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Makkelijk afvallen 
met MAAGBOTOX



MAAGBOTOX –
de soepele weg naar 
minder gewicht en 
meer welzijn!

Inleiding

Een op de twee volwassenen is ontevreden over zijn gewicht. Er wordt 

vaak een body-mass-index (BMI) tussen de 27 en 40 gezien. Dit betekent 

dat u "slechts" licht tot matig overgewicht heeft en vanuit medisch 

oogpunt nog niet hoeft af te vallen,  maar de meeste mensen lijden aan de 

beroemde “10-15 kilo te veel”.

Of het nu gaat om emotioneel stressvolle situaties in het dagelijks leven, 

een (veronderstelde) moeilijkere zoektocht naar een partner of wanneer 

je jaloers kijkt naar degenen in een modewinkel die zich chique kleding 

kunnen aanschaffen in twee kledingmaten kleiner. En helaas, naar 

verluidt hebben zelfs mensen met licht overgewicht het moeilijker om de 

carrièreladder te beklimmen.

MAAGBOTOX IS DE LANG GEZOCHTE "MISSING LINK" TUSSEN 

STRENGE DIEETKUREN EN DE TOT NU TOE GEBRUIKELIJKE OBESITAS 

CHIRURGIE

Heeft het strenge dieet geen blijvend succes vanwege het jojo-effect?

Wilt u de risico 's van grote obesitas operaties zoals een "sleeve" of 

maagomleiding (gastric bypass) niet nemen of rechtvaardigt de huidige 

omvang van het overgewicht dit nog niet?

Dan biedt de nieuwe, geoptimaliseerde vorm van de maagbotox-injectie 

u nu een relatief soepele weg naar minder gewicht en meer welzijn!

De informatie en richtlijnen in deze brochure geeft u uitleg over de 

behandeling. 



Behandeling met 
MAAGBOTOX – Feedback 
blokkeren tussen maag 
en hersenen

De "anti-honger injectie" met speciaal 

Dysport botulinum toxine, uitgevonden in 

Scandinavië en daar en in Turkije al op grote 

schaal toegepast, wordt nu beschouwd als een 

echte "missing link" tussen strenge diëten en 

invasieve obesitas chirurgie.

De nieuwe techniek is erop gericht de feedback tussen 

de maag en de hersenen te blokkeren door de nervus 

vagus tijdelijk het zwijgen op te leggen.

Bovendien leidt "maagbotox" niet alleen tot een 

tragere maaglediging en een langduriger gevoel van 

verzadiging, maar - dankzij de nieuwe techniek - ook 

tot een aanzienlijke verlaging van het hongerhormoon 

ghreline. Dit vermindert de eetlust en men verliest 

ook meer gewicht dan in de pionierstijden van het 

"maagbotox" gebruik.

Zo verliest men met de nieuwe methode, na twee 

injecties met tussenpozen van 6 maanden, gemiddeld 

bijna een vijfde van het overtollige lichaamsgewicht. 

Na 18 maanden bijna 30%.

Kom ik in aanmerking 
voor MAAGBOTOX?

•  Uw BMI is tussen 27-35, max. 40

•  U bent niet zwanger

•  U geeft geen borstvoeding

•  U heeft geen maagzweren

•  U bent minimaal 18 jaar

•  Het is niet bekend dat u een specifieke 

    neurologische aandoening heeft*

* Eventuele beperkingen kunnen vooraf 

of tijdens een eerste gesprek worden 

toegelicht

ENDOSCOPISCHE BEHANDELINGEN

Waarom de MAAGBOTOX?

•  Geen zichtbare littekens

•  Minimale pijnklachten

•  Behoud van de normale maag anatomie  

•  Sneller en langer verzadigingsgevoel

•  Afname honger gevoel

Verblijf

Zelfde dag naar  huis

Behandelingsduur

25 minuten

Behandelingsverloop

Direct resultaat



Botox is een stof die zowel in de cosmetische geneeskunde als bij een speciale aandoening van de slokdarm 

(achalasie) al geruime tijd met uitstekende successen wordt gebruikt. In de Scandinavische landen is een methode 

ontwikkeld voor soepel gewichtsverlies met behulp van botox-injecties in de maag.

EFFEKT VAN MAAGBOTOX

1. De spieren van de maag worden op 20 nauwkeurig gedefinieerde posities verlamd. Dit leidt dan voor een periode 

van 6 maanden tot een vertraging van de maaglediging en dus ook tot een veel langer aanhoudend gevoel van 

verzadiging.

2. Door 3 depots in de zogenaamde fundus van de maag te injecteren wordt de vorming van het hongerhormoon 

ghreline beïnvloed en is er naast een langer durend gevoel van verzadiging ook een gebrek aan hongergevoel, dat 

normaal gesproken zorg voor een hunkering naar voedsel.

Het effect duurt 6 maanden en kan in totaal 3x worden uitgevoerd. Een behandeling heeft echter alleen zin als u ook 

echt houdt aan een dieet- en bewegingsprogramma!

DAGBEHANDELING IN DE KLINIEK

Aangezien dit een klinische endoscopische dagbehandeling is, is algemene verdoving of opname niet nodig. 

Er wordt geen weefsel of delen van een gezond orgaan verwijderd, wat betekent dat er, in tegenstelling tot andere 

methoden, geen medicijnen en preparaten nodig zijn om tekorten te compenseren.

BEHANDELING ZONDER PIJN

De behandeling met "maagbotox" is volledig pijnloos en wordt uitgevoerd met een lichte sedatie een zogenaamd 

"roesje",  tijdens een gastroscopie. Met behulp van een endoscoop onder beeldcontrole worden op zeer specifieke 

plaatsen in de maag botoxdepots aangelegd.

Wat is 
MAAGBOTOX?

Als uw maag niet leeg is kan de behandeling niet doorgaan en zal de procedure worden uitgesteld. 

Het is daarom van belang de instructie goed op te volgen.

VOOR DE BEHANDELING:

• Kom op de dag van de ingreep volledig nuchter naar de kliniek.

 » Dit betekent dat u uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de behandeling niets meer mag eten ook geen vloeibare voeding.

•  Water drinken is toegestaan tot 4 uur voor aanvang van de behandeling. 

•  U ontvangt de factuur van uw behandeling per e-mail. 

 » De factuur kan ter plaatse contant worden betaald of via overschrijving binnen de betalingstermijn. 

DE DAG VAN DE BEHANDELING:

• Wees op tijd voor uw afspraak, niet meer dan 10 minuten van tevoren. 

• Neem maximaal één begeleider mee naar de ingreep.

 » Na de sedatie mogen om juridische redenen 12 uur lang geen auto's worden bestuurd of contracten worden ondertekend. 

• Voorafgaand aan de behandeling heeft u eerst een gesprek met de arts.

 » Deze zal u vragen stellen over uw gezondheid en anamnese en uitleg geven over het verloop van de behandeling.

• U kunt het beste gemakkelijk zittende kleding aantrekken op de dag van de behandeling.

 » Knellende strakke kleding wordt afgeraden. 

• Na de behandeling verblijft u nog even in de kliniek zodat u door ons medisch team in de gaten kan worden gehouden. 

       » Als u zich goed voelt kunt u de kliniek verlaten. 

Belangrijke informatie 
voor de behandeling



Het YourWeightcare team is gevestigd in de Domhof Kliniek in Aken en een kliniek in Oberhausen. Daar worden 

patiënten al bijna 2 decennia lang succesvol begeleid naar een duurzaam en langdurig gewichtsverlies met 

minimaal invasieve procedures. 

De YourWeightcare artsen hebben hier hun doel van gemaakt en sindsdien is het mogelijk om de resultaten bij 

patiënten voortdurend te verbeteren met enerzijds de nieuwste, technologisch beste en meest nauwgezette 

procedures en anderzijds de meest ervaren specialisten

Voor de behandeling
Voordat u de maagbotox-procedure ondergaat zal de arts met u in gesprek gaan. 

Tijdens dit gesprek wordt de behandeling uitvoerig met u doorgenomen zodat u 

exact weet wat u kunt verwachten. Tevens krijgt u ook alle informatie mee voor na de 

behandeling zodat u zich thuis kunt voorbereiden.

De behandeling
De ingreep zelf duurt slechts ongeveer 25 minuten, waarna u wordt overgebracht naar 

de verkoeverkamer totdat de lichte verdoving volledig is uitgewerkt. Niettemin is het 

om veiligheidsredenen noodzakelijk dat er bij uw ontslag uit de kliniek een begeleider 

aanwezig is. 

Begleiding
Nadat de behandeling met succes is uitgevoerd zal u kort na de behandeling weer 

bijkomen. De nakomende uren zal ons medisch team u optimaal begeleiden met 

de juiste zorg. 

Een dag bij 
YourWeightcare

2.

3.

1.

Na de behandeling
Het volledige effect – vooral de vermindering van het hongergevoel – begint al na 1-2 

weken. In de 6 maanden na de behandeling is 15 tot 20 kg gewichtsverlies realistisch. 

Succes hangt af van de vraag of de nodige gedragsveranderingen (dieet/sport) 

worden gevolgd of niet. Er zijn geen beperkingen in het dagelijks leven, behalve in de 

eerste dagen na de ingreep, wanneer een speciaal vloeibaar dieet noodzakelijk is. Het 

is zinvol - vooral met het oog op succes op lange termijn - om gebalanceerd te eten 

en te sporten. Want ook hier geldt natuurlijk: om af te vallen moeten de verbruikte 

calorieën hoger zijn dan de geleverde!

Aangezien dit een ongecompliceerde endoscopische dagbehandeling is die in een kliniek wordt uitgevoerd, is 

algemene anesthesie of opname niet noodzakelijk.  Omdat er geen weefsel verwijderd hoeft te worden, is levenslang 

gebruik van middelen of preparaten om de tekorten te compenseren, ook niet nodig. Alleen mag u tot 12 uur na de 

sedatie niet zelf rijden.

Wat zijn de voordelen ten opzichte 
van traditionele operationele 
procedures?

4. 

“Na twee injecties met tussenpozen van 
6 maanden, gemiddeld gewichtverlies bijna 
een vijfde van het overtollige lichaamsge-
wicht. ”



Voor wie is een behandeling met maagbotox aan te 

bevelen?

Patiënten met matig overgewicht (BMI tussen 27-35, max. 

40) komen in aanmerking voor behandeling met maagbotox.

Veroorzaakt maagbotox blijvende schade aan de maag?

Nee, want maagbotox veroorzaakt helemaal geen schade, 

maar veroorzaakt alleen verlamming van de maagspieren 

op 20 nauwkeurig bepaalde punten gedurende een 

periode van 6 maanden. Na 6 maanden worden de 

maagbotoxdepots in het lichaam volledig afgebroken. 

Is volledige anesthesie noodzakelijk?

Nee, de procedure vindt plaats met een zogenaamde lichte 

sedatie (roesje), waarbij slechts één anesthesiemiddel 

wordt gebruikt. Daarom is ook intubatie niet nodig - nog 

een belangrijk verschil met conventionele chirurgische 

procedures!

Veroorzaakt de ingreep pijn?

Nee, door de sedatie slaapt u diep en verloopt de ingreep 

volledig pijnloos. Dit wordt behoedzame endoscopie 

genoemd, tegenwoordig een routineprocedure in 

gespecialiseerde operaties en die ook met succes wordt 

gebruikt voor endoscopisch maagonderzoek.

Heeft maagbotox bijwerkingen?

Behalve mogelijke lichte misselijkheid en brandend 

maagzuur gedurende enkele dagen na de behandeling, zijn 

er geen bijwerkingen bekend of beschreven.

Hoe mag/moet je eten na maagbotox?

Omdat naast regelmatig sporten en bewegen ook de voeding 

een beslissende rol speelt in het succes van de behandeling, 

krijgt u van ons in de loop van de behandeling een dieetplan 

dat precies op u en de methode is afgestemd. 

Vragen en antwoorden 
m.b.t. MAAGBOTOX

Neemt de zorgverzekeraar de kosten voor zijn rekening?

Nee, het is - nu nog - een particuliere dienst, zonder de 

mogelijkheid van vergoeding door wettelijke sociale 

verzekeringen.

Moet ik mijn dieet veranderen na de ingreep?

Ja, dit is een essentiële pijler van de behandeling, zoals bij elke 

vorm van gewichtsverlies (dus ook na de klassieke chirurgische 

ingrepen).

Kunnen zwangere vrouwen maagbotox laten toepassen?

Nee, zwangerschap en borstvoeding behoren tot de weinige 

contra-indicaties of redenen voor uitsluiting van behandeling.

Zijn er beperkingen of contra-indicaties voor gebruik, 

bijvoorbeeld bij patiënten met diabetes?

Beperkingen zijn maagzweren, zwangerschap en borstvoeding 

en sommige neurologische aandoeningen. Eventuele 

beperkingen kunnen vooraf of tijdens een eerste gesprek 

worden toegelicht. Vooral in het geval van diabetes type 2 

kan de bereikte gewichtsvermindering ook leiden tot een 

aanzienlijke verbetering van de suikerspiegel.

Kan de behandeling herhaald worden?

De behandeling kan in totaal 3 keer worden uitgevoerd - 

met tussenpozen van telkens 6 maanden.

Is er een leeftijdsgrens naar boven of naar beneden?

Mits er geen beperkingen zijn, kan de behandeling worden 

uitgevoerd vanaf de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Kan de patiënt direct na de ingreep weer autorijden?

Na de sedatie mogen om juridische redenen 12 uur lang geen 

auto's worden bestuurd of contracten worden ondertekend.

Kun je blijven sporten?

Ja, je kunt het niet alleen, je moet het absoluut doen om 

spiermassa op te bouwen en calorieën te verbranden. Zelfs 

voor minder fitte mensen is bijvoorbeeld zwemmen of Nordic 

walking vrijwel altijd mogelijk!

Kan ik echt gewicht verliezen met maagbotox?

Ja, en zelfs bijzonder effectief als u zich houdt aan het 

bijbehorende dieet en bewegingsprogramma.



Neem vaker de trap in plaats van

de lift of roltrap

Vermijd het rijden van korte stukken

in uw auto, maar loop of fiets liever

Creëer mogelijkheden om lichaamsbeweging

te combineren met boodschappen of

tuinieren/huishoudelijk werk

Gebruik reclameblokken tijdens het tv kijken

om te trainen op de hometrainer, voor push-ups,

squats of oefeningen met kleine halters 

Fit en gezond
door het leven
Lichaamsbeweging is erg belangrijk voor succes bij het afvallen. Het helpt

het lichaam calorieën te verbranden en de stofwisseling te stimuleren.

Ook in fasen waarin het gewicht slechts langzaam afneemt zodat de

extra kilo's toch blijven afnemen. Sport en bewegen zijn ook goed voor

het cardiovasculaire systeem, en de algehele gezondheid van lichaam en

geest.

TIPS VOOR MEER BEWEGING:

YourWeightcare is het eerste behandelcentrum voor 

endoscopische behandeling van obesitas te worden 

gecertificeerd met het "Center of Excellence" award. 

Uitstekende kwaliteit, professionaliteit en advies is waar 

we naar streven: Ons aanbod van diensten en expertise is 

uitsluitend gericht op minimaal invasieve, endoscopische 

obesitasbehandelingen. YourWeightcare voert geen andere 

esthetische ingrepen uit zoals borstoperaties, liposuctie of 

huidverstrakking. 

Kwaliteit

Onze artsen zijn specialisten op het gebied van maag- 

en darmziekten en zijn gecertificeerd voor het plaatsen 

van maagballonnen, maagbotox  en het doorvoeren van 

maagreducties met behulp van de YourWeightcare 

ENDO-SLEEVE®-procedure. 

OPTIONEEL: ADVIES VAN DE VOEDINGSCOACH

Laat uw voedingsdeskundige u adviseren over alle 

aspecten van lichaamsbeweging en sport, evenals de 

hoeveelheid en het type training dat het beste bij u 

past. Het is ook nuttig om uw fysieke activiteit dagelijks 

te registreren om een beter inzicht te krijgen in de 

ontwikkeling en veranderingen in uw lichaamsconditie 

na de maagbotox ingreep.



Dr. Schwerdtfeger is als chef-arts bij YourWeightcare, één van de meest ervaren 

specialisten in Duitsland op het gebied van endoscopische behandelingen. 

Als voormalig leidend arts, Chef de Clinique van de (universitaire) ziekenhuizen

St. Martinus Düsseldorf en St. Elisabeth Helios in Oberhausen, heeft hij vele jaren ervaring 

op het gebied van gastro-enterologische onderzoeken en ambulante interventies (> 6.000 

behandelingen / jaar). Zijn medische expertise richt zich  op endoscopische onderzoeken 

en inflammatoire darmaandoeningen (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, microscopische 

colitis). Daarnaast is hij ook specialist in de behandeling van overgewicht middels de 

YourWeightcare ENDO-SLEEVE®-procedure en plaatsing van de maagballon.

Dr. med. T. Schwerdtfeger

Arts Interne Geneeskunde 

&  Gastro-enterologie 

Dr. Dani J. Sweid is een zowel nationaal als ook internationaal opgeleide specialist 

op het gebied van gastro-enterologie. Hij is chef-arts bij YourWeightcare Clinics in 

Oberhausen en heeft al enkele duizenden maagballonpatiënten succesvol behandeld. 

Dankzij zijn jarenlange bijdrage aan studies en lezingen op het gebied van interne 

geneeskunde, gastro-enterologie en op het gebied van endoscopische obesitas 

behandelingen, behoort hij tot de absolute top  binnen zijn vakgebied. Zijn specialisme 

richt zich op diagnostische en therapeutische endoscopie met minimaal invasieve 

technieken, de YourWeightcare ENDO-SLEEVE®-procedure en behandeling van 

overgewicht met een maagballon.

Dr. med. D. J. Sweid 

Arts Interne Geneeskunde

& Gastro-enterologie 

Dr. Wettmann is als zeer ervaren Anesthesioloog binnen YourWeightcare 

verantwoordelijk voor het geven van anesthesie aan cliënten die een behandeling 

ondergaan. Tevens zal zij zorgdragen voor pijnmedicatie na de behandeling en neemt 

uitgebreid de tijd om met cliënten de gewenste vorm van anesthesie te bespreken.

Dr. med. G. Wettmann | Anesthesioloog en SEM specialist

Kwaliteit staat bij Jolien zeer hoog in het vaandel. Zij biedt een begeleidingstraject op 

maat en begeleidt cliënten in hun weg naar optimale fitheid en gezondheid. Jolien 

is dan ook in bezit van een geldig diploma en is tevens BGN geregistreerd bij de 

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. 

 Jolien de Vrind | Voedingsdeskundige 

YourWeightcare 

Katschhof 3

52062 Aachen

Duitsland

Behandeling:

ORBERA® maagballon (6 maanden)

ORBERA365™ maagballon (12 maanden)

YourWeightcare ENDO-SLEEVE®

Maagbotox

MVZ Gastroenterologie Oberhausen 

Dr. med. Schwerdtfeger und Kollegen

Centroallee 277 

46047 Oberhausen

Duitsland

Behandeling:

ORBERA® maagballon (6 maanden)

ORBERA365™ maagballon (12 maanden)

YourWeightcare ENDO-SLEEVE®

Maagbotox

Praxis für Gastroenterologie Bottrop

Dr. med. Torsten Schwerdtfeger

Südring-Center-Promenade 2

46242 Bottrop (Lehmkuhle)

Duitsland

Behandeling:

ORBERA® maagballon (6 maanden)

ORBERA365™ maagballon (12 maanden)

Maagbotox

Onze locaties
en specialisten



Gewichtsverlies, zonder
ingrijpende operaties en
jojo-effecten.

Wil je meer weten?
Je kunt ons altijd bereiken
op +49 241 47570710 of kijk op
www.yourweightcare.nl.


