
baro
Obesitaskliniek

Een team van experts begeleiden 
en ondersteunen de patiënt in de  

behandeling van zijn obesitas 
en bijhorende metabole
aandoendingen via een

persoonlijk traject.

Elke tweede woensdag van de 
maand organiseren we van 
18u tot 20u een infosessie 
voor patiënten en 
geïnteresseerden in het 
ziekenhuis Geel.  
Inschrijven kan op de website 
van BARO: www.baro.be

Individuele afspraken voor  
dr. Thierry Lafullarde of  
dr. Ben Gys in het ziekenhuis 
kunnen gemaakt worden op  

 014 57 70 21 of in de  
privé praktijk van dr. Thierry 
Lafullarde op het nummer  

 014 32 31 51.

Infosessies

Contact

www.baro.be

Ons team Info

dr. Thierry Lafullarde
dr. Ben Gys

 014 57 70 21

OBESITAS EN  
METABOLE CHIRURGIE

dr. Bernard Peene
dr. Bert Eeckhout

 014 57 70 33

ENDOCRINOLOGIE

Marie-Josée Maenen
Karen Vos
Evelien Van Gool

 014 57 73 48

DIEETKUNDE

Elfie Basselé
 014 57 75 21

Carolien Johnston
 014 57 73 36

Hanne Vanwing
 014 57 71 93

PSYCHOLOGIE

dr. Tinne Logghe
 014 57 70 35

Elke Ooms
 014 57 70 94

Bart De Smet
 014 57 77 87

FYSIOTHERAPIE

An Bosmans
 014 57 73 47

COÖRDINATIE

Baro is de obesitaskliniek van



Traject
overzicht

Na een eerste consult bij  
dr. Thierry Lafullarde of  
dr. Ben Gys wordt de patient 
tevens gescreend door de 
endocrinoloog, diëtiste en 
psychologe. Nadien volgt een 
multidisciplinair bariatrisch 
overleg met de verschillende 
hulpverleners ten einde een 
specifiek behandelplan op 
te stellen. Bij deze screening 
wordt ook de huisarts 
betrokken ten einde endogene 
oorzaken van obesitas uit te 
sluiten. 

Voortraject

De meest uitgevoerde 
ingrepen zijn de Roux-en-Y 
Gastric Bypass en de Sleeve 
Gastrectomie. Alle ingrepen 
hebben hun specifieke 
eigenschappen. Het profiel van 
de patient na de uitgebreide 
screening bepaalt welke ingreep 
als meest aangewezen wordt 
voorgesteld.

Operatie

BARO is de obesitaskliniek van  
het ziekenhuis Geel, gericht  
op de totaalbehandeling van  
ernstige obesitas, gespecialiseerd 
in bariatrische heelkunde en  
heelkundige behandeling van  
metabole aandoeningen zoals 
type 2 diabetes. 

Op multidisciplinaire wijze wordt de pa-
tient vanaf het begin begeleid alsook tot 
enkele jaren na de eventuele ingreep, 
strevend naar behoud van voldoende 
gewichtsverlies en controle van de 
comorbiditeiten. 

BARO heeft ook een uitgebreide ervaring 
in behandeling van patiënten die reeds 
een vorm van bariatrische heelkunde in 
het verleden ondergingen.

Obesitas-
kliniek

Gezien de behandeling zeker 
niet stopt na de bariatrische 
heelkunde voorziet BARO een 
uitgebreide en gestructureerde 
opvolging tot 2 jaar na de 
operatie zowel door de 
chirurgen als door de diëtisten 
(individuele en groepsessies) 
en de psychologen (individuele 
en groepsessies), standaard na 
1,3,6,12,18 en 24 maanden. Dit 
natraject kan uiteraard worden 
geïntensifieerd, aangepast aan 
de noden van de individuele 
patiënt. Een constante dialoog 
tussen de verschillende hulp-
verleners maakt een efficiënte 
aanpak mogelijk. 

Onze BARO-fysiotherapeuten 
hebben tevens een uitgebreid 
bewegingsprogramma 
opgesteld. Huisartsen worden 
nauw betrokken ook in de 
opvolging van de 
comorbiditeiten en het 
regelmatig screenen naar  
deficiënties. 

Natraject


