
I
n de zorg komen er elk jaar meer 
cliënten met fors overgewicht bij. 
De zorg voor deze mensen is op 
een aantal punten echt anders. 
Nu komt het nog veel voor dat 

zorgverleners en organisaties overvallen 
worden door de complexiteit van de 
zorg voor de obese mens. Obesitas is 
een chronische aandoening die vraagt 
om professionele, respectvolle en ergo-
nomisch uit te voeren zorg. Belangrijk 
is dat verzorgenden deze kennis in huis 
hebben.
Extreem overgewicht ontstaat vaak 
wanneer de cliënt psychologisch in een 
neerwaartse spiraal terechtkomt. Hij 
heeft afkeer van zijn eigen lichaam en 
schaamt zich daarover. Doordat hij zich 
schaamt wordt hij steeds eenzamer en 
depressiever. Het is dan moeilijk om 
oorzaak en gevolg van elkaar te onder-
scheiden. Is deze obese cliënt zo zwaar 
omdat hij zijn persoonlijke problemen 
‘wegeet’, of heeft hij persoonlijke 
problemen omdat hij zo zwaar is? Feit is 
dat de problemen steeds groter worden. 
De cliënt krijgt last van lichamelijke 
ongemakken, zoals rugpijn, pijn in zijn 

knieën, problemen met de doorbloeding 
en vermoeidheid. Daarbij komt dat hij 
steeds moeilijker kan lopen, fietsen en 
autorijden. Dat betekent niet alleen dat 
er door minder beweging minder calo-
rieën worden verbrand, de cliënt raakt 
daardoor ook in een sociaal isolement. 
Dat laatste kan nog worden versterkt 
doordat hij te maken krijgt met vooroor-
delen, subtiele pesterijen (eigen schuld, 
DIKKE bult), zich onaantrekkelijk voelt 
en zich nog meer gaat schamen. In 
extreme gevallen blijft de cliënt de hele 
dag in zijn stoel zitten, slaapt hij op de 
bank omdat hij de trap niet meer op 
kan, doet de gordijnen niet meer open 
en kleedt zich niet meer aan. Deze ver-
waarlozing en vervuiling dreigen alleen 
nog maar erger te worden. Drastische 
maatregelen kunnen dan nodig zijn om 
deze spiraal te doorbreken. Gedacht zou 
kunnen worden aan het operatief ver-
wijderen van vet en het verkleinen van 
de maag. 

aPPels en PeRen
Om adequaat zorg te kunnen ver-
lenen aan iemand die extreem zwaar 

is moet je weten 
hoe het gewicht 
is verdeeld over het 
lichaam. Grofweg zijn 
er twee lichaamstypes, 
het appel- en het peertype. 
Als er veel overtollig vet rond 
de buik zit spreken we van een 
‘appel’. Bij een ‘peer’ zit de concen-
tratie van het vet wat lager, rondom de 
heupen en in de benen. Zware mensen 
hebben trouwens meestal niet echt 
een pure peer- of appelvorm, vaak is er 
sprake van een mengeling van beide. De 
gewichtsverdeling heeft consequenties 
voor onder andere de manier waarop 
de obese cliënt opstaat. Iemand met het 
lichaamstype ‘peer’ kan de romp vrij 
ver naar voren brengen, dat wil zeggen 
een Vorlage maken om daarna rustig en 
stabiel op te staan. Als iemand met het 
lichaamstype ‘appel’ dat zou doen zou 
hij voorover vallen. De opsta-snelheid en 
stabiliteit zijn voor beide lichaamstypes 
niet fundamenteel anders. Belangrijk 
is dat obese mensen hun eigen wijze 
van bewegen hebben. Ook binnen de 
typeringen ‘appel’ en ‘peer’ zijn nog 
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honderden variaties mogelijk. Obese 
mensen kunnen vaak niet opstaan op 
een manier zoals niet-obese mensen wel 
doen. Ga dus uit van de eigen manier 
van opstaan. Ook is er een verschil 
tussen cliënten met een appel- of 
peervorm wat betreft het type tilband 
dat ze nodig hebben bij een transfer 
met een passieve tillift. Cliënten met 
een peervorm hebben meestal een extra 
brede tilband nodig, met goede onder-
steuning van de benen. Voor cliënten 
met een appelvorm is een XXL tilband 
vaak voldoende. Soms hebben ze extra 
steun voor de benen in de lengterich-
ting nodig. 

bmi
Wanneer heeft iemand eigenlijk overge-
wicht? Een algemeen aanvaarde index 

hiervoor is de body-mass index (BMI). Die 
bereken je door het lichaamsgewicht 
in kilo’s te delen door de lichaams-
lengte (in meters) in het kwadraat. Op 

www.voedingscentrum.nl kun je je BMI 
in een mum van tijd berekenen. Als je 
70 kilo weegt en je lengte is 1 meter 70, 
dan is je BMI iets meer dan 24. Iemand 

De verzorging van de huid verdient extra aandacht bij extreem zware cliënten. 
Het hevig transpireren en de soms zeer diepe huidplooien maken de huidzorg 
complex, zwaar en tijdrovend. omdat het obese mensen vaak moeite kost zichzelf 
goed te wassen en te verzorgen is de kans op ‘gemiste plekjes’ met het risico op 
infecties en smetplekken groot. Vraag bijvoorbeeld de cliënt zelf de buik op te 
tillen bij het wassen op bed, eventueel met behulp van een badlaken. om overal 
goed bij te kunnen kan het handig zijn een arm of been met een tillift omhoog 
te brengen. en wees er heel secuur op dat de huid na het wassen goed droog 
is. ook als je niet met water en zeep wast maar met disposable washandjes, het 
zogenoemde verzorgend wassen, geldt dit. 

huidverzorging

In extreme gevallen blijft de cliënt de hele dag in zijn stoel zitten, slaapt hij op de bank omdat hij de trap niet meer op kan, doet de 

gordijnen niet meer open en kleedt zich niet meer aan.
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met een BMI van meer dan 40 noemen 
we morbide obees. Als deze persoon 1 me-
ter 70 is, dan weegt hij of zij minimaal 
116 kilo. Bij een BMI tussen de 30-40 
is er sprake van ‘ernstig overgewicht’, 
tussen de 25-30 van ‘overgewicht’ en 
daaronder van ‘gezond gewicht’. Als de 
BMI lager is dan 19 moet je uitgaan van 
ondergewicht. 

Diabetes
Mensen die morbide obees zijn hebben 
vaak meerdere klachten. Klachten aan 
het bewegingsapparaat (vaak knie-
klachten) en diabetes komen het meest 
voor. Uit een enquête onder zeventien 
leden van de Obesitas Vereniging blijkt 
dat negen mensen gewrichtsproblemen 
hebben en dertien diabetes. De hoe-
veelheid buikvet, binnen het buikvlies 
(dichtbij, rondom en in de organen), is 
de belangrijkste risicofactor voor het 
optreden van type 2-diabetes. Je kunt 
een indruk krijgen van dit risico door 
tijdens het uitademen de buikomvang 
te meten op het smalste deel van het 

middel, meestal net boven de navel. Als 
de buikomvang meer is dan 88 cm is er 
bij vrouwen sprake van een sterk ver-
hoogd risico, bij mannen is dat 102 cm. 

zelfRedzaamheid
Overgewicht kan gevolgen hebben 
voor de zelfredzaamheid van de cliënt. 
Uit de bovengenoemde enquête komt 
bijvoorbeeld naar voren dat een groot 
deel van de ondervraagde obese mensen 
problemen heeft met de alledaagse 
levensverrichtingen, zoals het aan-
trekken van sokken (10), schoenen (11), 
steunkousen (5), het wassen van de 
voeten (9) en het wassen van het onder-
lijf (10). Obese mensen hebben vaak ook 
moeite om zichzelf te verplaatsen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het opstaan 
uit een stoel (10), vanuit een liggende 
positie op de rand van het bed gaan 
zitten (8), omdraaien in bed (9) en zelf-
standig toiletbezoek (11). Soms kunnen 
eenvoudige hulpmiddelen het probleem 
oplossen, is dat niet het geval dan zullen 
mantelzorgers of professionele zorg-

verleners assistentie moeten verlenen. 
Gezien het gewicht van deze cliënten 
lopen de zorgverleners daarbij snel het 
risico hun lichaam over te belasten. 
Denk aan het optillen van een arm om 
wondverzorging te kunnen geven, het 
omrollen van de cliënt bij het wassen in 
bed of het tillen van een gevallen cliënt 
zonder tillift, in het geval dat de tillift 
het gewicht van de cliënt niet aankan.
Het is voor zorgorganisaties daarom van 
groot belang goed voorbereid te zijn op 
de eventuele komst van een extreem 
zwaarlijvige cliënt. De instellingen 
zouden zich de vraag kunnen stellen 
of de beschikbare tilliften sterk genoeg 
zijn om cliënten die meer dan 150 kilo 
wegen te verplaatsen? Zijn de deuren 
breed genoeg voor een extra breed bed? 
Hoeveel gewicht kunnen de hangende 
toiletten aan? Tot hoeveel kilo gaat de 
weegschaal? Zijn er extra brede stoelen 
in de wachtkamer? Zijn de injectienaal-
den lang genoeg? Wanneer dat niet zo 
is, kan de medicatie weglekken naar het 
omringende weefsel. Een eerste check-
list met dit soort voorwaarden die nodig 
zijn om voor de cliënt waardige en voor 
de zorgverlener fysiek niet te zware 
zorg te kunnen verlenen is inmiddels 
beschikbaar. De BMI40+ Zorgorganisatie-
Toets is via de www.arbocatalogusvvt.
nl eenvoudig te downloaden. En in Het 
Nieuwe HulpmiddelenBoekje vind je infor-
matie over een scala aan hulpmiddelen 
die nuttig kunnen zijn bij de zorg voor 
obese cliënten. 

XXl
Gelukkig zijn er tegenwoordig speciale 
XXL hulpmiddelen beschikbaar. Denk 
aan extra brede en sterke tilhulpmid-
delen, bedden, rolstoelen etc. Boven-
dien zijn ze vaak voorzien van extra 
slimmigheden, bijvoorbeeld bedden met 
een ingebouwde weegunit. De cliënt 
hoeft dan niet verplaatst te worden bij 
het wegen. Een nadeel van extra sterke 
en brede hulpmiddelen is dat ze steeds 
zwaarder worden. Vanzelfsprekend 
wordt het rijden met dit soort bedden 
en tilliften dan ook steeds zwaarder. 
Gelukkig zijn er steeds meer van die 
zware bedden en tilliften die een motor 
hebben, zodat zij automatisch verplaatst 
kunnen worden. Maar bij tilliften is dat 
niet altijd nodig. Dan is een plafondlift 
een goed alternatief. De cliënt hangt 
dan in zijn aan het plafond bevestigde 
tilband die via een of meerdere hijsmo-

Obese mensen hebben vaak diabetes type 2 en gewrichtsklachten.
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toren zijn werk kan doen. Het voordeel 
daarbij is dat er minder ruimte nodig is 
en de zorgverlener niet zo zwaar hoeft 
te manoeuvreren. Wat ook prettig is, is 
dat de fysieke afstand tussen de zorgver-
lener en de cliënt kleiner is. Een ander 
voordeel van plafondliften is dat je 
daarmee de obese cliënt ook makkelijk 
kunt draaien in bed. De cliënt ligt op 
een speciale tilband die als een perma-
nent laken dient en die je aan een kant 
aan de plafondlift kunt bevestigen. Door 
deze lift te activeren draait de cliënt. 
Naast de hulpmiddelen en de inrichting 
van de ruimtes zal een zorgorganisatie 
ook een calamiteitenplan moeten 
hebben, met aandacht voor de specifie-
ke problemen van obese cliënten. Wat 
moet je doen bij een reanimatie? De 
standaard defibrillatoren zijn namelijk 
niet geschikt voor cliënten met extreem 
overgewicht. Wat te doen bij brand of 
een acuut transport met een ambu-
lance? Is die berekend op zeer zware 
cliënten? En wat moet je doen als een 
obese cliënt is gevallen? En bij overlij-
den? Is er contact met de uitvaartonder-
neming over de zaken als transport, 
omvang van de kist, toegankelijkheid 
van de koeling, én hoe alles respectvol 
gedaan kan worden? Dat zijn dus vragen 
waar een zorginstelling op voorbereid 
zou moeten zijn 

ResPectvol
De zorg voor obese cliënten brengt vaak 
een lastig dilemma met zich mee. Mis-

Als obese cliënten plat in bed liggen of rechtop zitten staat de borstkas onder 
druk en kan er benauwdheid ontstaan. ook kunnen er drukplekken en bloed-
uitstortingen ontstaan als gevolg van vetweefsel dat onder druk staat. Hoewel 
dit bij mensen met een appel- én peervorm gebeurt, moet je hier vooral bij 
‘appels’ extra alert op zijn. Het bed in anti-trendelenburg zetten (met het 
hoofdeinde hoger) of ‘half zitten’ (ergens tussen de 30˚ en de 60˚) kunnen dan 
prima oplossingen zijn. Als je de cliënt met een passieve lift verplaatst kan een 
tweemotorige plafondlift erg handig zijn. Doordat de motoren onafhankelijk 
van elkaar kunnen worden bediend is het mogelijk voldoende ruimte voor de 
buik te creëren. Wanneer je de cliënt liggend met een tillift moet verplaatsen 
kun je daarvoor een speciale tilband met een serie in lengte instelbare lussen 
gebruiken. Daarmee kun je, afhankelijk van het lichaamstype en de breedte 
van de cliënt, het comfort verhogen en ademhalingsproblemen voorkomen. Iets 
dergelijks kun je doen met een op maat gemaakte tilband (die natuurlijk wel 
moet voldoen aan alle veiligheidseisen).

Benauwdheid

schien denk je als verzorgende in eerste 
instantie waarom jij je rug moet ver-
knallen voor zo’n dik mens. En ben je 
ook van mening dat ‘ze het er zelf naar 
hebben gemaakt’. Het is bij zo’n reactie 
belangrijk om met een andere bril naar 
deze mensen te kunnen kijken. Kennis 
van de achtergronden van de obese 
cliënt is dan noodzakelijk. Hoe komt 
het dat iemand zo zwaar is geworden? 
Vaak zit daar een wereld achter die je 
niet kent. In ieder geval is het zo dat 
wanneer jij met obesitas te maken hebt 
je de clïent dient te beschouwen als een 
mens met een chronisch ziektebeeld. 
Niemand is voor zijn eigen plezier zo 

zwaar. Deze mensen hebben zorg nodig. 
Het is aan jou de taak om het dilemma 
bespreekbaar te maken als er in je team 
op voorhand negatief wordt gereageerd 
op de komst van een obese cliënt. Zoek 
samen met de cliënt naar oplossingen. 
Ook voor de cliënt is het immers 
vaak erg vervelend en soms zelfs ver-
nederend om de noodzakelijk zorg te 
krijgen. Natuurlijk betekent dat niet 
dat je over je eigen mentale en fysieke 
grenzen heen moet gaan. Gelukkig is er 
steeds meer kennis en ervaring beschik-
baar om obese cliënten respectvol te 
verzorgen, zonder dat de verzorgende 
daarbij haar lichaam overbelast. ■

LoComotion, Zwaartepunt en de 
Nederlandse obesitas Vereniging 
ontwikkelden praktische instructie-
filmpjes, lesmateriaal, e-learning, 
cartoons, brochures, artikelen etc. 
ter ondersteuning van zorgverleners 
bij de zorg voor extreem obese cliën-
ten. Kijk op www.bmi40plus.nl. 

Andere websites 
www.goedgebruik.nl (hulpmiddelen 
en films over zorgvaardigheden). 
www.free-learning.nl (gratis e-
learning over de zorg voor obese 
cliënten).

zorgvoorBeter Project 
Bmi40+
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