Obesitaskliniek

Obesitas

Uitgesproken overgewicht of obesitas beperkt je niet alleen in je dagelijkse
bezigheden maar verhoogt ook de kans op ontwikkeling van bijkomende
aandoeningen zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,
slaapapneu, gewrichtsproblematiek etc... Daarbij vergeten we ook niet de
gevolgen op psychosociaal vlak.

Operatie?

Als diëten niet meer helpt en je overgewicht hoog genoeg is, kan een operatie
de oplossing bieden om blijvend gewichtsverlies te bekomen en opnieuw
beter te functioneren. Daarbij gaan we ook je bijkomende aandoeningen mee
kunnen behandelen. Verschillende operatietechnieken kunnen worden
uitgevoerd zoals de Gastric Bypass, de Sleeve Gastrectomie en de
Endoscopische Sleeve Gastroplastie. Ook mensen die in het verleden al een
ingreep ondergingen kunnen soms geholpen worden.

Ons team

Naast dr. Thierry Lafullarde, dr. Ben Gys en hun assistenten staat er een heel
team klaar van endocrinologen, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten en
een coördinator om je te begeleiden. Vooraf word je volledig gescreend en
wordt een op maat gemaakt behandelingsplan voorgesteld.

Natraject

Je behandeling stopt niet bij de operatie. Nadien word je intensief begeleid
door onze diëtisten, psychologen en hebben we een uitgebreid
bewegingsprogramma om je tot het gewenste gewichtsverlies te brengen
en dit te behouden.

Contact
Je kan een afspraak maken voor consultatie in het ziekenhuis bij dr. Thierry
Lafullarde of dr. Ben Gys op het nummer
014 57 70 21 of privé bij
dr. Thierry Lafullarde op het nummer
014 32 31 51.
Elke tweede woensdag van de maand organiseren wij een infosessie, waarbij
we in detail uitleggen hoe een traject bij ons eruitziet. Ook wanneer je
bepaalde vragen of bezorgdheden hebt, heb je de kans deze te bespreken
tijdens een van deze infosessies. Inschrijven kan via onze website
www.baro.be
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Een team van experts begeleiden en ondersteunen je in de
behandeling van je obesitas en bijhorende metabole
aandoeningen via een persoonlijk traject.

