
De 

maagballon 

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor 

een maagballon? 

 

Indien uw Body Mass Index (BMI) minstens 27 is, 

kom je in aanmerking voor deze procedure. De 

maagballon is een niet operatieve procedure om 

zwaarlijvigheid te verminderen. 

 

Hoe werkt het? 

De maagballon zal u sneller een verzadigd gevoel 

geven daar deze gedeeltelijk uw maag vult. Het 

ledigen van de maag gebeurt vertraagd waardoor 

u minder snel een hongerig gevoel krijgt. Er is 

geen verschil in vertering of in opname van voe-

dingsstoffen. Bijkomende voedingssupplementen 

zijn dan ook niet nodig. 

 

Hoeveel gewicht kan ik verliezen? 

Afhankelijk van het startgewicht kan een patiënt 

tot 35 kg verliezen. Het resultaat hangt voorna-

melijk af van het behouden van een gezonde le-

vensstijl. Uw medisch team zal u bijstaan om dit 

doel te bereiken. 

 

Info Arts: 

Heb je overgewicht of ben je zwaarlijvig? 

Heb je al meerdere diëten geprobeerd  

zonder succes?       

Een maagballon kan 

voor jou een oplossing 

bieden. 

Uw nieuw leven start NU. 

 

De maagballon is een internationaal aan-

vaarde behandeling om gewicht te verlie-

zen en wordt reeds vele jaren met succes 

gebruikt. 

De voordelen van de maagballon. 

 geen operatie nodig 

 een sneller verzadigd gevoel 

 de manier voor gewichtsverlies 

 ondersteuning van een team 

 succesvol op lange termijn 

 

Veel gestelde vragen 



 

 

 

De procedure. 

De maagballon is een niet operatieve procedu-

re die 10 tot 15 minuten duurt. Na enkele uren 

kan u huiswaarts keren. Onder lichte verdoving 

wordt de maagballon via een endoscoop in de 

maag gebracht. 

Gedurende 48 tot 72 uur na de procedure kan 

de patiënt een ongemakkelijk gevoel in de 

maag ervaren, ook misselijkheid en braken zijn  

normale nevenwerkingen. Deze symptomen 

zullen verdwijnen na inname van de door uw 

arts voorgeschreven medicatie. 

De maagballon, uw bondgenoot om 

zwaarlijvigheid tegen te gaan. 

 

De lege maagballon van kwaliteitsvolle silicone 

wordt onder lichte verdoving via de mond, door de 

slokdarm in uw maag geplaatst.  

 

Wanneer de ballon zich in de maag bevindt, wordt 

deze gevuld met een zoutoplossing. De hoeveel-

heid hangt van uw maagvolume af. Deze ballon zal 

ongeveer 70% van uw maaginhoud bedragen. Bij-

gevolg zal u zich sneller verzadigd voelen en zal 

uw relatie met voeding veranderen. 

 

De maagballon zal 6 maanden in uw maag blijven; 

daarna wordt deze op dezelfde manier terug ver-

wijderd. 

Meer weten over uw gewicht? 

De beste manier om uw ideaal gewicht te bereke-

nen is via de Body Mass Index (BMI). BMI wordt 

berekend via de volgende formule: kilogram/cm². 

Indien uw BMI groter is dan 27, kom je in aanmer-

king voor het plaatsen van een maagballon. 

 

 

Elk jaar komen er verschillende nieuwe diëten en 

wonderkuren op de markt die beweren dat ze de 

beste oplossing bieden om zwaarlijvigheid te stop-

pen. Vanuit voedingsdeskundig oogpunt zijn deze  

strenge diëten ondoeltreffend daar ze nooit op lange 

termijn vol te houden zijn. Na verloop van tijd haken 

patiënten af. Bovendien genereren deze diëten een 

jojo-effect waarbij de patiënten achteraf meestal nog 

meer wegen dan voor het dieet. 

 

Het is klinisch aangetoond dat enkel een aangepaste 

en gezonde levensstijl zwaarlijvigheid uit uw leven 

kan bannen.  

 

Magische oplossingen bestaan helaas niet maar onze 

maagballon heeft wel bewezen om op een efficiënte 

en medisch verantwoorde manier gewicht te verlie-

zen en helpt bijkomend om een gezonde levensstijl 

te verkrijgen. 

De maagballon 

De afgelaten ballon 

wordt endoscopisch  

ingebracht 

In de maag wordt 

deze gevuld met  

een zoutoplossing 

De ballon kan tot  

6 maanden in de 

maag blijven 

B M  I METABOLISCH  

RISICO 

19 - 24,9 NORMAAL GEWICHT _ 

25 - 29,9 OVERGEWICHT MATIG 

30 - 34,9 OBESITAS TYPE I ACTIEF 

35 - 39,9 OBESITAS TYPE II HOOG 

40 - 49,9 MORBIDE OBESITAS ZEER HOOG 


