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DOOR JOHAN SABBE

Jonas (21) woont met zijn moeder Sabine
De Backer (47) en zijn jongere zus Maya
(19) in de Ebrostraat 10 op de wijk Torhout-
Oost. Zijn vader Filip is in mei 2008 na
ziekte overleden. Hij werd maar 44 jaar. 

DAG VAN OPERATIE WAS MIJLPAAL
Jonas heeft aan het Margareta-Maria-Insti-
tuut in Kortemark de beroepsrichting Orga-
nisatiehulp gestudeerd met daar bovenop
een zevende jaar Gemeenschapsrestaura-
tie, wat neerkomt op hulpkok in een groot-
keuken. “Niet simpel om met dat diploma
werk te vinden”, zegt hij. “De grootkeuken

is momenteel niet de gemakkelijkste sector
om aan de kost te komen. Plus : door mijn
grote overgewicht van een jaar geleden
maakte ik bij sollicitaties duidelijk minder
kans. De werkgevers zeggen het niet met
zoveel woorden, maar ze geven je tussen de
regels door te verstaan dat ze bang zijn dat
zo’n dikkerd veel te weinig zal presteren. Al
die jaren van ernstige obesitas zijn een hel
voor me geweest. Vandaar dat ik me uitein-
delijk heb laten overtuigen om de gastric

bypass te laten uitvoeren. Woensdag 4 sep-
tember 2013, de dag van mijn operatie, is
een mijlpaal voor mij geweest.”

AARDAPPELEN EN BROOD
Jonas heeft basisonderwijs aan vbs Ten Par-
ke op de Torhoutse wijk De Goede Herder
gevolgd. “Bij mijn geboorte woog ik
3,860 kg en tot aan mijn eerste communie
was ik een jongetje met een vrij normaal
gewicht”, doet hij zijn verhaal. “Vanaf toen

is het echter uit de hand beginnen te lopen.
Ik at zowat de hele dag door. Niet overdre-
ven veel snoep, maar wel constant aardap-
pelen en brood. Toen ik 9 jaar was, kwam ik
al in een dieetgroepje terecht, maar de ki-
lo’s die eraf gingen, kreeg ik nadien dubbel
en dik terug. Het zogenoemde jojo-effect.
Ik werd al eens met mijn overgewicht ge-
pest op school en dat maakte het allemaal
nog erger, want ik ging nog meer eten als
vorm van troost. De overschotjes pasta in

“Na een jaar 70 kg lichter :
ik voel me een ander mens”
21-JARIGE JONAS DELAFONTAINE WERD DANKZIJ CHIRURGISCHE INGREEP GERED VAN MORBIDE OBESITAS

TORHOUT qHoeveel de nu
21-jarige Jonas Delafontaine
ruim een jaar geleden woog, wil
hij strikt voor zichzelf houden,
maar bijna zeker stond de teller
een flink stuk boven de 150 kg.
De realiteit is dat hij op 4 sep-
tember 2013 in het Brugse AZ
Sint-Jan een gastric bypass liet
uitvoeren, een chirurgische in-
greep om zijn gigantische over-
gewicht kwijt te spelen, en dat
hij daardoor enorm is afgevallen.
“Na een jaar ben ik 70 kg lich-
ter”, getuigt de Torhoutenaar.
“En ik kan je verzekeren : ik voel
me een ander mens. Het kost
me moed om hierover te getui-
gen, maar ik wil het doen in de
hoop lotgenoten te helpen. De
operatie in het AZ heeft me ge-
red van dodelijk overgewicht, de
zogenoemde morbide obesitas.”

U gelooft het misschien niet, maar dit is twee keer Jonas Delafontaine met niet veel meer dan een jaar en liefst 70 kg verschil : links zoals hij er
nu uitziet na zijn gastric bypass en rechts zoals hij op jeugdige leeftijd een overgewicht had bereikt dat effenaf dodelijk kon zijn. (Foto JS)
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operatie verkleint als het ware je maag,
waardoor er snel een verzadigingsgevoel
optreedt. Tegelijkertijd wordt er aan de
dunne darm gesneden. In mei 2013 stemde
ik er uiteindelijk mee in om me op 4 sep-
tember van dat jaar te laten opereren. Dat
gebeurde onder algemene verdoving. Toen
ik ontwaakte, startte dag één van mijn nieu-
we leven. In principe zou ik vanaf toen een
jaar lang anderhalve kg per week vermage-
ren en dat is ook gebeurd. Ik ben momen-
teel liefst 70 kg lichter. Overtollig vel heb ik
niet aan de operatie overgehouden, blijk-
baar door mijn jonge leeftijd.”
Jonas houdt zich strikt aan wat hem door
dokter Dillemans is opgedragen. “Je moet
uiteraard niet opnieuw als een wolf gaan

eten”, zegt hij. “Dat kun je trouwens niet
meer, anders krijg je te maken met het
dumpingsyndroom. Als je te veel vet en
suiker binnen krijgt, ga je zweten en voel je
je ongemakkelijk. Te veel eten, is dus auto-
matisch jezelf straffen. Ik probeer ook vol-
doende te bewegen, vooral te fietsen.”

NORMAAL T-SHIRT JACK & JONES
Jonas waarschuwt ervoor dat een gastric
bypass geen wondermiddel is. “Noem het
eerder een hulpmiddel, want sowieso moet
je bereid zijn om iets aan je levenswijze te
veranderen. Ik droomde er al jaren van om
ooit eens een normaal T-shirt van Jack &
Jones te kunnen aantrekken en nu is dat
sinds kort het geval. De extra grote maten
zijn verleden tijd. Eindelijk past er na het
zwemmen weer een gewone handdoek om
mijn middel en in mijn broekriemen hoef
ik geen gaatjes meer bij te prikken. De kern
van de zaak is uiteraard mijn gezondheid.
Eerlijk waar : tot een jaar geleden was ik op
weg naar een gewisse dood. Nu heb ik het
zelf in handen om gezond te blijven eten.”

de koelkast waren niet veilig. Aan het Mar-
gareta-Maria-Instituut in Kortemark ben ik
intern geweest en in die periode bleven de
kilo’s aandikken. Ik heb geprobeerd om aan
sport te doen – joggen, hoe moeizaam ook
– maar het resultaat was een klap in mijn
gezicht. Ik had ademnood en toen ik het
uiteindelijk opgaf, sloeg de weegschaal
weer tilt. Je kunt je niet voorstellen hoe
slecht zoiets voor je zelfbeeld is. Op den
duur begin je van jezelf te walgen.”

TE VEEL ETEN, IS JEZELF STRAFFEN
Jonas besefte dat er iets moest gebeuren,
want door zijn overgewicht dreigden er
hartproblemen, stond hij aan de rand van
diabetes en kreeg hij almaar meer pijn in
zijn benen te verduren. “Ik ben uiteindelijk
naar dokter Bruno Dillemans aan het AZ
Sint-Jan in Brugge gestapt, de bekende obe-
sitaschirurg. Hij legde me uit hoe een gas-
tric bypass de hoeveelheid voedsel die ik
tijdens de maaltijden zou kunnen eten,
heel sterk zou beperken. En dit zonder er
een hongergevoel aan over te houden. De

“Eerlijk waar : tot een jaar
geleden was ik op weg
naar een gewisse dood”

Jonas Delafontaine vóór en na de ingreep : “Op je twintigste een dergelijke operatie laten uitvoeren, is geen gemakkelijke beslissing. Nu alles
achter de rug is, zou ik dit iedereen met ernstig en levensgevaarlijk overgewicht aanbevelen. Ik ben blij dit te hebben laten doen.” (Foto JS)
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