Infobrochure

Een operatie voor
ernstig overgewicht
een korte introductie

Inleiding
Het Obesitas Centrum Waregem (OCW) is het
behandelcentrum voor ernstig overgewicht van het
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem. In het
OCW worden patiënten met ernstig overgewicht
behandeld en eventueel geopereerd.
Voor veel mensen met ernstig overgewicht heeft een dieet onvoldoende
effect. Er kan dan een reden zijn om een operatie te verrichten om
gewicht te verliezen.
In het OCW worden twee soorten operaties uitgevoerd voor overgewicht:
de Gastric Bypass en de Sleeve Gastrectomie.
Beide operaties worden via een kijkoperatietechniek verricht en zorgen
voor een afname van uw overgewicht van ongeveer 70-80% binnen
anderhalf jaar.
Bovendien verbeteren veel lichamelijke klachten en ziektes door deze
operatie (bijvoorbeeld diabetes, slaapproblemen, gewrichtsklachten).

Een operatie?
Aangezien iedere operatie ook risico’s kent, zal eerst een afweging
gemaakt moeten worden of een operatie voor u nuttig zou kunnen zijn.
Hiervoor geven wij u graag een afspraak op de raadpleging van het
OCW.
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Situatie na een Gastric Bypass operatie

Situatie na een Sleeve operatie

Team
Ons obesitas team bestaat uit meerdere specialisten, namelijk een
chirurg, een internist, een psycholoog, een diëtist, een arts fysische
geneeskunde / revalidatie arts en een plastisch chirurg.
Voor een eventuele operatie zal u eerst door ons team worden
beoordeeld, zodat wij uw gezondheidssituatie precies in kaart kunnen
brengen en u een zorgplan op maat kunnen bieden. Ook na de operatie
zal u frequent worden teruggezien en geholpen door ons team van
specialisten.

Contact
Bent u geïnteresseerd om eens langs te komen om uitgebreide informatie
te ontvangen over de behandeling van uw gewichtsprobleem?
Maak dan een afspraak bij het OCW via het Secretariaat Interne
Geneeskunde of Chirurgie.
Secretariaat Chirurgie: 056/ 62 35 01
Secretariaat Interne Geneeskunde: 056/ 62 35 16
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.obesitaszorg.be
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Contact
Secretariaat Chirurgie: 056/ 62 35 01
Verpleegafdeling C1 Chirurgie: 056/ 62 38 50
Verpleegafdeling CD1 Chirurgie: 056/ 62 31 50
Afdeling Spoed: 056 / 62 31 31
Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Auteur: Dienst Algemene heelkunde
Publicatiedatum: Mei 2017
Doc: 5816

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

www.ziekenhuiswaregem.be

