
Verkenning hulpvraag en motivatie

Inschatting medisch & gezondheidsrisico

Inschatting ernst en indicatiestelling

Zorgpad

Onrechtstreekse klachten

Preventie huisarts

ICE
- ideeën
- bezorgdheden
- verwachtingen

motivatie

medisch risico

- BMI
- buikomtrek
- cardiovasculair risico
- cholesterol
- diabetes mellitus
- comorbiditeiten

gezondheidsrisico

- gewichtsverloop in de tijd
- voorgeschiedenis
- familiale belasting

EOSS stadium

Verdere gewichtstoename voorkomen door leefstijladvies. 
Halfjaarlijkse opvolging door huisarts.

feedback en 
psycho-educatie

uitbouwen van 
motivatie

- autonomie
- verbondenheid
- competentie

individueel 
behandelplan

behandeling evaluatie

- behandeling van comorbiditeiten, 
medische complicaties en 
psychiatrische problematiek
- uitbouwen gezonde leefstijl
- bevorderen psychich functioneren

klachten rechtstreeks onrechtstreeks

Klachten rond gewicht 
en/of groei
●  te dik / te dun
●  te klein / te groot

Vage klachten, o.a.:
●  maagdarmklachten
●  gyneacologische problemen
●  moeheid
●  hoofdpijn
●  duizeligheid

Klachten rond 
voeding en eetgedrag
●  te veel / te weinig
●  te frequent
●  te selectief
●  te snel / te langzaam

Gedragsmatige of psychologische 
problemen (verstoord welbevinden)
●  problemen op school/werk
●  moeilijkheden bij sportprestaties
●  depressieve stemming
●  concentratieproblemen
●  angst
●  gepest worden

- Hanteer een niet beschuldigende, respectvolle en empathische houding.
- Focus in deze fase nog niet op gedragsverandering.
- Ga de bereidheid van de patiënt na om het thema te bespreken en de problematiek in kaart 
te brengen via anamnese en klinisch onderzoek.
- Exploreer zo nodig mogelijke hindernissen die de patiënt ervaart.
- Laat het onderwerp zo nodig rusten tot een vervolgconsult.

achtergrondachtergrond oorzakenoorzaken

- leefstijl
- medicatie
- somatische aandoeningen

eetstoorniseetstoornis levenskwaliteitlevenskwaliteit

Screening huisarts a.d.h.v.
- ESP
- SCOFF

- welbevinden
- functionele beperkingen

Multidisciplinaire inventarisatie

Stadium 0

- geen gewichtsgerelateerde risicofactoren; EN
- geen lichamelijke symptomen; EN
- geen psychologische symptomen; EN
- geen weerslag op welzijn; EN
- geen functionele beperkingen

Meer intense leefstijlinterventies via een individueel behandelplan, 
waaronder herstel van eet- en beweeggedrag en psychosociaal 

welbevinden. Gewichtstoename voorkomen. Geregelde opvolging van 
risicofactoren en gezondheidsstatus door huisarts.

- subklinische medische risicofactoren; OF
- milde lichamelijke symptomen die geen medische 
behandeling vereisen; OF
- milde gewichtsgerelateerde psychologische symptomen; OF
- milde weerslag op welzijn; OF
- milde functionele beperkingen

Stadium 1

Bespreek multidisciplinaire obesitasbehandeling met intense 
leefstijlinterventies. Inschakeling van gespecialiseerde psycholoog, 

diëtist en bewegingstherapeut met regelmatig bilan. Bespreek opties 
rond farmacotherapie voor comorbiditeiten en overweeg bariatrische 

heelkunde. Nauwe opvolging en behandeling van comorbiditeiten.

- medische risicofactoren; OF
- gewichtsgerelateerde comorbiditeit die een medische 
behandeling vereist; OF
- matige gewichtsgerelateerde psychologische symptomen; OF
- matige weerslag op welzijn; OF
- matige functionele beperkingen

Stadium 2

presentatiepresentatie indicatieindicatie

Meer intensieve multidisciplinaire obesitasbehandeling met intense 
leefstijlinterventies. Inschakeling van een gespecialiseerd 

obesitasteam en samenwerking met medisch specialisten. Bespreek 
opties rond farmacotherapie voor comorbiditeiten en overweeg 

bariatrische heelkunde. Nauwe opvolging en behandeling van 
comorbiditeiten.

- ernstige gewichtsgerelateerde comorbiditeit met 
orgaanschade; OF
- ernstige psychologische symptomen; OF
- ernstige weerslag op welzijn; OF
- ernstige functionele beperkingen

Stadium 3

Agressieve obesitasbehandeling die haalbaar is. Indien geen motivatie 
tot gedragsverandering palliatieve aanpak waaronder 

pijnbehandeling, arbeidsbegeleiding en psychosociale ondersteuning.

- zeer ernstige gewichtsgerelateerde comorbiditeit in 
eindstadium; OF
- zeer ernstige invaliderende gewichtsgerelateerde 
psychologische symptomen; OF
- zeer ernstige functionele beperkingen

Stadium 4

eigen vraag

gepersonaliseerd en 
objectief

- ifv gezondheidsrisico, 
motivatie, voorkeur en 
mogelijkheden patiënt
- focus op leefstijl ipv gewicht
- realistische doelen

Multidisciplinaire samenwerking

- duidelijk afgesproken tijdstippen
- leefstijl en welbevinden indicatie 
voor behandelsucces
- alarmsignalen: verdere toename 
in gewicht, bijkomende medische 
risicofactoren, negatieve beleving
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