WIST JE DAT... over obesitas?
Programma

•

Wist je dat... je niet enkel door te veel te eten overgewicht ontwikkelt?
dr. Barbara Defoort - algemeen chirurg

•

Wist je dat... overgewicht de kans op zwangerschap vermindert?
dr. Claudia Daels - gynaecoloog

•

Wist je dat... obesitas het risico op vroegtijdige arthrose van heupen en knieën verhoogt?
dr. Pieter Vansintjan - orthopedist

•

Wist je dat... het risico op hart- en vaataandoeningen stijgt bij overgewicht?
dr. Delphine Vervloet - cardioloog

•

Wist je dat... obesitas suikerziekte kan veroorzaken?
dr. Emmanuelle Versele - endocrinoloog

•

Wist je dat... je meer kans hebt op een buikwandhernia,
zoals een navel- of liesbreuk, door overgewicht?
dr. Filip Muysoms – algemeen chirurg

•

Wist je dat… een operatie obesitas vaak kan oplossen?
dr. Barbara Defoort – algemeen chirurg

•

Getuigenissen van patiënten
Moderator: mevr. Hilde Van De Walle – diëtiste
en dr. Barbara Defoort – algemeen chirurg

INFOSESSIE VOOR
PATIËNTEN

IMPACT VAN
OBESITAS OP DE
GEZONDHEID

DATA & INSCHIJVINGEN
Tijdens de week van de diëtiste, van 18 t.e.m. 22 maart 2019, voert AZ Maria Middelares
een sensibilisatiecampagne ter preventie en behandeling van obesitas.
Ons obesitascentrum organiseert op donderdag 21 maart om 19.00 uur een
informatieavond waarbij verschillende disciplines de impact van obesitas op hun
specifieke ziektebeelden toelichten.
Alle geïnteresseerden, geopereerde patiënten of mensen die een operatie
overwegen kunnen de sessie bijwonen en tot slot samen afsluiten met een
hapje & drankje.
De informatieavond start om 19.00 uur (tot 21.00 uur) en vindt
plaats in de wetenschappelijke HUB. De richtingaanwijzers
tonen je de weg vanaf het atrium.
Jouw deelname is gratis maar vooraf inschrijven
is noodzakelijk:
• via de website www.mariamiddelares.be
(nieuws) of
• via het secretariaat heelkunde:
tel. 09 246 74 00 of
• via de QR-code

LOCATIE
AZ Maria Middelares
Wetenschappelijke HUB
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent

TIJDSTIP
Donderdag 21 maart
Van 19.00 - 21.00 uur
Onthaal vanaf
18.30 uur

VRAGEN?
De informatieavond
is GRATIS.

Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf daarom tijdig in.

AZ Maria Middelares | Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
info@azmmsj.be | www.mariamiddelares.be

Contacteer
het secretariaat heelkunde
tel. 09 246 74 00

