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www.lopital.nl

Mede tot stand gekomen door
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www.obesitasvereniging.nl www.overgewichtnederland.org

Model Bjorn
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Mede tot stand gekomen door

http://www.lopital.nl/
http://www.obesitasvereniging.nl/
http://www.overgewichtnederland.org/
http://www.overgewichtnederland.org/
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Obesitas

een chronische ziekte, 

waarbij een zodanige 

overmatige vetstapeling 

in het lichaam bestaat 

dat dit aanleiding geeft 

tot gezondheidsrisico’s. 
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Benadering en bejegening

Wat is jouw eerste reactie bij het 

zien van de volgende foto’s?
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BMI
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Cijfers

 Uit de Gezondheidsenquête 2018 (België) blijken volgende cijfers:

• Gemiddelde BMI bij de volwassen bevolking (18 jaar en ouder): 25,5

• Percentage van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI ≥ 25): 49,3%

• Percentage van de volwassen bevolking dat obees is (BMI ≥ 30): 15,9%

• Percentage van de jongeren (2-17 jaar) met overgewicht: 19,0%

• Percentage van de jongeren (2-17 jaar) met obesitas: 5,8%

 In de hele wereld neemt obesitas dermate toe dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) het 
als een epidemie beschouwt:

• in 2014, 39% van de volwassenen heeft overgewicht en 13% is obees

• Elk jaar sterven er 2,8 miljoen mensen aan de complicaties van overgewicht, en met name aan diabetes 
en hart- en vaatziekten (WGO)

 In 2000 bedroegen de medische kosten voor de belangrijkste aandoeningen waar obesitas mee 
gepaard gaat — diabetes, hypertensie, lipidenstoornissen, coronaire ziekten — in België 600 
miljoen euro, of bijna 6% van het RIZIV-budget.
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https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx
https://www.sciensano.be/nl/partners/world-health-organization-who
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BMI 40+

Bron:  Project BMI 40+ Zonmw, Locomotion en Zwaartepunt
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Verschillende lichaamstypes
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Lipoedeem
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Verschillen in bewegen

http://www.free-

learning.nl/modules/obeseclienten/obeseclienten_10.htm
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Hoe begeleid je? Hulpmiddelen?

https://www.youtube.com/watch?v=YL6B9t-
b7xc&list=UU7E7ECW7OhWeMrNMtcoEIkg&index=5

7

https://www.youtube.com/watch?v=vNl48GY5WP
Q&list=UU7E7ECW7OhWeMrNMtcoEIkg&index=56

https://www.youtube.com/watch?v=FUhzDufrI1Q
&feature=autoplay&list=UU7E7ECW7OhWeMrNMtc

oEIkg&playnext=3

http://www.free-learning.nl/modules/obeseclienten/obeseclienten_10.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YL6B9t-b7xc&list=UU7E7ECW7OhWeMrNMtcoEIkg&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=vNl48GY5WPQ&list=UU7E7ECW7OhWeMrNMtcoEIkg&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=FUhzDufrI1Q&feature=autoplay&list=UU7E7ECW7OhWeMrNMtcoEIkg&playnext=3
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Transfer-analyse-model 2.0
Risico-analyse model hanteringsprocedures (Maertens)

Omgeving

Omgeving-hulpmiddelen

Zorgvrager

Zorgverlener

BA EC D

1

2

4

Maertens –MBLZW-JS-4©

3 Hulpmiddelen

5Organisatie/tijd

• Mobiliteit
• Gewicht
• Spier-bot

• Type
• Gebruik

3

1

5
2

4

Hoogte-houding

Toe  vleugels toe

Traag  NMA

Topzwaar  loodlijn 
schouder

Torsie  3 neuzen
Maertens ©

HOUDING &TECHNIEK MODEL (MAERTENS)
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Vlaamse Mobiliteitsklassen

A Groen
Volledig zelfstandige mobiliteit
Geen hulp of hulpmiddel nodig

B
Groen -
oranje

Actief, kan zich zelfstandig met 
combinatie hulpmiddel  en/of directe 
aanwijzing verplaatsen

C Oranje 
Beperkt matig actief, sta-functie op min 
1 been, zitbalans , beperkte stapfunctie,
hoofdcontrole

D
Oranje -
rood

Half passief, geen steunfunctie, 
zitbalans, hoofdcontrole, zwakke  kracht 
in armen en benen of gedeeltelijk

E Rood 
Volledig passief, geen kracht in armen 
en benen, geen zitbalans, enkel 
hoofdcontrole. 

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Spieren en botten

Parallelvormig en spiraalvormig bewegen

Trekken en duwen

 Inspanning – ruimte -tijd

24

Vlaamse Ergonomie Vereniging
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Hoe begeleid je? 

Sluit aan op de beweging van de obese

patiënt 

Laat het initiatief bij de patiënt

Ga niet instrueren hoe een obese patiënt 

zou moeten bewegen
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www.verv.be

info@verv.be



10/10/2019

14

www.verv.be

info@verv.be

www.verv.be

info@verv.be

Ten eerste….

 Ten tweede….

 En ten derde….

Wat hebben we geleerd vandaag?

Lieven.maertens@vives.be info@zwaartepunt.nl

mailto:Lieven.maertens@vives.be
mailto:info@zwaartepunt.nl

