
ENDOSCOPISCHE BEHANDELINGEN

Eenvoudig afvallen zonder 
ingrijpende operaties en 
jojo-effecten.

Certified Centre of Excellence



Waarom 
Yourweightcare?

Heeft u gezondheidsklachten als gevolg van uw overgewicht? 

Wilt u graag een betere kwaliteit van leven en bent u die overtollige 

kilo’s zat? Dan helpt Yourweightcare u hier graag bij. Wij bieden 

onze cliënten de nieuwste mogelijkheden en technieken aan zonder 

ingrijpende operaties. Zo helpen we u op verantwoorde wijze om een 

gezond gewicht te bereiken. U heeft al meerdere pogingen gedaan 

om af te vallen. Wij weten hoe lastig het is om een gezond gewicht 

te bereiken maar met onze ondersteuning en behandelingen beloven 

wij een optimaal resultaat. 

Wij onderscheiden ons door het maken van een behandelconcept op 

maat voor gewichtsverlies, gecombineerd met excellente medische 

zorg en de modernste technieken. Op deze wijze kunnen de beste 

resultaten gerealiseerd worden en uw doel behaald, zonder een 

ingrijpende operatie. Yourweightcare Clinics voert per jaar ruim 8000 

endoscopische ingrepen uit. 

 

Binnen Yourweightcare werken uitsluitend zeer ervaren 

gastroenterologen gespecialiseerd in endoscopische obesitas 

behandelingen.

Wij begroeten u graag in onze klinieken in Oberhausen en Aken.

“Ik ben zo blij met de nieuwe ‘ik’ en voel mij zoveel beter 
dat ik vastberaden ben om deze levensstijl vast te houden.”
Sabine R. (57)
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Eenvoudig afvallen naar een gezond gewicht Vaste prijs voor iedere behandeling Vrijblijvende intake

Yourweightcare streeft ernaar op maatschappelijk en verantwoorde wijze, medische 

diensten te leveren die voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten. 

Daarnaast zijn onze artsen aangesloten bij het DGIM (Deutsche Gesellschaft für Innere 

Medizin) en DGVS (Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und 

Stoffwechselkrankheiten).

Kwaliteit

• Telefonische informatie

• Meertalige medewerkers

 (Duits, Engels, Nederlands)

• Intake & behandeling op 1 dag

Als expert op het gebied van endoscopische behandelingen 
bieden wij een unieke manier om snel blijvend gewicht te 
verliezen zonder ingrijpende operatie en jojo-effect.

‘Ons kwaliteitsmanagementsysteem is geïntegreerd in 
elk proces en elke activiteit. Kwaliteit is een onderdeel 
van ons dagelijkse werk. Processen worden continu en 
structureel beoordeeld op de toepasselijke wetgeving, 
maar ook op functionaliteit en bijdrage aan de prestaties 
van Yourweightcare.’ 

Jordie Riphagen, CEO Yourweightcare

Wat kunt u verwachten van Yourweightcare?

• Geen wachtlijsten

• Persoonlijk advies en benadering

• Extra aandacht

• Geen doorverwijzing nodig

Uw gezondheid is onze 
topprioriteit.



Al onze behandelingen worden naar wens 
door Nederlands, Duits of Engelstalige 
verpleegkundigen begeleid, en zijn voorzien 
van een behandelplan op maat en uitgebreide 
nazorg.

Behandel-
mogelijkheden

Bij Yourweightcare hanteren we laagste prijs garantie. Ergens anders goedkoper? Leg het 
aan ons voor en we compenseren het verschil. Zo heeft u de beste behandeling én de beste 
prijs. Boek een vrijblijvende intake!

laagste prijs garantie

Wereldwijd de nummer één: De ORBERA365™ 

is een hulpmiddel voor ongeveer 20 tot 35% 

gewichtsverlies in een periode van 12 maanden.

Service en tarieven:

•  Medische zorg door zeer ervaren specialisten

•  Moderne accommodatie en behandellocatie

•  Behandeling onder algehele narcose

•  Maagonderzoek (gastroscopie) voor plaatsing

Excl. Verweijdering van de maagballon

•   kosten: € 350,-

Excl. Nazorgtraject door voedingsdeskundige

voor een periode van 6 maanden

•   kosten: € 350,-

12 maanden

ORBERA365™ maagballon

€ 3.650,-

De behandeling duurt ongeveer 60 minuten

laagste prijs garantie

Een maagballon zonder operatie voor ongeveer 

15 tot 25% gewichtsverlies in een periode van 

6 maanden

Service en tarieven:

•  Medische zorg door zeer ervaren specialisten

•  Moderne accommodatie en behandellocatie

•  Behandeling onder algehele narcose

•  Maagonderzoek (gastroscopie) voor plaatsing

Excl. Verweijdering van de maagballon

•   kosten: € 350,-

Excl. Nazorgtraject door voedingsdeskundige

voor een periode van 3 maanden

•   kosten: € 250,-

6 maanden

Medsil™ maagballon

€ 2.350,-

De behandeling duurt ongeveer 45 minuten

laagste prijs garantie

Permanente maagverkleining met een blijvend 

resultaat, zonder ingrijpende operatie, zichtbare 

littekens of  jojo-effect.

Service en tarieven:

•     Medische zorg door zeer ervaren specialisten

•     Moderne accommodatie en behandellocatie

•     Behandeling onder algehele narcose

•     Maagonderzoek (gastroscopie) voor plaatsing

Excl. Nazorgtraject door voedingsdeskundige

voor een periode van 6 maanden

•     kosten: € 350,-

endoscopische maagverkleining

POSE®2 procedure

€ 9.750,-

Nr. 1
Topkeuze

laagste prijs garantie

De behandeling duurt ongeveer 60 minuten
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“Het medische risico is zeer minimaal: 
verlies na 6 maanden ongeveer 50% 
van uw overgewicht en vermijdt de 
gebruikelijke risico’s op complicaties.”

De POSE®2 procedure, 
effectief en blijvend 
gewichtsverlies.

Bij een POSE®2 (Primary Obesity Surgery 
Endoscopic) wordt uw maag blijvend met 
60% verkleind. Deze behandeling gebeurt 
endoscopisch via de mond, hierdoor is er 
geen grote operatie nodig om een blijvend 
effect te creëren.

Het vinden van een gezonde balans tussen 

voeding en beweging wordt in de hedendaagse 

samenleving steeds moeilijker. Toch is het 

hebben van een gezond gewicht noodzakelijk om 

bijbehorende symptomen van hypertensie, 

diabetes type 2, en nog vele nadelige

bijkomstigheden te voorkomen. Als expert op 

het gebied van gewichtsmanagement bieden wij 

een unieke permanente manier om snel blijvend 

gewicht te verliezen zonder ingrijpende operatie 

en de bijbehorende risico´s daarvan.

Waarom de POSE®2 ENDO-
SLEEVE-procedure?

•  Geen zichtbare littekens

•  Minimale pijnklachten

•  Behoud van de normale maag anatomie  

•  Sneller en langer verzadigingsgevoel

•  Blijvende oplossing

•  Geen jojo effect

•  Afname honger gevoel

Kom ik in aanmerking voor 
een POSE®2 procedure?

•  U heeft overgewicht en uw BMI          

   is rond de 28 en 40

•  Uw gewicht bedraagt tussen de

   80 en max. 150 kg

•  U bent niet zwanger

•  U heeft geen operatie gehad 

   aan uw maag

•  U bent minimaal 18 jaar

Behandelingsduur

60 minuten

Verblijf

Zelfde dag naar huis

Behandelingsverloop

direct resultaat
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Deze behandeling wordt met behulp van de nieuwste technieken geheel door de mond uitgevoerd en 

zal geen zichtbare littekens achterlaten. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose en wordt 

uitgevoerd door middel van een endoscoop. Dit instrument bestaat uit een lange dunne slang voorzien 

van een camera.  

Voor de behandeling
Voordat u de POSE®2 ENDO-SLEEVE-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. Ook wordt er een 

buikecho gemaakt en uitgebreid bloedonderzoek gedaan.Tevens krijgt u ook alle 

informatie mee voor na de behandeling zodat u zich thuis kunt voorbereiden.

De behandeling
U dient voor aanvang nuchter te zijn zodat u maag goed leeg is. 

Aangezien de endoscopische behandeling onder volle narcose wordt uitgevoerd 

spreekt u vooraf niet alleen met de arts maar ook met de anesthesist. 

Zodra u aan de beurt bent zal de verpleegkundige u naar de behandelruimte 

brengen. Nadat u onder narcose bent gebracht begint ons medisch team met de 

behandeling. De totale behandeling duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Begleiding
Nadat de POSE®2 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 en indien nodig pijnmedicatie. 

Na de behandeling
De eerste drie weken is het belangrijk dat u uitsluitend vloeibaar voedsel neemt. 

U krijgt uitgebreide informatie mee waar u zich de eerste weken aan moet houden 

zodat de maagverkleining succesvol kan genezen en zijn werk kaan gaan doen. 

Na 6 maanden komt u terug bij de arts voor een controle afspraak. Tevens wordt 

er een maagonderzoek gedaan ter controle. Verder wordt u desgewenst de eerste 

6 maanden begeleid door een gespecialiseerde voedingsdeskundige.

Verloop van een POSE®2 
ENDO-SLEEVE-procedure

De POSE®2 procedure is een unieke behandeling waarbij 

uw maagvolume drastisch afneemt zonder een ingrijpende 

operatie die bij de andere behandelingen wel nodig is. 

Bij een gastric sleeve of bypass worden er een aantal 

incisies in de buikwand gemaakt waardoor de arts met zijn 

instrumenten de operatie kan uitvoeren, hierdoor blijven er 

littekens zichtbaar. Los van de esthetische gevolgen kunnen 

de bijwerkingen van deze 

operatie heftig zijn omdat deze operaties een deel 

van de maag verwijderen en zijn er meer risico´s op 

complicaties en is het eindresultaat onomkeerbaar. 

Ook bij het bereiken van het streefgewicht ervaren veel 

patiënten vaak grote problemen. Bij een POSE®2

(Primary Obesity Surgery Endoscopic) behandeling van 

ongeveer een uur worden er 16 tot 18 plooien in uw maag 

aangebracht waardoor uw maag verkleind wordt met 60%.

Waarom een POSE®2 procedure en 
geen gastric sleeve of bypass operatie?

2.

3.

I. Met een endoscoop worden de speciale 
POSE®2 instrumenten via de mond in de 
maag van de patiënt gebracht.

II. Door middel van de unieke Snowshoe 
Suture Anchore™ techniek wordt de 
maagplooi samengetrokken en vastgezet

III. Deze bijzonder effectieve techniek 
wordt 16 tot 18 keer toegepast in ver-
schillende maaggebieden totdat het 
gewenste resultaat is behaald

4. 

“De herstelperiode is nog nooit zo kort geweest: 
met de POSE ®2 ENDO-SLEEVE-procedure bent 
u na een lang weekend weer volledig inzetbaar 
en actief.”

1.



De revolutionaire POSE®-procedure, de eerste echte 

permanente maagverkleining zonder chirurgie, is 

wereldwijd consequent ontwikkeld na meer dan 15.000 

operaties en biedt nu het volledige vermogen van een 

chirurgische operatie. Het primaire doel was om een nog 

restrictievere methode te ontwikkelen die gewichtsverlies 

nog specifieker bevordert dan eerdere maatregelen, 

zonder de uitstekende veiligheidsbalans van de bewezen 

POSE®-technologie van het Amerikaanse bedrijf USGI 

Medical, in het geding te brengen. 

Het resultaat is een bijna perfecte symbiose: een 

procedure die enerzijds medisch snel en gemakkelijk in 

te zetten is (POSE ®2 vereist geen verblijf in de kliniek 

of een langere uitvaltijd voor de patiënt en brengt geen 

snijwonden of zichtbare littekens), maar anderzijds het 

principe van chirurgisch, d.w.z. de chirurgisch gecreëerde 

maagverkleining. Echter zonder de complicaties die 

kunnen optreden na een gastric bypass of andere 

chirurgische operatie.

POSE®2 ENDO-SLEEVE-procedure: 
de beste medische procedure bij het 
behandelen van overgewicht

Het briljante idee van POSE gaat 
gewoon verder
Zoals de naam al doet vermoeden, is de POSE ®2 ENDO-SLEEVE-procedure een endoscopische techniek die geen 

chirurgische ingreep vereist en waarbij de maagwand van binnenuit wordt gehecht met een speciaal ankersysteem dat 

is gepatenteerd door het Amerikaanse bedrijf USGI Medical. In de loop van de behandeling wordt het maagvolume tot 

50% verminderd. Dit zorgt voor een snel gevoel van verzadiging, zelfs wanneer kleine hoeveelheden voeding worden 

ingenomen. Overgewicht wordt snel verminderd door de POSE ®2 ENDO-SLEEVE-procedure.

Alle voordelen van een chirurgische 
maagverkleining maar zonder de 
grote ernstige risico’s

De POSE ®2 ENDO-SLEEVE-procedure, ook bekend als 

de maagverkleining zonder operatie, is een gloednieuwe, 

innovatieve en littekenvrije behandeling voor maag-

reductie en werkt als volgt: Ten eerste wordt, zoals bij 

een gastroscopie, een endoscoop door de mond via de 

slokdarm in de maag ingebracht. Met behulp van speciale 

apparatuur, kleine ankers en speciale hechtingen wordt 

de maagwand eerst over de hele lengte van de maag 

gevouwen en vervolgens gehecht. 

Beide leiden samen tot een aanzienlijk verminderd 

maagvolume van slechts 50%. 

Het resultaat is dat zelfs kleine hoeveelheden voedsel 

voldoende zijn om u vol te voelen en u dus minder gaat 

eten en aanzienlijk minder trek in eten ervaart.

De ingreep wordt uitgevoerd in een enkele 
endoscopische sessie onder algehele 
anesthesie. Het effect van de POSE ®2 ENDO-
SLEEVE-proces is permanent en houdt in 
principe de rest van uw leven aan.

Door dit proces gebeuren er twe dingen

 in de maag: 

•  De maag wordt vernauwd, d.w.z. aanzienlijk 

   smaller in breedte. 

•  De maag is verkort en daardoor kleiner 

    van lengte.
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Gemiddeld zult u zo’n 20-35% afvallen in de periode van 

12 maanden of 15-25% in 6 maanden. Om dit resultaat te 

behouden wordt u door ons ondersteund in een uitgebreid 

begeleidingstraject.

Het grootste verschil tussen de maagballonen is de 

implementatie periode. Wij bieden 2 maagballonen. De 

ORBERA365™ voor de periode van één jaar en de Medsil 

maagballon voor de periode van een half jaar. Het voordeel van 

een maagballon voor één jaar is dat u langer de tijd heeft om te 

wennen aan een aangepaste levensstijl en meer gewichtsverlies 

kan realiseren tijdens de implemtatie periode.

Wat is het verschil 
tussen de 
maagballonnen?

Twee soorten
maagballonen

Wat is de ORBERA365™maagballon?
De ORBERA365™ is wereldwijd de nummer één 

gekozen 12 maanden maagballon voor het 

realiseren van aanzienlijk gewichtsverlies.

De ORBERA 365 maagballon wordt voor de 

periode van 365 dagen in uw maag geplaatst 

zodat u aanzienlijk minder trek ervaart en kleinere 

porties kan eten. Dit wordt gecombineerd met 

deskundig advies van een van onze gediplomeerde 

voedingsdeskundige die u helpt op een gezonde 

manier gewicht te verliezen en uw levensstijl aan te 

passen voor een blijvend resultaat.

Wat zijn de resultaten?
De ORBERA365™ maagballon is in tegenstelling tot 

de POSE2 behandeling 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 20-35% afvallen in de 

periode van 12 maanden. Om dit resultaat te 

behouden wordt u door ons ondersteund in een 

uitgebreid begeleidingstraject.

OPTIE: 6 MAANDEN

Wat is de Medsil™maagballon?
De Medsil maagballon is een hulpmiddel om 

gewichtsverlies te realiseren. De ballon wordt in 

de maag geplaatst en neemt ongeveer een derde 

van het volume van de maag in beslag. Hierdoor 

heeft u een verzadigd gevoel, waardoor u minder 

vaak en kleinere porties eet. De ballon wordt 

in de maag geplaatst tijdens een poliklinische 

behandeling die slechts 45 minuten duurt. 

Wat zijn de resultaten?
De Medsil maagballon is in tegenstelling tot de 

POSE®2 behandeling  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 15-25% afvallen in de 

periode van 6 maanden. Om dit resultaat te 

behouden wordt u door ons ondersteund in een 

uitgebreid begeleidingstraject.muziek luisteren. 

OPTIE: 12 MAANDEN

Behandelingsduur

45-60 minuten

Verblijf

Zelfde dag naar huis

Behandelingsverloop

Direct resultaat



Met een maagballon is het mogelijk om snel gewicht te verliezen zonder een ingrijpende operatie met 

bijbehorende risico´s. Tevens ondersteunt onze gewichtsconsulente u met de stap naar een gezondere 

leefstijl, door deze combinatie kunnen de beste resultaten worden behaald en behouden. 

ORBERA365™ maagballon

Voor de behandeling
Er zijn gezondheidskenmerken die mogelijk een belemmering kunnen

zijn voor het uitvoeren van de behandeling, deze zal de arts met

u doornemen. Tevens wordt u in dit gesprek uitgebreid geïnformeerd

over de behandeling zelf en alles wat erbij komt kijken om tot een zo

succesvol mogelijk resultaat te komen. De arts neemt ook ruim de tijd

om al uw vragen te beantwoorden zodat u met een goed gevoel de

behandeling kan ondergaan.

De behandeling
Het inbrengen van de ballon gebeurt onder narcose via de slokdarm. 

De specialist controleert eerst de maag en de slokdarm met de endoscoop 

alvorens de opblaasbare siliconen ballon in uw maag geplaatst wordt. Eenmaal 

in de maag wordt de ballon opgepompt waardoor een groot deel van de maag 

gevuld wordt.

Na de behandeling
Na de behandeling verblijft u nog in de kliniek zodat u door ons medisch 

team in de gaten kan worden gehouden. Soms treedt na de behandeling 

een vol gevoel en misselijkheid op. Als u zich goed voelt kunt u de kliniek 

verlaten. De eerste week bestaat uw dieet uitsluitend uit vloeibaar voedsel 

zoals thee, yoghurt, bouillon en sap. U krijgt door onze specialisten een 

voedingsschema voorgeschreven, het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. 

Om het beste resultaat te realiseren zult u gedurende langere periode door onze 

voedingsdeskundige ondersteund worden. 

Verloop van de 
maagballon behandelingen.

2.

1.

3.

I. De ballon wordt via de mond 
met een endoscoop in de mag aangebracht.

II. Zodra de ballon is geplaatst 
wordt deze gevuld met zoutoplossing.

III. Eenmaal geplaatst kan de
maagballon tot 12 maanden blijven 
zitten. 

Medsil maagballon

Voor de behandeling 
Er zijn gezondheidskenmerken die mogelijk een belemmering kunnen

zijn voor het uitvoeren van de behandeling, deze zal de arts met

u doornemen. Tevens wordt u in dit gesprek uitgebreid geïnformeerd

over de behandeling zelf en alles wat erbij komt kijken om tot een zo

succesvol mogelijk resultaat te komen. De arts neemt ook ruim de tijd

om al uw vragen te beantwoorden zodat u met een goed gevoel de

behandeling kan ondergaan.

De behandeling
Het inbrengen van de ballon gebeurt onder narcose via de slokdarm. De 

specialist controleert eerst de maag en de slokdarm met de endoscoop 

alvorens de opblaasbare siliconen ballon in uw maag geplaatst wordt. Eenmaal 

in de maag wordt de ballon opgepompt waardoor een groot deel van de maag 

gevuld wordt.

Na de behandeling
Na de behandeling verblijft u nog in de kliniek zodat u door ons medisch 

team in de gaten kan worden gehouden. Soms treedt na de behandeling 

een vol gevoel en misselijkheid op. Als u zich goed voelt kunt u de kliniek 

verlaten. De eerste week bestaat uw dieet uitsluitend uit vloeibaar voedsel 

zoals thee, yoghurt, bouillon en sap. U krijgt door onze specialisten een 

voedingsschema voorgeschreven, het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. 

Om het beste resultaat te realiseren zult u gedurende langere periode door onze 

voedingsdeskundige ondersteund worden. 

2.

3.

I. De Medsil maagballon wordt via de 
mond met een endoscoop in de maag 
aangebracht

II. Zodra de Medsil ballon is geplaatst 
wordt deze gevuld met zoutoplossing

III. Eenmaal geplaatst kan de Medsil 
ballon tot 6 maanden blijven zitten

1.

•  U heeft overgewicht en uw BMI ligt 

    tussen de 28 en 40

•  Uw gewicht bedraagt ongeveer tussen 

    de 80 en 130 kg, max.150 kg 

•  U bent minimaal 18 jaar

•  U bent niet zwanger

•  U heeft geen operatie gehad aan uw 

    maag of darmen

Kom ik in aanmerking voor 
een maagballon?



Yourweightcare 

Katschhof 3

52062 Aachen

Duitsland

Behandeling:

Medsil maagballon

ORBERA365™ maagballon

POSE®2 behandeling

Medizinisches 

Versorgungszentrum am CentrO

Centroallee 277 

46047 Oberhausen

Duitsland

Behandeling:

Medsil maagballon

ORBERA365™ maagballon

POSE®2 behandeling

Onze locaties
en specialisten

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 POSE®2-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 POSE®2-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 

Viktoria is een van de gediplomeerde verpleegkundigen binnen Yourweightcare 

en houdt zich voornamelijk bezig met de verpleegkundige zorg en het begeleiden 

van cliënten. Zij streeft ernaar het gehele behandeltraject zo zorgvuldig en prettig 

mogelijk te laten verlopen en neemt hier ruim de tijd voor.

Viktoria Nikolaev | Verpleegkundige 

•  Een behandeling zonder doorverwijzing

•  Geen langdurige voortrajecten

•  Geen grote invasieve operaties

•  Nieuwe behandelingsmogelijkheden

    beschikbaar

•  Zeer goede resultaten in gewichtsverlies

•  Veel ervaring met de  POSE®2 behandeling

    en plaatsing van maagballonnen 

•  Faire en transparante tarieven

•  Plaatsing van een maagballon die het 

    beste bij u past

•  Privé kliniek

•  Voor de behandeling altijd een controle van 

    de maagontstekingen en evt. afwijkingen

•  Intake en behandeling op dezelfde dag

•  Multi disciplinair  artsenteam

•  Uitgebreid nazorgtraject in Nederland

Uw voordelen van een 
behandeling in Duitsland:



ENDOSCOPISCHE BEHANDELINGEN

Veelgestelde vragen

In de onderstaande rubrieken vindt u antwoorden 
op de meest gestelde vragen. Uiteraard staan onze 
medewerkers u ook graag persoonlijk te woord om al uw 
vragen te beantwoorden.

Na de procedure kan er een bloeding optreden. De kans dat dit gebeurt is minder dan 1%. Tevens is 

er een kleine kans op een perforatie, de kans hierop is minder dan 0.2%. Ook kunt u enige dagen na 

de ingreep nog ongemak of pijn ervaren, hiervoor kunt u pijnmedicatie voorgeschreven krijgen. Uw 

arts zal u verder uitgebreid informeren.

Wat zijn de risico´s bij de POSE®2 procedure?

In incidentele gevallen is er een kans dat de patiënt een maagzweer ontwikkelt (kans 1-2%) of 

dat er een obstructie van de maaguitgang optreedt (kans minder dan 0.2%) Uw arts zal u verder 

uitgebreid informeren.

Wat zijn de risico´s bij een maagballon?

Wij bieden bij een maagballon geen gespreide betaling aan. De POSE®2 behandeling kan na 

goedkeuring in drie termijnen betaald worden, het eerste termijn betreft een aanbetaling van 

50 procent. 

Kan ik in termijnen betalen?

De medewerkers van Yourweightcare in Aachen zijn zowel Duits, Engels als Nederlands sprekend 

en staan u graag geheel vrijblijvend te woord. Niet alleen op het informatiecentrum maar ook in 

onze kliniek in Aachen zijn meertalige medewerkers aanwezig welke u zullen begeleiden.

Welke taal wordt er gesproken?

Helaas worden op dit moment de maagballon en de  POSE®2 behandeling nog niet vergoed. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is het in Nederland zo dat u een BMI van 40 of hoger 

moet hebben en de chirurg bepaalt of u in aanmerking komt. Er moet dus sprake zijn van morbide 

obesitas. Vele gezondheidsklachten beginnen natuurlijk al veel eerder. Een gezond gewicht is dan 

ook erg belangrijk om gezondheidsrisico’s te beperken.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekering?

Het principe van de POSE 2-transluminale hechting (betekent letterlijk: door de wand heen),  is het 

samenbrengen van de buitenwand van de maag (serosa is een heel dun maar stevig vlies over alle 

buikorganen aanwezig en de binnenwand van de maag), wat een plicatuur of een plooi heet.

Het is een beproefd systeem en bewezen op duizenden patiënten die reeds langer dan 5 jaar nog 

alle hechtingen nog op hun plaats hebben en waarbij maagwand geen enkel spoor van ontsteking 

toont. Deze hechtingen zijn verankerd op de draad en niet op het weefsel en bewegen mee met de 

bewegingen van de maagspier.

Kan bij een POSE2® procedure een hechting loslaten?



Gewichtsverlies, 
zonder ingrijpende operaties 
en jojo-effecten.

Wilt u meer weten?
U kunt ons altijd bereiken 
op +31 885 6666 65 of kijk op 
www.yourweightcare.nl.


