
Begeleiding van 
een maagverkleining 
bij WeightWorks
Kies je voor een maagverkleining bij WeightWorks Clinics, dan verzorgt OvergewichtCentrum de 
begeleiding voor en na de operatie. Dat kan op één van onze drie locaties of online. Wij helpen 
met veel informatie over de benodigde leefstijl aanpassing. Dat doen we met individuele consul-
ten en ook in groepsverband. Als je eerst meer informatie wil hebben, volg dan onze presentatie 
over obesitas en wat onze ‘begeleiding rond maagverkleining’ bij WeightWorks inhoudt. 

Vóór de operatie
Eerst vul je een online vragenlijst in en dan zie je in één afspraak de internist en diëtist voor een advies aan de 
chirurg. Je ziet daarna ook de leefstijltherapeut, de psycholoog en volgt drie verplichte presentaties over leefstijl 
(psycholoog), voeding (diëtist) en de operatie (chirurg). Tot slot beslis je samen met de chirurg wat voor soort 
maagverkleining je kiest.

Na de operatie 
Dan volgen belangrijke gesprekken met de internist voor de controle van bloedwaarden, leefstijl en gezondheid; 
de diëtist voor de begeleiding en controle; de leefstijltherapeut voor ondersteuning bij het vasthouden van de 
noodzakelijk leefstijlaanpassing. Er zijn ook zes online leefstijltrainingen door de psycholoog en in de online 
Meet&Greet ontmoet je andere patiënten om van elkaar te leren.

Géén standaardprogramma
Hoe je je leefstijl het beste aanpast is voor iedereen anders. Onze leefstijl therapeut wordt vóór en na de  
operatie ingepland om samen met jou te kijken wat nodig is. Méér of minder diëtetiek? Wel of niet bewegen? 
Méér leefstijl advies of bijvoorbeeld adviezen over slaap nodig? Een extra consult bij onze internist? Vraag het  
de leefstijltherapeut of mail met patientdesk@overgewichtcentrum.nl. Dan regelen we het voor je.
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Maagverkleining bij 
WeightWorks Clinics

Vóór de 
operatie

Invullen van een 
online vragenlijst.

Uitgebreide analyse 
door diëtist en internist.

Diëtist: met voedings-
adviezen voor en direct 

na de operatie.

Psycholoog: bepalen 
geschiktheid vanuit 

psychologisch perspectief.

Drie online presentaties 
over voeding, leefstijl 

en chirurgie.

Chirurg voor beslissing 
over de- en keuze voor het 

soort maagverkleining.

Na de 
operatie

Chirurg voor 
nazorg operatie.

Internist voor 
controle en nazorg.

Diëtist voor begeleiding 
en controle gewicht.

Leefstijltherapeut 
voor leefstijl op maat en 
Gezondheidsmeter app.

Psycholoog met 
online leefstijltrainingen 

in groepsverband.

Online Meet&Greet 
over wat patiënten van 

elkaar kunnen leren.
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