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Meer dan 40.000 klachten over obesitas Ook meer problemen met rug, voeten en huid
Vooral mensen tussen 41 en 65 werden de voorbije twee maanden door huisartsen gediagnosticeerd met
obesitas. Dat verwondert Carl Tuypens, bestuurder van de Vlaamse Obesitas Vereniging, niet. 'De herfst en
zeker de winter hielden de mensen binnen, en als daar ongezonde voeding bij komt, stijgt je gewicht. Er was ook
geen sociale controle meer: je voelt je niet bekeken bij wat je eet, je moet je niet conformeren aan je vrienden
en de koelkast staat vlakbij.'

De mensen stelden vragen, ook over depressieve gevoelens en hun stijgende alcoholgebruik, om te weten hoe
zich te gedragen. 'We adviseren om zo veel mogelijk te wandelen of gewoon al te bewegen', zegt Tuypens.
'Maar mensen vonden het niet prettig om alleen op pad te gaan. De fitness dankt zijn succes niet aan de
toestellen, maar aan het feit dat je anderen bezig ziet. En de sportscholen waren dicht. Dat heeft ons zeker
kwetsbaar gemaakt.'

Onderzoek in meerdere landen wees uit dat het covid-jaar veroorzaakte problemen met de rug, de
spijsvertering, de voeten, het haar, de tanden. En de huid, waarover huisartsen vooral klachten van senioren
kregen. 'De ontsmettinggels en mondmaskers veroorzaakten tijdelijke opstoten van acne, bacteriële infecties en
wintertenen', zegt Jo Lambert, professor dermatologie aan de UGent. 'Obesitas en stress hadden zeker een
negatieve invloed. Ook de terugval van de mentale weerbaarheid had geen goede invloed op de chronische
huidziekten. Die werden bij 43 procent van de patiënten erger.'

De mensen deden het zichzelf soms aan. 'In het begin stopten velen met hun medicatie omdat daar
immuunremmers in zitten', zegt Lambert. 'Wij vermoedden nochtans al van in het begin dat daar geen probleem
mee is, wat later bevestigd werd.' In het UZ Leuven kwamen mensen met huidkanker een afspraak soms niet
na, zegt diensthoofd dermatologie Maria Garmyn: 'Sommigen zaten vast in het buitenland, maar anderen
hadden gewoon schrik om naar het ziekenhuis te komen. Dat maakte de chirurgie nadien natuurlijk complexer.'

Volgens Chantal Hindryckx, diensthoofd fysische geneeskunde aan het AZ Groeninge in Kortrijk, hebben stress
en een veranderde levensstijl ook tot meer nek- en rugproblemen geleid. 'Door de overgang naar telewerken
kwam een correcte ergonomische houding vaak in het gedrang en dat leidde tot een onaangepaste
spierspanning en een verkorting van de houdingsspieren, waardoor speciale oefenprogramma's nodig zijn. Er is
veel sensibilisering nodig om het belang te doen inzien van bewegen en regelmatig van houding veranderen.
Maar de mensen zijn wat passief en gelaten, dus dat wordt opnieuw aanpassen straks.'
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