
Nederland is in de ban van het Coronavirus. Vaak gaat het over de 
relatie tussen het virus en kwetsbare patiënten. Mensen met over-
gewicht en obesitas behoren tot de kwetsbare groep en lopen het 
risico sneller ernstige complicaties te ontwikkelen. 

In de afgelopen weken is er al veel gesproken over de relatie tussen over-
gewicht/obesitas en COVID-19. In dit webinar komen de Nederlandse 
experts op het gebied van obesitas aan het woord. Zij zullen u bijpraten 
over de precieze relatie tussen obesitas en het virus. Hetgeen u moet 
weten om uw patiënt zo volledig mogelijk te informeren en onduidelijk-
heden weg te nemen.

De inhoud van dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novo Nordisk BV. 
De sprekers ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage aan dit webinar.
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Programma webinar
Inleiding 
Prof. dr. Liesbeth van Rossum – internist-endocrinoloog en hoogleraar 
Obesitas en Stress, Erasmus MC Rotterdam

Wat zien we in Nederland voor patiënten op de IC’s? 
Prof. dr. Diederik Gommers – anesthesioloog-intensivist en hoogleraar 
Intensive Care geneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Obesitas en de relatie met het immuunsysteem  
Prof. dr. Liesbeth van Rossum – internist-endocrinoloog en hoogleraar 
Obesitas en Stress, Erasmus MC Rotterdam

Negatieve invloed geneesmiddelen op COVID-19
Dr. Jorie Versmissen – internist-klinisch farmacoloog/-vasculair 
geneeskundige, Erasmus MC Rotterdam

Wat kunnen patiënten (thuis) doen om verbranding te activeren  
Dr. Mariëtte Boon – internist in opleiding en postdoc onderzoeker, 
Haaglanden Medisch Centrum

Welke voedingsadviezen kunnen we mensen met obesitas geven / 
support bieden  
Dr. Karen Freijer – algemeen Manager bij Partnerschap Overgewicht 
Nederland (PON)
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