
Wij nodigen je van harte uit voor onze tweede webinar! Het 
Obesitascentrum Hasselt borduurt graag verder op het traject na 
bariatrische chirurgie. Dit keer ligt de nadruk op de chirurgische 
en endocrinologische opvolging en zoomen we in op duurzame 
levensstijlverandering en compliance. Net zoals we al onze 
obesitaspatiënten ondersteunen en volgen in een uitgebreid 

multidisciplinair team, doen we dat ook met onze bariatrische 
patiënten. Alleen zo kunnen we de beste zorg leveren. 

In deze interactieve webinar richten we ons op huisartsen en andere 
artsen en paramedici die patiënten met obesitas begeleiden en 
ondersteunen.

PROGRAMMA

Inschrijven 
-  Graag inschrijven vóór 22 februari 2021

- Artsen en externen: www.jessazh.be/webinarbariatrie

-  Jessa-medewerkers: via de Catalogus van Leeromgeving Jessa

- Deelname is gratis

- Accreditatie voor artsen is aangevraagd: deze kennen we automatisch toe na het invullen van de survey die elke deelnemer na afloop ontvangt

DUURZAME LEVENSSTIJLVERANDERING 
ALS SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE  BARIATRISCHE 
HEELKUNDE: SAMEN OP WEG!

WEBINAR 
DINSDAG 2 MAART 2021

DEEL 1

20u00  Introductie
 dr. Bert Houben, abdominaal chirurg Jessa Ziekenhuis

20u05   Chirurgische perspectieven in de 
langetermijnopvolging na bariatrische 
heelkunde

 dr. Amine Karimi, abdominaal chirurg Jessa Ziekenhuis

20u20  Glycemie controle en opvolging na 
bariatrische heelkunde

 dr. Nikolaos Mortzos, endocrinoloog Jessa Ziekenhuis

20u35  Compliance na bariatrische heelkunde
 dr. Marc van den Broeck, huisarts, huisartsenkring 

Herkenrode

20u50  Pauze

DEEL 2

21u00  Groepssessies 
(telkens 50 minuten - geef je voorkeur aan bij 
inschrijving) 

 Groepssessie 1: beweging als een sleutel  
tot succes 

1.  Bariatrie in beweging
 dr. Ann Callewaert, fysisch geneeskundige Jessa 

Ziekenhuis

2. Wetenschappelijke evidentie voor 
bewegingsrevalidatie bij bariatrische 
heelkunde

 dr. Kenneth Verboven, doctor-assistent, faculteit 

revalidatiewetenschappen, UHasselt

 Groepssessie 2: geneesmiddelen en voeding

1. Farmacologische screening en opvolging
 Liesbeth Decoutere, klinisch apotheker en  

Astrid Eggerickx, ziekenhuisapotheker in opleiding, 

Jessa Ziekenhuis

2. Het belang van duurzame eetgewoontes 
 Claudia Fripont, diëtiste obesitascentrum Jessa 

Ziekenhuis

21u50  Vragenronde & slotwoord
 dr. Bert Houben

22u00  Einde


