
U kent het probleem van
gewichtstoename maar al te goed?
Dan hebben wij daarvoor een mogelijke oplossing.

MiniMizer Maagring



Bespreek gerust met uw chirurg of de MiniMizer Ring 
ook voor u de juiste keuze is.

Bij welke ingrepen kan de 
MiniMizer Ring worden gebruikt?
 Bij de Gastric Sleeve/maagverkleining

 Bij de Gastric Bypass

 Bij de Omega loop/Mini-Bypass

De MiniMizer Ring kan zowel bij de primaire 
operatie als bij hersteloperaties worden 
gebruikt.

Is het moeilijk om de MiniMizer Ring 
tijdens een operatie te plaatsen?
Nee, iedere ervaren laparoscopische chirurg 
kan dit zonder problemen binnen enkele 
minuten doen.

1

• 2

• 3

intra-operatief post-operatief

intra-operatief post-operatief

4-6 cm
2 cm

zonder MiniMizer Ring

met MiniMizer Ring



Hoofdoorzaak van gewichtstoename

Veel obese patiënten kennen het probleem van de 
ongewenste gewichtstoename maar al te goed. Niet 
alleen diegenen die geen operatie hebben gehad, maar 
ook diegenen die al wel geopereerd zijn, kennen helaas 
het fenomeen van de ongewenste gewichtstoename 
na een periode van afvallen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het 
sleutelwoord in deze vrijwel altijd de verwijding 
(dilatatie) van de restmaag en de maag-darmverbinding 
(de anastomose) is.



Hoe komt het tot deze dilatatie?
Om kort te gaan komt dit doordat de patiënten te veel eten, 
of te snel eten. 
Door op deze manier te eten rekken de restmaag en de 
anastomose uit waardoor de initiële restrictie van deze 
structuren wegvalt en de passage van het eten almaar 
sneller en makkelijker plaatsvindt.

Dit is het begin van een vicieuze cirkel met de onver- 
mijdelijke gewichtstoename tot gevolg. Wat ooit zo 
veelbelovend begon heeft zich weer omgedraaid, 
om gek van te worden…

Dit komt regelmatig voor bij patiënten die een gastric 
bypass of een gastric sleeve hebben ondergaan.

Wat kan een chirurg doen tegen de dilatatie 
van de restmaag en / of anastomose?
Men kan een maagring, zoals de MiniMizer Ring operatief 
implanteren. Dat helpt de dilatatie van de restmaag en de 
anastomose te voorkomen.

Banded Sleeve met RingBanded Bypass met Ring



De MiniMizer Ring
Waarvan is een MiniMizer Ring gemaakt?
De MiniMizer Ring is gemaakt van medisch siliconen 
en is een gecertificeerd chirurgisch implantaat. 
Dit materiaal is bio-inert, wat betekent dat het lichaam 
niet reageert op de aanwezigheid van het materiaal.

Functioneert de MiniMizer Ring 
als een aanpasbare maagband?
Nee, de MiniMizer Ring heeft geen reservoir en hoeft 
niet na de operatie met vloeistof nagevuld te worden.

Kan ik met de MiniMizer Ring net zoveel eten 
als zonder MiniMizer Ring?
Wanneer er een maagring om de restmaag zit en men 
eet te snel en /of te veel, krijgt men een overvol gevoel, 
waardoor men stopt met eten. De maagring helpt de 
patiënten dus om hun eetgewoontes te veranderen.
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%EWL tot 12 jaar
William Awad & Alvaro Garay & Cristián Martínez  
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Uit diverse onderzoeken is gebleken dat men tot 
35% meer Excess Weight Loss (EWL) kan bereiken indien 
een maagring om de restmaag wordt aangebracht bij de 
gastric bypass.
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