
ENDOSCOPISCHE BEHANDELINGEN

Eenvoudig afvallen zonder 
ingrijpende operaties en 
jojo-effecten.



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, Bottrop 

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 8.000+ behandeling per jaar Vrijblijvende intake

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. 

Wij onderscheiden ons door het maken van een behandel-

concept 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. 

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.

Kwaliteit

Een behandeling zonder doorverwijzing

Geen langdurige voortrajecten

Geen grote invasieve operaties

Nieuwe behandelingsmogelijkheden

Zeer goede resultaten in gewichtsverlies

Veel ervaring met maagreducties en plaatsing 

van maagballonnen

Plaatsing van een maagballon die het

beste bij u past

Privé kliniek

Faire en transparante tarieven

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

• Telefonische informatie

• Meertalige medewerkers

 (Duits, Engels, Nederlands)

• Intake & behandeling op 1 dag

Uw voordelen van een
behandeling in Duitsland::

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

Gecertificeerd:

YourWeightcare is het eerste behandelcentrum voor
endoscopische behandeling van obesitas te worden
gecertificeerd met het “Center of Excellence” award.

Uw gezondheid is onze 
topprioriteit.

• Telefonische informatie

• Meertalige medewerkers

  (Duits, Engels, Nederlands)

• Intake & behandeling op 1 dag



Snel resultaat met onze YourWeightcare 
ENDO-SLEEVE®-maagverkleining, een tijdelijke 
maagballon of maagbotox.

Behandelings-
opties

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

Nicht-chirurgisches Verfahren zur Gewichtsreduktion 

und Hilfsmittel auf dem Weg zu einem gesunden 

Lebensstil innerhalb von 6 Monaten.

Service en tarieven:

   •  Medische zorg door zeer ervaren specialisten

   •  Moderne accommodatie en behandellocatie

   •  Behandeling onder algehele sedatie

   •  Maagonderzoek (gastroscopie) voor plaatsing

   •  Excl.: Nazorgtraject door voedingsdeskundige/    

       coach voor een periode van 3 maanden

              - kosten: € 250,-

   •  Excl.: Verwijdering

              - kosten: € 350,-

Maagballon — 6 maanden

ORBERA®

De behandeling duurt ongeveer 45 minuten

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 sedatie

   •  Maagonderzoek (gastroscopie) voor plaatsing

   •  Excl.: Nazorgtraject door voedingsdeskundige/    

       coach voor een periode van 6 maanden

              - kosten: € 350,-

   •  Excl.: Verwijdering

              - kosten: € 350,-

Maagballon — 12 maanden

ORBERA365™

De behandeling duurt ongeveer 60 minuten

vanaf € 3.650,- vanaf € 2.350,- vanaf € 1.750,-

Gewichtsverlies met behulp van botox-injecties in 

de maag: De “anti-honger injectie”is erop gericht 

de feedback tussen de maag en de hersenen te 

blokkeren.

Service en tarieven:

   •  Medische zorg door zeer ervaren specialisten

   •  Moderne accommodatie en behandellocatie

   •  Behandeling onder algehele sedatie”

   •  Maagonderzoek (gastroscopie) voor botox injectie

   •  Langer durend gevoel van verzadiging en gebrek    

       aan hongergevoel

   •  Het effect duurt 6 maanden en kan in totaal 

       3x worden uitgevoerd

Endoscopische behandeling

Magenbotox

De behandeling duurt ongeveer 25 minuten

Bij een YourWeightcare ENDO-SLEEVE® wordt uw maag 

blijvend met 75% verkleind. Deze behandeling gebeurt 

endoscopisch via de mond, hierdoor is er geen grote 

operatie nodig om een blijvend effect te creëren.

Service en tarifen:

•  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

YourWeightcare
ENDO-SLEEVE®

vanaf € 9.500,-

Nr.1
Topkeuze

De behandeling duurt ongeveer 90 minuten
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Prof. Dr. med. Torsten Schwerdtfeger is overtuigd:

“YourWeightcare ENDO-SLEEVE® is 
uiterst geschikt voor maagverkleining en 
ik pas de YourWeightcare ENDO-SLEEVE® 
toe omdat het mijn patiënten in staat stelt 
nauwgezet en effectief af te vallen."

De YourWeightcare ENDO-
SLEEVE®, effectief en blijvend 
gewichtsverlies.

De kans op succes met een maagverkleining 

om continu en blijvend gewicht te verliezen, 

zonder bang te zijn voor grote chirurgische 

risico's, is nog nooit zo groot geweest zoals met 

de YourWeightcare ENDO-SLEEVE® op basis van 

OverStitchTM-technologie. Deze technologie 

is wetenschappelijk zo goed onderzocht, 

zoals geen andere niet-chirurgische methode. 

Gemiddeld verliezen onze patiënten al na een 

half jaar de helft van hun overgewicht. De BMI 

wordt zo met 1 tot 2 BMI-klassen verlaagd.

Met onze YourWeightcare ENDO-SLEEVE® 

gebaseerd op de OverStitchTM-technologie, hebben 

nikkelallergiepatiënten nu ook een geweldige kans 

om zich te ontdoen van het overmatig en soms zelfs 

ziekelijk overgewicht - vaak een vicieuze cirkel van 

vele, vele jaren. Dit betekent dat een maagverkleining 

zonder operatie het begin kan betekenen van een 

nieuw, lichter en veel zorgelozer leven. Via onze 

contactpersonen bij YourWeightcare kunt u zich 

ook laten informeren over geschikte begeleidende 

maatregelen met betrekking tot uw dieet en 

lichaamsbeweging, die u bovendien helpen om 

het effect van onze speciale YourWeightcare ENDO-

SLEEVE® procedure nog te vergroten.

Kom ik in aanmerking 
voor een YourWeightcare 
ENDO-SLEEVE ®?

•  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
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Waarom de YourWeightcare 
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

Behandelingsduur

90 minuten

Verblijf

Zelfde dag naar  huis

Behandelingsverloop

Direct resultaat



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 YourWeightcare 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 gastroscopie gemaakt.

Tevens krijgt u ook alle informatie mee voor na de behandeling zodat u zich thuis kunt 

voorbereiden.

De behandeling
Onder algemene anesthesie worden via de mond en slokdarm speciale instrumenten 

in de maag ingebracht. Dan begint de eigenlijke ingreep, waarbij speciale draden 

aangespannen worden tot er een verticaal en horizontaal plooiingseffect ontstaat. 

De ingreep duurt meestal 60-75 minuten, maar soms ook 1,5 uur. Patiënten van 

YourWeightcare die kiezen voor een YourWeightcare ENDO-SLEEVE® op basis van de 

OverStitchTM-technologie, worden over het algemeen 1 dag ambulant geobserveerd. 

Begleiding
Nadat de YourWeightcare YourWeightcare ENDO-SLEEVE® 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. 

Verloop van een YourWeightcare 
ENDO-SLEEVE®-procedure

2.

3.

1.

Na de behandeling
Na 3-4 dagen zijn onze patiënten meestal volledig hersteld en kunnen ze hun 

normale activiteiten hervatten. De patiënten moeten de eerste 6-8 weken een 

speciaal dieetprogramma volgen zodat de maagverkleining echt effect heeft. Dit 

zorgt ervoor dat het genezingsproces veilig wordt afgesloten en de verankerde 

draden kunnen zich in de maag stabiliseren.

De YourWeightcare ENDO-SLEEVE® wordt 'van binnenuit' 

toegepast, dat wil zeggen via de mond en de slokdarm tot in de 

maag. Dit betekent dat er geen enkele chirurgische ingreep voor 

nodig is. Dit is mogelijk met behulp van een speciaal systeem, 

waarbij speciale draden aan de binnenwand van de maag 

worden gehecht. Aan het einde van de behandeling ontstaat er 

een aanzienlijke maagverkleining door vermindering van het 

maagvolume. 

Bij YourWeightcare-patiënten kan dit wel oplopen tot 75% 

van het oorspronkelijke maagvolume. Met behulp van de 

YourWeightcare ENDO-SLEEVE® ervaren onze patiënten een 

aanzienlijk sneller en langduriger gevoel van verzadiging, zelfs 

na het innemen van kleine hoeveelheden voedsel.

Een permanente maagverkleining die 
van binnenuit wordt verricht

4. 

“U kunt al na 6 maanden meer dan de helft 
van het overgewicht kwijt zijn”

De endoscoop en de speciale

OverStitchTM-instrumenten  worden via 

de mond in de maag van de patiënt

ingebracht.

Het maagweefsel wordt samengetrokken 

("verzameld") met behulp van het Over-

StitchTM-instrument. 

Uiteindelijk blijft er een sterk verminderd, volledig 

functioneel deel van de maag over. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat dit het 

maagvolume tot 75% vermindert. 
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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 ORBERA® 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 YourWeightcare ENDO-SLEEVE® 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 ORBERA®maagballon?
De ORBERA® 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 ORBERA® maagballon is in tegenstelling tot 

de YourWeightcare ENDO-SLEEVE®  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 (12 maanden)

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. 

ORBERA® maagballon (6 maanden)

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 ORBERA® maagballon wordt via de 
mond met een endoscoop in de maag 
aangebracht

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

III. Eenmaal geplaatst kan de ORBERA® 
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?



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
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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?



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)

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.


