
CLIËNTENINFORMATIE MAAGBALLON

Richtlijnen en 
advies maagballon



De Maagballon - 
Een hulpmiddel 
voor gewichtsverlies

Inleiding

Obesitas wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie WGO ge-

diagnostiseerd als chronische ziekte, een medisch probleem wat 

veroorzaakt kan worden door verschillende factoren die zich geleidelijk 

ontwikkelen. Obesitas wordt morbide obesitas genoemd als het risico op 

gezondheidsklachten toeneemt. Cijfermatig spreekt men van morbide 

obesitas wanneer de Body Mass Index (BMI: gewicht/lengte) heeft van 

40 of meer. 

De informatie in deze brochure geeft u uitleg over de procedure en het 

proces na het plaatsen van de maagballon. Het is belangrijk dat u deze 

informatie goed doorleest, echter zijn dit standaard richtlijnen en is het 

advies van uw arts leidend als anders is aangegeven. 

De maagballon is een tijdelijk hulpmiddel bij het afvallen. De uiteindelijke 

hoeveelheid gewichtsverlies is afhankelijk van de mate waarin u uw leefstijl 

kunt aanpassen. Gemiddeld zult u zo’n 15% tot 35% van uw lichaamsgewicht 

kunnen afvallen in de periode van 6 of 12 maanden. Om dit resultaat te 

behouden wordt u geadviseerd te kiezen voor een begeleidingstraject. 

Voor een goed resultaat is het essentieel dat u voldoende 

lichaamsbeweging heeft (minimaal 30 minuten per dag) evenals het 

nauwkeurig opvolgen van voedingsadvies. 

CLIËNTENINFORMATIE MAAGBALLON



Als uw maag niet leeg is kan de implantatie van de maagballon niet doorgaan en zal de procedure 

worden uitgesteld. Hieraan zijn voor u extra kosten verbonden. Het is daarom van belang de instructie 

goed op te volgen.

VOOR DE BEHANDELING:

• Start minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling met uitsluitend vloeibare of zeer zachte voeding.

 » Bijvoorbeeld: soepen, smoothies, (eiwit) shakes, Fresubin-drinkvoer of heldere bouillon (zonder stukjes).

• 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.

 » U krijgt een sedatie (korte slaap) tijdens de behandeling, hierdoor mag je niet direct zelf autorijden na de behandeling.

• 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 
over de implantatie

Het inbrengen van de ballon gebeurt tijdens een lichte sedatie via de slokdarm, u krijgt hier niks van mee. 

U dient (indien mogelijk) op uw linkerzijde te gaan liggen. Om eventueel schade aan uw gebit te voorkomen dient indien van 

toepassing een gebitsprothese uitgedaan te worden. Wanneer u geen gebitsprothese heeft krijgt u een bijtring in uw mond 

geplaatst. De specialist controleert met de endoscoop eerst de maag en de slokdarm alvorens de opblaasbare siliconen 

ballon in uw maag geplaatst wordt. 

Eenmaal in de maag wordt de ballon gevuld met blauw water waardoor een groot deel van de maag gevuld wordt (500 ml). 

Het onderzoek en het plaatsen duurt 20 minuten. 

Na de plaatsing, wordt u geobserveerd door de medische staf in de herstelruimte van het behandelcentrum totdat u weer 

wakker en stabiel bent. Na deze korte ontwaak- en herstelperiode kunt u weer begeleid naar huis gaan. 

Het plaatsen
van de maagballon

De ballon wordt via de mond met een 

endoscoop in de mag aangebracht.

Zodra de ballon is geplaatst wordt deze 

gevuld met zoutoplossing.

Eenmaal geplaatst kan de ballon tot 6 

maanden (ORBERA®) of 12 maanden 

(ORBERA365™)  blijven zitten.



Het aanpassen van het lichaam aan de maagballon is van persoon tot persoon erg verschillend. 

Sommige cliënten hebben geen enkele last na plaatsing, anderen ondervinden meer hinder en hebben 

een misselijk gevoel of braakneigingen. In zeldzame gevallen kan er een beetje bloederig, helderrood 

speeksel optreden. Dit komt doordat het maagslijmvlies nog geïrriteerd kan zijn door de nieuwe 

maaginhoud. Deze ongemakken zwakken met de dagen echter geleidelijk af. 

Neem contact op met de medische staf van YourWeightcare als deze symptomen erger worden 

of langer dan drie dagen aanhouden. 

ALGEMEEN ADVIES EN MEDICATIE:

•   Als u veel last ervaart na het plaatsen van de ballon zijn er medicijnen beschikbaar om

    deze symptomen te verzachten. U krijgt hiervoor het recept van de behandelend arts. Dit recept kunt 

    u afhalen bij de apotheek in Oberhausen/Aachen (Duitsland). De werking en inname van de medicatie 

    wordt door de arts met u besproken. 

•   YourWeightcare werkt samen met de Alpha Apotheke (im CentrO,  Centroallee 3, 46047 Oberhausen) 

    en de Münster Apotheke (Kleinmarschierstraße 4, 52062 Aachen). De benodigde medicatie heeft 

    deze apotheek altijd speciaal voor YourWeightcare cliënten op voorraad. Houdt u rekening met ongeveer 

    €100 aan kosten hiervoor. Deze kosten kunt u in de meeste gevallen deels declareren bij uw eigen 

    zorgverzekeraar.

•   Slaap op uw linker zijde om de maag te ontlasten.

•   U start met een vloeibaar regime, schakelt geleidelijk over naar zacht- of gepureerde voeding. 

     Zo kunt u opbouwen naar een normaal, gebalanceerd voedingspatroon en gezonde voeding. 

•   Als u medicijnen gebruikt (bijv. bij een hoge bloeddruk) kunnen deze gewoon worden ingenomen.

    U moet er rekening mee houden dat u maag de eerste dagen na de plaatsing medicatie slecht 

    verdraagt. Soms moet dan een alternatieve toediening worden gebruikt. Verder kan het zo zijn dat door 

    gewichtsverlies uw medicatie opnieuw afgestemd moet worden, bespreek dit met uw arts of huisarts 

Waar moet ik op letten 
na de behandeling?

•   Eet drie “gezonde maaltijden” per dag. Neem tussen de maaltijden door een “gezond tussendoortje”. 

•  Gebruik kleine borden, verdeel uw maaltijden in kleine porties. Eet zo langzaam mogelijk en kauw goed op 

    uw voedsel. Neem kleine hapjes.

•   Eet zo langzaam mogelijk en kauw goed op uw voedsel. Stop met eten als u zich verzadigt, vol, of wanneer 

    u zuur- of luchtoprispingen (neiging tot boeren) voelt. 

•   Niet roken voor de maaltijd, vermijd sterke koffie en sterke thee. Deze kunnen leiden tot zure oprispingen. 

•   Drink zoveel mogelijk (kraan- of mineraal) water maar vermijd suikerrijke dranken en alcohol. Deze dranken 

     helpen niet om een positief resultaat te bereiken. Drink in totaal minstens 1.5 liter water per dag. 

•   Vermijd drinken tijdens het eten. Drink met kleine slokjes, vermijd koolzuurhoudende dranken.

     Tip: bevries water of thee in een ijsblokjesvorm. U kunt deze ijsblokjes in de dagen zuigen kort na de plaatsing 

     zodat u alleen kleine slokjes te nemen en zodoende te voorkomen dat de neiging tot overgeven. 

•   Vermijd late maaltijden in de avond. Eet (minstens) twee uur voor het slapen gaan niet meer en vermijd dan 

     ook suikerrijke dranken. 

•   U kunt soms een onprettig gevoel ervaren als u gaat slapen kort na een maaltijd. Ga daarom niet meteen liggen 

     na de maaltijd en laat (minstens) twee uur tussen de maaltijd en het slapengaan. 

•   Probeer iedere week minstens drie keer 30 tot 45 minuten te bewegen zoals wandelen, of doe aan (lichte) sport. 

ALGEMEEN ADVIES NA DE PLAATSING



Het voedingsprogramma na implantatie van een maagballon bestaat uit verschillende fasen, die allemaal 

een belangrijk doel dienen voor het succes van de behandeling. Om een   optimaal resultaat te bereiken en 

bijwerkingen te voorkomen, dient u na de behandeling strikt de voedingsrichtlijnen te volgen. Tegelijkertijd 

krijg je via voedingscoaching ondersteuning, motivatie en advies op het gebied van evenwichtige voeding 

en beweging.

FASE 1: Alleen vloeibaar voedsel (1 t/m 3)

Kort na het plaatsen van de maagballon wordt u aangeraden wat water te drinken.

Indien u dit goed kunt verdragen, mag u verder met vloeibare voedingsmiddelen

zoals:

Eten (voorbeelden):

- Magere yoghurt (naturel), aangelengd met magere melk of water

- Magere of halfvolle melk, karnemelk

- Bouillon en heldere soep, zonder (grove) stukjes

- Aangelengd (vers) vruchten- of groentesap van half water en half vruchtensap

- Slappe koffie of thee (zonder suiker)

Dranken:

- Dagelijks minimaal 1,5 liter heldere vloeistoffen, zoals plat water en isotone dranken. 

  Zo voorkom je uitdroging en neem je voldoende energie op.

De eerste 3 dagen na de behandeling dient u zich hier strikt aan te houden. Dit helpt

uw maag om zich aan te passen aan de maagballon. Uitdroging wordt zo vermeden en u neemt 

voldoende energie op. Vast voedsel kan nu nog tot misselijkheid of braken leiden.

Voedingsrichtlijnen en 
voorbeelden

1.

FASE 2: Overgang naar zacht of gepureerd voedsel (4 t/m 10) 

Vanaf dag 4 kunt u overschakelen naar zacht gekookt of gepureerd voedsel,

naar gelang u dit kunt verdragen. Houd vanaf dag 4 t/m 10 rekening met het

voldoende:

- Blijf nog steeds water vóór, ná en tussen de maaltijden door drinken. Drink niet 

  tijdens de maaltijd zelf.

- Drink voldoende eiwitrijke dranken, zoals bijvoorbeeld magere melk.    

  Alternatief: soja-, amandel-, haver- of rijstmelk

- Eiwitshakes, smoothies, "Fresubin" -dranken

- Neem minstens 1.5 liter vocht per dag.

- Tracht minstens één volwaardige, maar kleine maaltijd te eten per dag

   om zo voldoende energie binnen te krijgen.

- Puree gemaakt van verschillende groenten. Waaronder zoete aardappel, 

  pastinaak, pompoen, rode biet, aubergine en courgette. U kunt de puree lichtjes 

  op smaak brengen met verse kruiden (eventueel peper en zout).

- Wacht nooit tot u echt honger heeft, dus zorg tussendoor voor “gezonde

   snacks” zoals:

   » Een half stuk zacht, rijp fruit met naturel kwark.

   » Een half gekookt ei

- Gebruik steeds hetzelfde maat bord om op de grootte van uw 

  porties te letten.

- Vermijd voedsel met grote stukken waar u te veel op moet kauwen.

- Vermijd sterk gekruid voedsel.

- Vermijd sterke thee of koffie. Dit kan leiden tot zuuroprispingen die lang

   kunnen aanhouden.

- Neem ruim de tijd om te eten, eet kleine hapjes en kauw vaak!

- Sommige voedingsmiddelen hebben de neiging zich “vast te kleven” op

  de maagballon en kunnen leiden tot onaangename oprispingen.

  Dit komt bijvoorbeeld voor bij pasta en zetmeelrijke voedingsmiddelen.

  U wordt daarom geadviseerd ook na de maaltijd goed uw ballon “te

  spoelen” met een glas (koolzuurvrij, kraan- of mineraal) water.

FASE 3: Overgang naar vast en vezelrijk voedsel (Vanaf dag 11)
Gefeliciteerd! In de meeste gevallen is de maag nu gewend geraakt aan de maagballon. 

Blijf langzaam, kleine porties eten en houd u in de toekomst aan gezonde eetgewoonten 

en regelmatige lichaamsbeweging.

De voedingscoaching geeft je in de loop van de weken daarna nog veel meer 

tips over voeding, recepten en beweging, maar ook inspiratie die je stevig in je 

dagelijkse leven kunt integreren en kunt bewaren in de tijd nadat de maagballon is 

verwijderd.

3.

2.



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 

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. 

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:



Evenwicht en balans zijn de sleutels tot een gezond leven. Met de maagballon

heeft u al een beslissende stap in deze richting gezet. Let ook hierna op uw gezonde

eetgewoonten en luister naar je lichaam.

Leef een gezond
en evenwichtig leven

Net als bij de plaatsing wordt de maagballon onder sedatie (slaap medicatie) via de slokdarm verwijderd. Omdat 

u slaapt merkt u hier niets van. Voor de behandeling wordt een bijtring in uw mond geplaatst. Als uw maag niet 

leeg is kan de verwijdering van de maagballon niet doorgaan en zal de procedure worden uitgesteld. Hieraan zijn 

voor u extra kosten verbonden. Het is daarom van belang de instructie goed op te volgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

• Kom op de dag van de ingreep volledig nuchter naar ons toe.

VOOR DE BEHANDELING:

• Start minimaal 72 uur voorafgaand aan de behandeling met uitsluitend vloeibare of zeer zachte voeding.

 » Bijvoorbeeld: soepen, smoothies, (eiwit) shakes, Fresubin-drinkvoeding of heldere bouillon (zonder stukjes) 

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

 » Dit betekent dat u uiterlijk 24 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.

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.

 » U krijgt een sedatie (korte slaap) tijdens de behandeling, Hierdoor mag je niet direct zelf autorijden 

        na de behandeling

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

 » Deze zal u 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. 

Verwijderen van 
de maagballon

SLAAP EN RUSTPERIODES

Ons lichaam heeft rustperiodes en een gezonde hoeveelheid slaap nodig om

goed te kunnen functioneren en presteren. Zorg voor voldoende slaap en pauzes

gedurende de dag.

SOCIALE OMGEVING

Op weg naar een gezond gewicht en levensstijl is de sociale omgeving, 

bestaande uit familie, vrienden en andere vertrouwelingen, een waardevol 

ondersteuningssysteem. Deel daarom successen, inzichten en veranderingen.

EETGEWOONTEN

Jij en je maag zijn nu gewend aan kleinere porties. Let ook op de signalen van je

lichaam in restaurants of op feestjes. Stop met eten zodra u zich verzadigd voelt.

Het is ook verstandiger om af te zien van vette en calorierijke dressings en bijgerechten

of om gezondere alternatieven te bestellen.

LICHAAMSBEWEGING EN SPORT

Het dagelijkse leven kan druk en stressvol zijn. Probeer desalniettemin zoveel

mogelijk lichaamsbeweging in uw dagelijkse activiteiten op te nemen. Ook al is

het maar een wandeling. Plan vaste tijden en dagen voor sport en beweging,

hierdoor blijft je lichaam gezond en kan de dagelijkse calorie-inname beter 

worden verbrand.

CLIËNTENINFORMATIE MAAGBALLON



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 

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 of maagbotox.

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 of maagbotox.

Dr. med. D. J. Sweid 

Arts Interne Geneeskunde

& Gastro-enterologie 

YourWeightcare 

Katschhof 3

52062 Aachen

Duitsland

Behandeling:

Maagballon (6 en 12 maanden)

YourWeightcare ENDO-SLEEVE®

Maagbotox

MVZ Gastroenterologie Oberhausen 

Dr. med. Schwerdtfeger und Kollegen

Centroallee 277 

46047 Oberhausen

Duitsland

Behandeling:

Maagballon (6 en 12 maanden)

YourWeightcare ENDO-SLEEVE®

Maagbotox

Praxis für Gastroenterologie Bottrop

Dr. med. Torsten Schwerdtfeger

Südring-Center-Promenade 2

46242 Bottrop (Lehmkuhle)

Duitsland

Behandeling:

Maagballon (6 en 12 maanden)

YourWeightcare ENDO-SLEEVE®

Maagbotox

Onze locaties
en specialisten



Het 
Vervolgprogramma

Advies van een voedingscoach:

Als onderdeel van de nazorg heb je meerdere telefoongesprekken met 

de voedingscoach. Tijdens deze afspraken wordt besproken welke 

successen je tot nu toe hebt behaald en hoe je op dit moment eet, 

waar er problemen of vragen zijn. Voor het succes van de resultaten 

op de lange termijn en om te wennen aan een nieuwe levensstijl is 

het belangrijk dat u zich aan alle afspraken houdt. Het is zinvol om 

een   dagboek bij te houden, zodat u de gedocumenteerde observaties 

tijdens het consult kunt bespreken.

In de fasen na de plaatsing gaat het niet alleen om voeding, maar ook om de positieve 

verandering in negatieve eet- en leefgewoonten. Dit kan echter niet werken zonder 

uw inzet voor de nazorg programma en voedingswaarde coaching.

Een geweldige manier om gemotiveerd te blijven naast voedingscoaching, is door uw 

voortgang bij het afvallen te documenteren. Een dagboek kan hierbij helpen. 

U kunt hiervoor onze sjablonen gebruiken of uw eigen notitieboek / agenda kopen.

Documenteer uw dieet en lichaamsbeweging, maar ook vragen, observaties, successen 

en (dagelijkse / wekelijkse) doelen. Deze kun je dan ook regelmatig bespreken op de 

afspraken tijdens de voedingscoaching.

Wees creatief!

Schrijf fitnessoefeningen op die u leuk vindt. Noteer uw stappen als u een bijbehorende 

app op uw smartphone of smartwatch heeft geïnstalleerd. Deel uw dag en activiteiten. 

Je kunt natuurlijk ook foto's van je successen in je agenda plakken, motiverende quotes 

of recepten die je lekker vindt.

Dagboeksjablonen om in te vullen en af   te drukken

We raden aan om een   YourWeightcare-map te maken. Op de volgende pagina's vindt u 

twee verschillende blanco sjablonen die u kunt afdrukken, invullen en verzamelen in de 

genoemde map YourWeightcare. Het eerste sjabloon is een overzicht voor elke maand, 

het tweede sjabloon is een gedetailleerd weekplan voor elke week of dag van de week. U 

kunt deze sjablonen natuurlijk alleen gebruiken als inspiratie voor aantekeningen in uw 

speciaal aangeschafte agenda.

Wij wensen u veel succes en plezier 
op uw weg naar een gezond gewicht 
en levensstijl!



Maand:

Toelichting op de informatie:

Startgewicht

Geef hier aan hoeveel u woog 
voordat u de maagballon 
implanteerde.

Eindgewicht

Noteer hoeveel je weegt op
het einde van deze maand.

Streefgewicht

Voer hier het gewicht in dat 
u met de maagballon wilt 
bereiken.

Wekelijks gewichtsverlies

Honger niveau

Informatie over uw hongergevoel.

Noteer een aantal 1 (= hongerig) 

tot 5 (= vol) im bijbehorend veld.

1                                                          5

Energieniveau

Informatie over uw welzijn.

Noteer een aantal 1 (= uitgeput 

/ zonder aandrijving) tot 5 (= 

energiek / gemotiveerd) in het 

bijbehorend veld.

1                                                           5

Beweging

Informatie over het algemene weekblad 

Lichaamsbeweging / fysieke activiteit 

(wandelen, fitness, fietsen, etc.). Noteer 

een getal vanaf 1 (= weinig beweging (1x 

per week)) 5 = (veel beweging (elke dag)). 

Geef ook de activiteit aan.

1                                                           5

kg

Week 1 kg Honger niveau Energieniveau Beweging

Week 2 kg

Week 3 kg

Week 4 kg

kg kg

Honger niveau Energieniveau Beweging

Honger niveau Energieniveau Beweging

Honger niveau Energieniveau Beweging

Persoonlijke doelen

3 dingen die ik deze maand voor mezelf wil doen

Dingen die ik wil verbeteren

Nieuwe dingen die ik wil proberen

Andere:

Aantekeningen



Maand:

Week:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
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Naast het maandoverzicht kunt u in dit 

weekschema uw dagelijkse maaltijden en 

lichamelijke activiteiten vastleggen. Je kunt 

natuurlijk ook aanvullende aantekeningen 

maken over de week of speciale evenementen, 

favoriete gerechten of afspraken voor 

voedingscoaching noteren.

Aantekeningen



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.


