O B E S I TA S K L I N I E K T I E LT

Informatie over een bariatrische ingreep

Een nieuw evenwicht

Ons zorgaanbod
Bij ons staat de patiënt centraal. Ieder verhaal is
uniek, daarom vinden wij het erg belangrijk om te
luisteren naar uw verhaal. Op deze manier kunnen
we u persoonlijk begeleiden tijdens uw traject.
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Ons traject start altijd met een eerste gesprek bij Dr. Biglari. Daarin beantwoordt
hij al uw vragen en geeft hij een uitgebreide uitleg over de verschillende
behandelingsopties van obesitas. U ontvangt een informatiebrochure over
de ingreep met uitleg over de voorbereiding van de ingreep en handige tips.
Indien gewenst kan er al een operatiedatum worden vastgelegd.
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Voorafgaand aan de ingreep doorloopt u een reeks vooronderzoeken
zodat de ingreep kwalitatief en veilig kan verlopen. Deze worden ook
multidisciplinair besproken.
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Tijdens een tweede gesprek met Dr. Biglari worden de resultaten van
de onderzoeken met u besproken en kan u bijkomende vragen stellen.
Tijdens deze consultatie bevestigen we de voorziene operatiedatum.
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Bij het ontslag uit het ziekenhuis, 2 dagen na de ingreep, ontvangt u
een tweede brochure met alle informatie die u nodig heeft na de ingreep.
U vindt er ook handige kookrecepten en bewegingstips in terug.
Daarnaast posten wij maandelijks enkele recepten op de foodblog van onze
website www.obesitastielt.be.
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Nadien zal u van dichtbij opgevolgd worden. De vervolgafspraken
worden ook allemaal meteen ingepland zodat u zich hierover geen
zorgen hoeft te maken.

Vragen?

De ultieme betrachting van onze
Obesitaskliniek is om de levenskwaliteit van
onze patiënten in alle aspecten van hun leven
te verbeteren. Dit doen we door zowel voor
als na de ingreep onze patiënten bij te staan,
tot een nieuw evenwicht tussen gezondheid
en een goed kwalitatief leven gevonden is.

Heeft u vragen over het verloop
van de ingreep of over de impact
op uw leven? Praat gerust met een
van onze ambassadeurs. Zij delen
met veel plezier hun ervaringen.
Daarvoor kan u ook altijd terecht bij
onze coördinatrice Vanessa, zij helpt
en begeleidt u graag verder.

Het team
Ons team staat voor u klaar. Wenst u kennis
te maken met onze medewerkers?
Raadpleeg dan www.obesitastielt.be
of maak een afspraak.

Contacteer ons voor
meer informatie
www.obesitastielt.be
www.heelkundetielt.be
Secretariaat: 051/425.060
Vanessa: 051/425.487

Dr. Biglari en het team van de Obesitaskliniek
ontmoeten u graag.

