


Cellulitebehandeling met Cellfina®

Cellfina® pakt cellulite bij de oorzaak aan: bij de bindweefselstrengen die de huid naar beneden trekken
waardoor zichtbare putjes worden veroorzaakt aan het oppervlak van de huid. Als deze strengetjes worden
losgemaakt, veert de behandelde huid terug, met een gladdere huid als resultaat.

Voorbereiding voor de behandeling
Aangeraden (niet verplicht) wordt om 2 weken voor de ingreep te beginnen met 4 x daags 3 Arnica D6

tabletjes, wat het ontstaan van blauwe plekken vermindert. Dit kunt u 7 dagen na de behandeling weer

stoppen. 

• Vermijd, waar mogelijk, vanaf een week voor de ingreep alcohol en bloedverdunners. Overleg dit altijd van
   tevoren met een arts. 

• Gebruik de avond voor en op de dag van de ingreep geen bodylotion of crème op het te behandelen gebied. 
• Voor de ingreep hoeft u niet nuchter te zijn, ontbijt en/of lunch zoals u gewend bent.  Cafeïnehoudende
   dranken (bijvoorbeeld koffie en cola) zijn op de dag van de behandeling echter niet toegestaan. 
� Draag op de dag van de behandeling een donker shirt wat niet over de billen valt, een kleine donker

   gekleurde onderbroek (string), donkergekleurde sokken (deze worden nat tijdens de ingreep) en neem een
   plastic tas mee.
• Neem voor na de behandeling een extra shirt, onderbroek (ruim zittend), joggingbroek en een paar sokken
   mee. 

De behandeling
De procedure duurt gemiddeld 120 minuten, afhankelijk van de mate van de cellulite en het aantal putjes dat
wordt behandeld. Nadat de huid is schoongemaakt met alcohol, worden alle deuken en putjes nauwkeurig

afgetekend met een stift. Met een vacuümhandstuk wordt de huid op alle afgetekende gebieden omhoog
gezogen, waarna met een fijn naaldje de verdovingsvloeistof wordt ingespoten. Dit neemt gemiddeld zo’n
45 minuten in beslag.

Als alles goed verdoofd is, wordt het vacuümhandstuk weer aangebracht om dit keer met een dun elektrisch
mesje de bindweefselstrengetjes door te snijden. Dit duurt zo’n 30-45 minuten. 
Hierna is de behandeling klaar en worden er absorberende verbanden aangebracht.
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Na de behandeling
Als de verdoving na 1-2 uur is uitgewerkt, voelt de huid wat beurs aan. 
Gevoeligheid, wat ongemakkelijk zitten en last met fietsen zal na 1-2 weken nauwelijks meer aanwezig zijn.
Als blauwe plekken optreden, zijn deze doorgaans na 4 weken nagenoeg verdwenen. Wat goed voelt aan
activiteiten mag u na de behandeling ondernemen. Er zijn geen strikte beperkingen.
Het is aan te raden de eerste paar dagen 3 x per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol in te nemen, dan
bent u na de behandeling het minst beperkt. Dit is niet strikt noodzakelijk. 
De volgende ochtend, of dezelfde avond kunt u gewoon douchen. Het is prettig om wat ondersteunende
kleding te dragen (bijvoorbeeld een shape-broek). De wondjes kunnen de eerste 24 uur iets nalekken. 

Resultaten
U kunt na drie dagen de eerste verbeteringen zien. In het geheel zal het met Cellfina® behandelde gebied er
rustiger uitzien. Deukjes, puntjes en groeven zullen minder zichtbaar zijn, soms zelf verdwijnen. In klinische
onderzoeken bedroeg de patiënttevredenheid na drie maanden 85 procent, na één jaar 94 procent, na twee
jaar 96 procent en 93 procent na drie jaar, waarmee de patiënttevredenheid hoger was dan bij andere
populaire cellulitebehandelingen. NB: Cellfina® bestond op het moment van dit onderzoek niet langer dan
3 jaar.

Risico’s en complicaties
Er hebben zich geen ernstige bijwerkingen voorgedaan bij de Cellfina®-behandeling. Deze zijn, gezien de aard
van de behandeling, ook niet te verwachten. Het doorsnijden van de bindweefsel-bandjes wordt al veel langer
gedaan, de gestandaardiseerde methode met Cellfina® bestaat sinds 2015. De meest voorkomende klachten
zijn lichte pijn, gevoeligheid en blauwe plekken; deze verdwijnen binnen korte tijd. Drie dagen na de
behandeling beoordelen de patiënten hun pijn al als minimaal en de meesten voelen alleen nog pijn of
gevoeligheid bij aanraking van of druk op het behandelde gebied. Dit verbetert snel en bijna alle patiënten
hebben na vier weken geen blauwe plekken meer.  

Veiligheid
Bij ReSculpt Clinic doen wij er alles aan om uw veiligheid tijdens een bezoek of behandeling te garanderen.
U kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld uw behandelend arts uitvoerig te
informeren over uw klachten, medicijngebruik, leefwijze, etc. Stel vragen wanneer iets niet duidelijk is, of als
u zich zorgen maakt.
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Vergoeding
Behandeling van cellulite valt niet onder verzekerde zorg en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Informatie- en kennismakingsgesprek
Wilt u meer weten over deze behandeling en uw mogelijkheden? Plan via de contactpagina op onze website
een afspraak in voor een vrijblijvend informatiegesprek of telefonische consult. Tijdens het informatiegesprek
met de medisch specialist wordt ruim de tijd genomen om uitleg te geven over de aandoening, de
behandeling, de bijwerkingen, het na-traject en het resultaat, zodat u optimaal geïnformeerd bent. Het
gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Klachten- en privacy regelement

ReSculpt Clinic beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via de

contactpagina op onze website of via contact@resculptclinic.nl

Meer informatie over de Cellulitebehandeling met Cellfina®, vindt u op onze website: www.resculptclinic.nl
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