetten tot eten

à Samenwerking met gedragspsycholoog
(20 à 30% van patiënten vertoont eetstoornissen)



Analyse voedingsdagboek
• Ontbijt (↑ suikers)

- ontbijtgranen met chocolade
- 2 chocoladebroodjes

• Lunch (fast food)
- koopt 1 belegd broodje/durum

• Warme maaltijd
- zij kookt weinig (2 à 3x /week)
- onevenwichtige snelle maaltijd (vaak pasta)
- onregelmatige inname van groenten
- grote porties (2de maal opscheppen)

• Dranken: light frisdranken en alcohol (veel bier/cocktails in weekend)
• Tussendoortjes/snacks: ‘s avonds (chips) en vooral tijdens de examen

→ calorie inname geschat 2800-3000 kcal/dag



Berekening van de energiebehoefte 
(basaal metabolisme+fysieke activiteit) 
BASO Consensus  2020

Vergelijking van HENRY
Vrouw (18 - 30 jaar) : 
BMR: [10,4 x gewicht (kg)] + [615 x lengte (cm)] – 282 = 1782,7 kcal 
BMR x 1,4 (PAL) = 2495,78  kcal

Vergelijking van MIFFLIN  
BMR: [9,99 x gewicht (kg)] + [6,25 x lengte (cm)] – (4,92 x leeftijd) -161 = 1767 kcal
BMR x 1,4 (PAL) = 2473 kcal

Verwijsbrief huisarts: 
Begeleiding door diëtist eerste lijn, matig hypocalorisch dieet:
→ calorie-inname - 500kcal/dag op basis van de geschatte energiebehoeften
→  geschat gewichtsverlies 0.5 kg/week



Bestaat het ideale dieet??
Ernstige beperking of volledige uitsluiting van bepaalde
voedselgroepen? 
Vetarm ?  Koolhydraatarm ? Of Eiwitrijk ?
1) Vetarme diëten: geen bewijs dat ernstige restrictie van vetten meer voordeel heeft
2) koolhydraatarme diëten: 

voordelen op korte termijn voor gewichtsverlies en metabolisme, maar 
gezondheidsrisico’s in sommige gevallen en volhouden op lange termijn is

moeilijk
3) eiwitrijke diëten : 

verzadigend / behoud van vetvrije massa, 
moeilijk volhouden op lange termijn/zou kunnen leiden tot

gezondheidsproblemen

à Algemeen aanvaard= kwaliteit van macronutriënten is belangrijker dan 
kwantiteit

à Huidige consensus = 
• Vervang verzadigde en transvetzuren door onverzadigde vetzuren
• Vervang geraffineerde (bewerkte) koolhydraten door volkoren granen

en groenten



Voorgestelde dieetveranderingen
• Verminderen totale energie-inname
• Maaltijden herstructureren
• Voldoende hydrateren met 1,5 L (aanbevolen dranken)
• Portiegroottes leren beoordelen
• Vermijd snacken tussen maaltijden: max. 2 of 3 gezonde tussendoortjes/dag
• Verbeter de kwaliteit van het bord dwz: 

à minder vetten/gezondere kookmethoden
à geef de voorkeur aan fruit, groenten, granen, volkoren produkten
à vervang verzadigde en transvetten door onverzadigde vetten
à vervang geraffineerde (bewerkte) koolhydraten door volkoren granen

+ geef voorbeeldmenu’s en snelle recepten

• Verwarring/mythen over voeding en diëten
• Realistische doelstellingen qua gewichtsverlies bespreken

à geen concept van ‘een dieet’, 
maar evenwichtige gezonde voeding



Hoge gezondheidsraad

De voedingskwaliteit verbeteren:
visuele hulpmiddelen



De voedingskwaliteit verbeteren: 
visuele hulpmiddelen

Bron: gezond leven

Palm              vingerkootje     hand               vuist
vlees/vis/           vetstof            snede brood   aardappel/

vegetarisch      (olie/boter) pasta/rijst



Beoordelen van de samenstelling van 
voeding: hulpmiddelen

Informatie over samenstelling voeding : 
• Etiketten
• Belgische organisatie NUBEL   www.internubel.be
• digitale toepassingen Yuka, Kwalito en Open Food Facts, 
• de Nutri-Score bepaald door algoritme dwz een ‘berekende’ 

voedingswaarde
– Gunstig (eiwitten, vezels, fruit, groenten, noten)
– ongunstig (energie, totaal suikers, verzadigde vetten, zout) 

à = hulpmiddel bij aankopen in supermarkt

MAAR houdt geen rekening met 
• aanwezigheid additieven, allergenen, kunstmatige smaakstoffen, verontreinigingen
• portiegrootte: voedingsmiddel van categorie A kan niet onbeperkt geconsumeerd

worden
• bereidingswijze thuis (bv diepvriesfrieten)

http://www.internubel.be/


Wanneer verwijs je naar een psycholoog?

• Gedragsverandering naar gezonde leefstijl
• Bij (vermoeden van) een eetprobleem/eetstoornis
• Bij aanwezigheid van andere psychische klachten
– Negatief zelfbeeld
– Verstoord lichaamsbeeld
– Depressie
– Angst
– Sterke (zelf-)stigmatisering
– Sociaal isolement

• Adviserende rol voor andere behandelaars
– Bv. rond motivatie, zie ook 

http://www.draaiboeken.eetexpert.be/huisartsendraaiboek/zorgtraject#bev
ragen-en-uitbouwen-van-motivatie-tot-gedragsverandering

http://www.draaiboeken.eetexpert.be/huisartsendraaiboek/zorgtraject%23bevragen-en-uitbouwen-van-motivatie-tot-gedragsverandering


Waar/hoe vind je een betrouwbare psycholoog?

• Verwijstool Eetexpert www.eetexpert.be/hulp/voor-
professionelen/

• Psychologencommissie www.compsy.be

http://www.eetexpert.be/hulp/voor-professionelen/
http://www.compsy.be/


Wat doet een psycholoog

Afhankelijk van ernstinschatting

Uit ‘Obesity flowchart huisarts’ van 
Eetexpert i.s.m. Baso



Wat doet een psycholoog

EOSS 1
• Eerstelijnswerk rond motivatieverhoging, emotieregulatie (bv. Eten 

als copingstrategie), welbevinden, lichaamsbeeld

EOSS 2 of 3
• Motivering en zorg op maat i.f.v. eetstijl (emotioneel, extern, 

lijngericht), verstoorde cognities, emotieregulatie, lichaamsbeleving



Casus Jolien

• 23j
• Altijd zwaar geweest
• Studente geneeskunde
• Blijft bijkomen
• Lijnt voortdurend, kleding past niet 
• Nauwelijks fysieke activiteit
• Moe, snurken, hoofdpijn
• BMI 33,9



Casus Jolien

Advies artsen
• EOSS stadium 1/2



Casus Jolien

Intake bij psycholoog
• Jolien is prestatiegericht, goede studente
• Zit op kot, in de weekends naar huis
• Ouders gescheiden, moeder vaak op dieet
• Lijngericht, afgewisseld met periodes van alles eten
• Onregelmatig eetpatroon
• Zichzelf veel vergelijken met anderen
• Veel gebruik sociale media
• Sport niet omwille van negatief lichaamsbeeld, schaamte + geen tijd 

door studeren



Casus Jolien

Scores op vragenlijsten
• Eating disorder Examination Questionnaire (EDE-Q): 4,5 (0 tot 5)
• Alcohol Use Disorders Identification Test  (AUDIT): 6 (cut-off 8)
• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): angst 8, depressie 6
• Treatment Motivation Questionnaire (TMQ)

• Externe redenen: 5 (1 tot 7)• Geïnternaliseerde redenen: 3 (1 tot 7)• Hulp zoeken: 6 (1 tot 7)• Vertrouwen: 4 (1 tot 7)

• Composite International Diagnostic Interview (CIDI): 1/8



Casus Jolien

Behandeling
• Stap 1: Motivatie nagaan: waarvoor is ze zelf gemotiveerd?
• Stap 2: Probleemsamenhang opstellen
• Stap 3: Eetpatroon normaliseren, gezonde leefstijl uitbouwen
• Stap 4: Werken rond lichaamsbeeld en perfectionisme
• Stap 5: Motivatie rond beweging opbouwen



Overgewicht/Obesitas
Casus

- Dieet 
- (metformine)
- Wissel prikpil naar ander preparaat
- Start beweging (liefst lopen, zwemmen, maar 

ook spieropbouw)
- Waarshuw Jolien voor rebound



Overgewicht/Obesitas
Casus

- Slaaplabo wijst op zeer ernstige slaapapnee
waarvoor start c-pap

- Edmonton stage ¾
- Ze raakt ontmoedigd





Overgewicht/Obesitas
Casus

Hoewel ze weet dat ze in aanmerking komt 
voor bariatrie (BMI 39+ OSAS) ziet ze dat totaal 
niet zitten. Ze heeft wel al gezien dat GLP-1 
agonisten goed lijken te werken 





Drugs are no longer requiem for a 
dream



Still a lot of prejudice



Novelty
Pharmacotherapy

Drug Mechanism Dosing Response evaluationa Warnings Contraindications
Most common side 
effects

Orlistat
(Xenicalb)3

gastrointestinal and 
pancreatic lipase 
inhibitor

oral, 120 mg, 3 times 
a dayb

3.2 kg weight loss in 1 
year; stop if 
<5% weight loss at 
12 weeks

hepatitis, liver failure 
(rare), pregnancy, 
concomitant 
multivitamin advised

chronic malabsorption 
syndrome, cholestasis, 
breastfeeding

gastrointestinal 
disorders (decreasing 
with prolonged 
treatment), headache, 
decreased absorption 
of fat-soluble 
vitamins, 
hyperoxaluria (kidney 
stones)

Liraglutide
(Saxenda)4

GLP-1 receptor 
agonist

subcutaneous, 3 mg 
once a day (escalating 
from initial dosing of 
0.6 mg once a day)

4.0%–5.4% weight 
loss in 1 year29; stop if 
<5% weight loss at 
12 weeks

acute pancreatitis, 
acute gall bladder 
disease, increased 
heart rate

hypersensitivity to 
liraglutide or any 
excipient, pregnancy

nausea, vomiting, 
pancreatitis

Naltrexone/ 
bupropion
(Mysimba)7

dopamine and 
noradrenaline 
reuptake inhibitor 
(bupropion), mu-
opioid antagonist 
(naltrexone)

oral, 8/90 mg tablet, 
4 tablets a day 
(escalating from initial 
dosing of 1 tablet a 
day)

5.4%–3.7% weight 
loss in 1 year; stop if 
<5% weight loss at 
12 weeks

increased risk of 
seizure and suicide, 
hepatotoxicity, 
hypertension;
FDA requested data 
on long-term 
cardiovascular risks8

uncontrolled 
hypertension, hepatic 
disease, end-stage renal 
failure, seizure, anorexia 
nervosa, bulimia, drug or 
alcohol withdrawal, 
pregnancy, 
breastfeeding, CNS 
tumor; use with caution: 
MAOIs

nausea, constipation, 
vomiting, dizziness, dry 
mouth

CNS, central nervous system; FDA, Food and Drug Administration; GLP-1, glucagon-like peptide-1; MAOIs, monoaminooxidase inhibitors. 
a Weight-related outcomes are placebo subtracted.
b A dose of 60 mg, 3 times a day is available without prescription under the brand name Alli.



Liraglutide à Saxenda ®

(marketing authorisation jan 2015 by EMA)



Secher et al. J Clin Invest 2014;124:4473–88; van Can et al. Int J Obes (Lond). 2014;38:784-93

Liraglutide verhoogt het verzadigingsgevoel en vermindert het 
hongergevoel via hypothalame neuronen

Arcuate

Nucleus

satiety 
signals

POMC/CART

hunger 
signals

NPY/ AGRP

HungerSatiety

Appetite and energy intake

Liraglutide
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Saxenda praktisch

! Goede kandidaten
► Volume, maar ook snoepen, EtOH

► CI: MEN2, MTC (familiaal)

! Injectie
► 1 week 0,6mg

► 1 week 1,2mg

► 1 week 1,8mg

► 1 week 2,4mg

► 5de week 3,0mg



Saxenda vs Wegovy



tirzepatide versus semaglutide



Mysimba®





Fujioka, IJO, 2016



Mysimba®

! Goede kandidaten:

► Craving (snoepen), rokers, EtOH

► Contra-indic: epilepsie, CNS tumor, boulemie/AN, opioïden, MAO-i

! Mogelijke nevenwerkingen:

► Neuropsychiatrisch (suicide)

► Nausea

► Hoofdpijn

► Gejaagdheid, insomnia, droge mond

► CYP interacties

Dosis: Tablet 8/90mg: 

1 week 1 tabl à 1 week 2 tabl à … à max: 2x 2 tabl/d (dosis 32/360 mg)



Mysimba praktisch

! Goede kandidaten
► Craving (snoepen), rokers, EtOH

► CI: epilepsie, CNS tumor, boulemie/AN, opioiden

! Tablet 8/90mg
► 1 week 8/90

► 1 week 16/180

► 1 week 24/270

► 4de week 32/360



Aandachtspunten dieetadvies 
bij GLP-1 Agonists : Liraglutide, Semaglutide

Snellere/vroegere verzadiging: ja maar…

• Zorgen dat alle noodzakelijke voedingsstoffen worden genomen? 

• Geen maaltijden overslaan, omdat er geen hongergevoel is
→ maaltijden spreiden over de dag 

3 hoofdmaaltijden + tussendoortjes

• Goed hydrateren (spreiden over de dag) 

• Voldoende eiwitinname
→ inschakelen melkproducten rijk aan proteïnen

• Behoud van vetvrije massa

• regelmatig fysieke activiteit



Overgewicht/Obesitas
Casus

Hoewel aardig afgevallen op medicatie is ze nu 
na drie jaar alle gewicht terug bijgekomen

Ze ziet enkel nog een ingreep als uitkomst 





Roux-en-Y gastric bypass (RYGB)

53

Lannoo et al.  Best Pract Res Clin Gastroenterol 2014



Sleeve gastrectomy

54



Bariatrische Heelkunde

Sjöström L et al., NEJM 2004



Bariatrische heelkunde
Effect op co-mobiditeiten
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Bariatrische heelkunde
Effect op mortaliteit

Sjöström et al.: The Swedisch Obesity Study (SOS trial) Effects of 
bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J 

Med. 2007 Aug 23;357(8):741-52.)



Surgery (Need to follow-up)

Time 2 w 4w 3mo 6mo 12mo 18mo 24mo

Consult Surgeon x x

Consult Dietitian x x x x x x x

Consult
Endocrinologist

x x x x

Consult Psychologist x x

Consult Gynecologist
(F)

x



Surgery (Need to follow-up)

3 m 6 m 12 m 18 m 24 m 1x/jr
Ionogram
Glycemia
Liver tests

X X X X X X

Iron
Saturation
Ferritin

X X X X X X

Vitamin B12 X X X X

Folic acid (RBC) X X X X X X
Calcium 
Vitamin D 

X X X X X X

Parathormone X X X X
Vitamin A E and PT x X x X 



Dieetadvies VOOR  bariatrische chirurgie  

• Analyse van het huidig voedingspatroon 

• Volgen van dieetadvies met gewichtsverlies en herstel van het 
eetgedrag moet gebeuren voor dat chirurgie wordt overwogen

• Eetgedrag (volume/zoet eter) kan de keuze van de chirurgische 
techniek mee bepalen (sleeve/gastric bypass)

• Voorlichting en bewustmaking dat eetgewoonten en -gedrag na de 
ingreep levenslang moeten aangepast worden

• pre-operatief gewichtsverlies kan nodig zijn om levervolume te 
verminderen
→ koolhydraatarm eiwitverrijkt dieet 3-6 weken voor de ingreep



Dieetadvies NA bariatrische chirurgie 

• Maaltijden verdelen over de dag/ grootte bord aanpassen/ goed kauwen

• Voldoende eiwitten (magere) (min. 60 g tot 1,5 g/kg/dag) 
– vlees, vis, gevogelte, eieren, sojaderivaten,
– eiwitsupplementen: vloeibaar of poedervorm ( wei)  
à DOEL : verlies van spiermassa voorkomen
in de praktijk: aanbevolen voedingsinname van 3,2,2,1,
= 3 magere zuivelproducten, 2 porties eiwitten, 2 porties groenten, 1 portie fruit         
begin de maaltijd met eiwitten, dan groenten en dan zetmeelrijke voedingsmiddelen

• Vochtinname : niet-calorische en niet-koolzuurhoudende dranken,
- Vermijd alcohol
- Drink 30 minuten na de maaltijd en tussen de maaltijden
- Vermijd suikerhoudende dranken en vruchtensappen(risico dumping)

• Gebruik de post-bariatrische voedselpyramide



Aangepaste voedingsdriehoek postoperatief

62

ASMBS Guidelines OBES  SURG (2010) 20:1133–1141



Eiwitsupplementen

� Observatie bij alle geopereerde patiënten: 
gebrek aan eiwitinname gedurende min. 6 maanden

katabolisme /uitputting spieren
→ moeten worden aangevuld (SFNEP, ASMBS, HAS).

� Doelstelling :  min. 60 g eiwitten/dag 
(behoefte kan tot 80 à 90 g hoogwaardig eiwit/dag bedragen)

� inname geleidelijk doen toenemen en aanpassen aan de evolutie van de patiënt

Supplementen na bariatrische heelkunde 



Supplementen na bariatrische heelkunde 
voor ALLE geopereerde patiënten

• Specifieke supplementen van vitaminen/mineralen/oligo-elementen
bv - Barinutrics multi (apotheek)

- FitForMe (online)

• Extra aandacht voor
– ijzer
– foliumzuur
– vitamine B1 (thiamine)
– vitamine B12
– vitamine D  
– calcium 

• Duur: levenslang



DUMPING :  dieetadvies 

Gericht op kwalitatieve aspecten: 

• Kleine, frequente maaltijden

• beperking van de consumptie van toegevoegde koolhydraten (sacharose, gezoete 
dranken, honing, jam, sorbets, snoepgoed, enz.) 

• de inname van vezels en complexe koolhydraten verhogen

• Drinken buiten de maaltijden (minstens 30 min. voor of na de maaltijd)

• Verhogen van de eiwitinname 

• eet heel langzaam, kauw goed

• Rust na de maaltijd (30 minuten neerliggen)



Follow-up door de diëtist: 
Wat zijn de meest voorkomende problemen na 
een bariatrische ingreep?

• Geen multidisciplinaire follow-up

• Onvoldoende inname van eiwitten

• Maaltijden overslaan (hongergevoel is minder aanwezig) 

• Onvoldoende drinken, foute dranken

• Te snel eten en moeilijk om het verzadigingsgevoel te herkennen

• Wijzigingen in levensstijl op lange termijn

• Moeilijk om de portiegrootte aan te passen



Wat doet een psycholoog
Screening bariatrie

• Motivatie
• Autonome motivatie voor een langdurige leefstijlverandering
• Of puur uiterlijk gericht

• Eetgedrag
• Regelmatig eetpatroon
• Verstoord eetgedrag
• Eetstoornis 

• Psychologisch functioneren
• Stressoren in het leven
• Invloed gewicht op zelf- en lichaamsbeeld



Wat doet een psycholoog
Screening bariatrie

• Eetstoornissen
• Anorexia nervosa
• Boulimia nervosa
• Binge eating disorder
• Eetstoornissen NAO

• Verstoord eetgedrag
• Subjectieve eetbuien
• Grazing
• Snacken
• Nachtelijk eten
• …



Wat doet een psycholoog
Screening bariatrie

• Psychische problemen voorgeschiedenis
• Behandeling?
• Suïcidepoging

• Huidige psychische klachten
• Angststoornis
• Depressieve klachten
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Schizofrenie 
• …

• Gebruik psychofarmaca
• Mogelijks mede oorzaak van gewichtsprobleem
• Dosisaanpassing nodig na bypass, vraagt aandacht van behandelend 

psychiater 



Wat doet een psycholoog

Screening ikv bariatrie: opletten voor
• Depressie: bevragen van stemmingsstoornis in voorgeschiedenis, gebruik 

antidepressiva, vragenlijst rond angst en depressie (HADS)
• Alcoholmisbruik: bevragen huidige alcoholgebruik, verslavingsgeschiedenis, 

educatie over verhoogde gevoeligheid verslaving na bariatrie, vragenlijst (AUDIT)
• Eetbuistoornis: bevragen van huidig eetpatroon en eetstijl, aanwezigheid van 

eetbuien en eventuele compensatiestrategieën, vragenlijst (EDE-Q en NVE)
• Persoonlijkheidsproblematiek die onbehandeld is of leidt tot instabiel 

functioneren (bv. Zelfverwonding)
• Verwaarloosde zelfzorg
• Verstandelijke beperking indien geen begeleiding/structuur

è Niet per se uitsluitingscriteria, maar intensievere ondersteuning nodig. 



Wat doet een psycholoog
Follow-up bariatrie

• Minstens 2j post-op consultatie, indien aangewezen intensievere 
opvolging
• Wat bevragen we?

• Tevredenheid ingreep
• Doorgevoerde gedragsaanpassingen: wat lukt goed, wat is moeilijk
• Dumpingklachten?
• Motivatie om gedragsveranderingen vol te houden
• Algemeen psychologisch functioneren (onderliggende aandoeningen, bv 

alcoholmisbruik)
• Lichaamsbeeld 
• Relationele aspecten



Wat doet een psycholoog
Follow-up casus Jolien

• Opvolgen: 3m na ingreep
• Ondersteunen bij gezonde leefstijl na bariatrie: zowel voeding, 

beweging, lichaamsbeeld, zelfzorg en emotieregulatie
• Verdere opvolging voor verstoorde relatie met eten, niet doorslaan in 

voedingsrichtlijnen té streng opvolgen of in controleverlies
• Begeleiden bij huidige stressoren in leven
• Alcoholmisbruik aanpakken



Physiotherapy & Obesity

• Belgium: Prescription needed

Physiotherapy has to be prescribed by a physician (in 
order to receive refunding from your health 
insurance).
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Is obesity a disease?
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Is obesity a disease?
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Number of refundable sessions

Physiotherapy & Obesity

Affections courantes A. lourdes A. aiguës A. chroniquesA. périnatale



Tariff for Physiotherapy

Bron: website CM

Physiotherapy & Obesity

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/kinesisten/praktijk-kinesist.jsp


Prescription of 18 individual sessions 
is possible for obesity

OR
• physical deconditioning
• reduced exercise capacity
• Joint pain due to obesity
• ...

Physiotherapy & Obesity



D. Hansen, W. Hens, S. Peeters, C. Wittebrood, S. Van Ussel, D. Verleyen, D. Vissers. 
Physical Therapy, 2015

Eetexpert – stepped care obesitas

Every
physiotherapis
t

Specialised
physiotherapist
s Specialised

centres
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Where can I find a physiotherapist that is specialised in 
treating obesity?
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1. Teaching
2. Musculoskeletal physiotherapy
3. Physiotherapy in mental health care
4. Pediatry
5. Geriatry
6. Physiotherapy in neurological conditions
7. Physiotherapy in internal conditions

Pre-graduation specialisation
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Kinesitherapie bij Obesitas
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https://www.kinecoach.net/index.html

https://www.kinecoach.net/index.html
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https://www.kinecoach.net/index.html

https://www.kinecoach.net/index.html


• Medical history and medication

• Motivational interview (behavioral change)

• Identify barriers and facilitators for PA participation

• Pre-participation screening (risks and co-morbidities)
- Hypertension, cardiovascular pathology, respiratory 

system, diabetes, musculoskeletal problems…
- Physical activity readiness (questionnaire)

Intake

Physiotherapy & Obesity



• Body composition and antrophometry

• Musculoskeletal examination

• Physical activity level

• Cardiorespiratory fitness level 
(e.g. 6-minute walk test)

Measurements and clinical examination
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1. Decrease sedentary lifestyle
§ Self-monitoring, promote active lifestyle, active 

transportation, reduce screen-time, sufficient sleep, …

Therapy -> P.A. behavior / tailored lifestyle program

2. Increase cardiorespiratory fitness level
§ Continious aerobic training, Interval training, High 

Intensity Interval Training (HIIT), …

3. Resistance or Strength training
§ Increase lean body mass, increase maximal strength, 

strength endurance, …
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Therapy -> ICF Model: Obesity
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• Behavioral change towards a healthier lifestyle
§ Weight management
§ Ectopic fat storage (heart, liver, …)
§ Endothelial function
§ Hypertension
§ Glucose control
§ Cholestrol, triglycerides

• Behavioral change towards a more active lifestyle
§ Increase fitness level
§ Increase participation
§ Increase P.A. enjoyment

Goals
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• Patients with obesity

• Patients with overweight and co-morbidities

• Before and after bariatric surgery

• Patients with (increased risk for) diabetes type 2

• Patients with reduced exercise / aerobic capacity

Who?

Physiotherapy & Obesity



1. Obesity can be considered a disease -> PT prescription possible. 
2. Stepped care in physiotherapy for obesity
3. PT’s design, coach and evaluate the physical activity program for your 

patient.
• In a safe and evidence-based way
• With goals reaching beyond weight loss! (ICF)
• With professional multidisciplinary communication (EMD!?)
• In cooperation with other coaches, instructors, trainers,…(≈dieticians)

Conclusions



Thank you!

https://belgium.easo.org/

https://belgium.easo.org/

