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chirurgische behandeling bij ernstig overgewicht
Volwassenen met ernstig overgewicht kunnen voor behandeling en
begeleiding terecht bij het Obesitas Centrum Amsterdam.
Het behandelprogramma is ontwikkeld samen met de Nederlandse
Obesitas Kliniek en bestaat uit verschillende fasen waaronder een
operatie.
Het programma is zeer intensief en gericht op een verandering van uw leefstijl, ondersteund
door een operatie. Het is een langdurig traject en we weten dat het voor onze patiënten vaak
niet meevalt om gemotiveerd te blijven. Onze aanpak is erop gericht om u hierbij zoveel
mogelijk te helpen en te ondersteunen, waarbij uw persoonlijke behoefte en omstandigheden
het uitgangspunt zijn.

Voorwaarden
De voorwaarden voor een operatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
Hier leest u wanneer u in aanmerking komt voor een operatie:
 Uw leeftijd is tussen de 18 en 65 jaar.
 Als uw BMI (Body Mass Index) hoger is dan 40.
Heeft u als gevolg van uw overgewicht een bijkomende aandoening te weten:
suikerziekte (in combinatie met medicijngebruik), hoge bloeddruk (in combinatie met
medicijn gebruik), slaapapneu of ernstige gewrichtsklachten (artrose)? Dan geldt voor u
een ondergrens van een BMI van 35.
 Als u goed gemotiveerd bent om uw eet- en leefgedrag te veranderen.
 Als u de afgelopen 5 jaar minstens 4 maanden achter elkaar professionele begeleiding
heeft gehad van een diëtist, voedingsdeskundige en/of Weight Watchers (online
begeleiding is niet geldig).
 Uw overgewicht (BMI boven de 30) bestaat langer dan 5 jaar.
U komt niet in aanmerking voor een operatie als u een ernstige eetstoornis zoals boulimia
heeft, of een alcohol- of drugsverslaving.

Behandelprogramma
Het programma bestaat uit 3 fasen
1. Informeren en voorbereiden op de operatie en op de komende periode
2. Operatie en herstel
3. Veranderen van uw leef- en eetgedrag onder begeleiding

De combinatie van de operatie met een gezonder leefpatroon zal uw gewicht blijvend
verlagen. Ook verminderen of verdwijnen uw aan obesitas gerelateerde gezondheidsrisico’s.

Multidisciplinair team
Tijdens het hele programma wordt u begeleid door verschillende specialisten zoals een
chirurg, bewegingstherapeut, diëtist, gespecialiseerd verpleegkundige, bewegingstherapeut,
psycholoog en een zorgcoördinator.
Deze multidisciplinaire aanpak leidt tot zichtbaar betere resultaten: uw gezondheidsrisico’s
nemen af en de kwaliteit van uw leven neemt toe.

Chirurgen
De volgende chirurgen zijn verbonden aan het Obesitas Centrum Amsterdam
 dr. S.M.M. de Castro
 dr. H.A. Marsman
 dr. P.W.J. van Rutte
 dr. W.F. van Tets
 dr. R.N. van Veen

Procedure
Aanmelden
Als u voldoet aan de voorwaarden en u bent voldoende gemotiveerd, neem dan contact op
met uw huisarts. Om een operatieve behandeling van uw overgewicht te ondergaan bij het
Obesitas Centrum Amsterdam heeft u een speciaal verwijsformulier nodig. U kunt dit
downloaden via de site.
 U vult het verwijsformulier in samen met uw huisarts
 Uw huisarts stuurt het ingevulde formulier naar het Obesitas Centrum Amsterdam, locatie
OLVG West.
 Er wordt binnen 2 weken telefonisch contact met u opgenomen.

Doorverwijzing
Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de Nederlandse Obesitas
Kliniek voor een oriënterende groepsvoorlichting. Na deze informatiebijeenkomst maken wij
een afspraak voor een screening en een lichamelijk onderzoek met u. Op basis van deze
screening wordt er een adviesrapport opgesteld, dit duurt ongeveer 6 weken. Op basis van
dit rapport krijgen u en uw huisarts een advies van het chirurgisch team.
Als uit het adviesrapport blijkt dat een operatie voor u op dit moment niet de juiste
behandeling is, kunnen wij u zo nodig doorverwijzen naar een andere instantie zoals PsyQ,
Novarum, diëtist of Jellinek.

Operatie
Voor de operatie
Als u in aanmerking komt voor een operatie, volgen er een aantal afspraken. U krijgt dan
verdere informatie over de operatie en uw verblijf in het ziekenhuis.


OLVG

Obesitas Centrum Amsterdam
chirurgische behandeling bij ernstig overgewicht

2

Ook starten we zo snel mogelijk met het 6-wekelijkse voortraject bij de Nederlandse
Obesitas Kliniek.
De operatie
De operatie vindt plaats in OLVG, locatie West in Amsterdam. U krijgt van tevoren uitgebreid
informatie over de operatie:

Gastric Bypass: verkleinen van de maag
waarbij delen van de dunne darm worden omgeleid.

Gastric Sleeve: verwijderen van 80%
van de maag.

Op onze website leest u meer over de behandeling. Welke methode voor u het meest
geschikt is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De arts bespreekt dit met u.

Begeleiding rondom en na de operatie
Na de operatie wordt u gedurende 5 jaar begeleid door een team van de Nederlandse
Obesitas Kliniek. Dit team bestaat uit verschillende zorgverleners zoals een arts, diëtist,
psycholoog en bewegingsdeskundige. U volgt de bijeenkomsten met 9 lotgenoten. Een
bijeenkomst duurt 3 uur.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online



www.olvg.nl/obesitas-centrum-amsterdam
www.obesitaskliniek.nl/vragen

Contact
Obesitas Centrum Amsterdam
OLVG, locatie West
www.obesitascentrumamsterdam.nl
T
020 510 80 40 (telefonisch spreekuur op werkdagen 9.30 - 11.00 uur)
E
obesitas@olvg.nl
Route 51

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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