
Het ultieme 
ALL-IN programma  

voor de behandeling  
van obesitas: 

• Voedingsadvies

• Beweging

• Chirurgie
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expertkliniekobesitas.com

Wolvenstraat 29 | 9620 Zottegem

Een samenwerking van experten  
in medische fitness, voedingsadvies  

en medische behandeling  
van overgewicht en obesitas,  

de ideale combinatie voor  
een optimaal en blijvend gewichtsverlies  
zowel voor als na en zonder chirurgie.
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WAT MAG JE VERWACHTEN?
• We starten na je ingreep met een intakegesprek om te peilen naar 

je doelstellingen en met een beginevaluatie. 

• Aan de hand hiervan stelt onze Medische FitnessCoach®, 
samen met jou, een planning op voor 9 of 18 sessies 
bewegingsbegeleiding. Bedoeling is dat je, na afspraak, aan een 
frequentie van 2 à 3 maal per week gedurende 60 minuten komt 
bewegen. De belasting zal geleidelijk worden opgebouwd op 
basis van de individuele ervaren inspanning.

• Begeleiding in het gebruik van het online platform en de mobiele 
applicatie Pro Well lifestyle programma. Via dit platform kan je je 
voeding en je fysieke activiteit registreren. Zo kan je bijhouden of 
je op het juiste pad blijft. Via berichten en groepen kan je vragen 
stellen en informatie verwerven.

• Eindgesprek en -evaluatie, waarbij we je helpen een passende 
bewegingsactiviteit uit te kiezen om blijvend op een gezonde 
manier aan voldoende lichaamsbeweging te doen.

KOSTPRIJS?
De behandelingen; zowel de medische fitness als de voedings-
consultatie komen in aanmerking voor tussenkomst van de 
ziekteverzekering.

Je hebt recht op een aantal sessies kinesitherapie na je obesitaschirurgie 
en tevens in geval van verwante aandoeningen.Vraag je arts om een 
voorschrift waarmee je op tussenkomst van het ziekenfonds kan 
rekenen. Voor de voedingsconsultatie wordt een getuigschrift voor 
verstrekte hulp bezorgd.

CONTACT EN AFSPRAAK?
Via email naar: info@fitnation.be

Door telefonisch contact op te nemen op het nummer 02 582 10 29.  
Gelieve lokatie Zottegem te vermelden.

WIE?
Voor mensen met overgewicht, obesitas en obesitas gerelateerde 
aandoeningen (diabetes, slaapapnee, hoog cholesterol, 
hypertensie…) en die al of niet een operatieve behandeling hebben 
ondergaan en wensen hun conditie en gewichtsverlies op peil te 
houden.

WAT?
Medische fitness of bewegingsbegeleiding door gekwalificeerde 
kinesitherapeuten met als doel het verbeteren van je gezondheid, het 
optimaliseren van je gewicht en je fysieke conditie.

Voedingsadvies en begeleiding onder dokterstoezicht met aandacht 
voor voeding en eetpatroon, aangepast aan je ingreep of eetstoornis, 
met inbegrip van controle op de vitamines, mineralen en eiwitten.

WAAROM?
De behandeling van overgewicht en obesitas beperkt zich niet 
tot diëten en een operatie maar  bestaat tevens uit een “actieve 
levensstijl“ met andere woorden “BEWEGEN“.

Het antwoord “Fitness als medicijn”: omdat meer bewegen beter 
werkt dan om het even welke pil en een positieve invloed heeft op 
je gezondheid, je conditie, je vermoeidheidsgraad en energiepeil, 
je bloeddruk, je cholesterol en zoveel meer. Bovendien zorgt meer 
bewegen voor een afname van je “buikvet“, je stofwisseling verbetert 
en je houdt je gewicht beter onder controle.

WAAR? 
Expertcentrum voor Medische Fitness en Voedingsbegeleiding 
Wolvenstraat 29 
9620 Zottegem

      BEWEGEN MAAKT JE GEZOND EN GELUKKIG!


