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Met zijn 202 kilo was Alexander Geleijns (29) één 
van de zwaarste kandidaten uit de eerste serie van 
het populaire tv-programma Obese. Door 300 dagen 
keihard te werken, verloor hij ruim 84 kilo. De over-
tollige huid die overbleef zat hem zodanig in de weg, 
dat hij een buikwandcorrectie heeft laten uitvoeren 
in het Obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis. 
“Pas na die operatie drong het tot me door dat ik 
zoveel ben afgevallen.”

84 kilo lichter, maar Alexander Geleijns moest wel een 
groot stuk huid meedragen. Plastisch chirurg Maarten 
Hoogbergen: “Zijn BMI was goed, volgens de algemeen 
geldende criteria was hij gezond, maar van kwaliteit 
van leven was nog geen sprake. Moet je je voorstellen 
dat er altijd een stuk vel in de weg zit bij het lopen, 
sporten, waar smetplekken kunnen ontstaan en dat 
altijd herinnert aan het stigma: ooit was ik heel zwaar... 
Nu we zes kilo huid hebben weggehaald zijn de 
contouren van het lichaam van Alexander weer 
zichtbaar en kan hij echt een nieuwe leven beginnen.”  

Veilig kader
Alexander Geleijns zag wel wat op tegen de operatie. 
“Vooral tegen de narcose, dat is toch het moment 
waarop je je echt moet overgeven aan de artsen. Maar 
ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Ik kan fietsen, 
sporten en heb veel meer bewegingsvrijheid. Ik ben 
voor mijn gevoel ook een stuk opener geworden. Ik had 
mijn leven lang voor mezelf een veilig kader gecreëerd, 
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zorgde ervoor dat ik niet in vervelende, gênante 
situaties terecht zou komen. Een dagje pretpark zat er 
niet in, ik zou toch niet in de attracties passen. Ook 
naar het café gaan, deed ik niet makkelijk. Je komt dan 
toch wel in een sociaal isolement. Bij mijn vrienden 
voelde ik me op mijn gemak, daarbuiten was het 
lastiger. Het gekke is dat ik me nog altijd ‘te dik’ voelde 
na Obese. Het idee dat je zoveel kilo’s kwijt bent, moet 
landen, moet tot je doordringen. Pas na de buikwand-
correctie gebeurde dat en daar ben ik enorm blij mee.”

Sporten
De eerste operatie is begin dit jaar uitgevoerd; in juni vond 
een hersteloperatie plaats. “Dat is niet zorgelijk”, stelt 
Maarten Hoogbergen. “Bij mensen die zo zwaar zijn 
geweest als Alexander is het risico op complicaties groter. 
Bijvoorbeeld op nabloedingen, omdat de bloedvaten 
dikker zijn dan bij slanke mensen. Bij Alexander zat er een 
ontsteking en die hebben we kunnen verwijderen. Ik ben 
tevreden over de operaties, ze zijn goed verlopen. 
Alexander heeft ook toestemming gekregen van de 
zorgverzekeraar voor een borstcorrectie. Het vel zit hem 
daar nog flink in de weg. “De borstoperatie zou ik het 
liefst meteen laten uitvoeren. Natuurlijk is het een hele 
ingreep, maar ik heb bij de buikwandcorrectie geen pijn 
gehad, was niet beroerd van de narcose. Het enige wat 
jammer was, is dat ik een tijd niet mocht sporten. Ik had 
nooit van mezelf verwacht dat ik dat zou missen! 
Natuurlijk is het een hele ingreep, maar ik heb bij de 
buikwandcorrectie geen pijn gehad, was niet beroerd van 
de narcose. Het enige wat jammer was, is dat ik een tijd 
niet mocht sporten. Ik had nooit van mezelf verwacht dat 
ik dat zou missen!”

Met glans doorstaan
Het gaat goed, met Alexander én met zijn vriendin 
Katelijn die hij leerde kennen tijdens Obese. “We eten 
en leven een stuk bewuster. En af en toe nemen we ook 
best wat lekkers, het is niet zo dat we nu heel kramp-
achtig met eten bezig zijn. Ik sta ook niet meer elke dag 
op de weegschaal.” Maarten Hoogbergen heeft enorm 
veel respect voor Alexander Geleijns. “Ik vind het een 
onvoorstelbare prestatie, vooral omdat hij zijn gewicht 
heeft behouden. 70 procent van de mensen die zo 
extreem afvalt, valt zonder goede begeleiding terug in 
oude patronen en komt weer aan. Het blijft een 
lichamelijk en psychisch proces. Alexander heeft dit 
met glans doorstaan.” 

Het Obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis werkt met een team van 
specialisten, waar ook de plastisch chirurg deel van uitmaakt. Dit is uniek in 
Nederland. Maarten Hoogbergen: “Als je vele kilo’s lichter bent, ben je niet in één 
keer gezond. Er is een uitgebreid traject nodig waarin de diëtiste, psycholoog, 
fysiotherapeut, chirurg, maag-darm-leverarts en de plastisch chirurg deel vanuit 
maken. Dat doen we in het Catharina Ziekenhuis in teamverband: de lijnen zijn 
kort, waardoor we onze patiënten een behandeltraject op maat kunnen leveren.” 

Meer informatie:
www.catharinaziekenhuis.nl/obesitascentrum
Telefoonnummer: 040 -239 98 50


