Patiëntinformatie over lipoﬁlling (vet toevoegen)
Ingevallen wangen, een diepliggend litteken, een deuk in de huid na een ongeval of liposuctie, te dunne
lippen, een dunne huid onder de ogen, een diepe neus-lippenplooi of ingevallen mondhoeken. En niet te
vergeten het verstevigen van de borsten en billen. Dit kan allemaal worden behandeld door vet te
verwijderen op de ene plek (meestal buik, heupen of billen) en dit na bewerking van het vet in te spuiten
in het gewenste gebied. Er hoeven geen grote hoeveelheden weggehaald te worden en iedereen heeft wel
een beetje vet, voldoende om te transplanteren. Het is een veilige procedure zonder kans op
afstotingsreacties. Het is tenslotte uw eigen vet!
ReSculpt Clinic is hét Nederlandse expertisecentrum voor vetbehandelingen, waaronder lipoﬁlling. De
artsen van ReSculpt Clinic, Dr. Hajo Bruining en Dr. Jonathan Kadouch, zijn beide medisch specialist én
gespecialiseerd op dit vlak. Wat voor u de mogelijkheden van deze behandeling zijn, kan de behandelend
specialist tijdens een consult uitgebreid met u bespreken.
Hoe verloopt de lipoﬁlling-behandeling?
Het oogsten van vet
Tijdens het consult is het ‘donorgebied’ bepaald; de plaats waar het vet vandaan gehaald wordt. Nadat de
donorplek plaatselijk verdoofd is met tumescente vloeistof wordt het te transplanteren vet met een dunne
canule weggezogen. Het is te vergelijken met een kleine liposuctie. Daarom kan de lipoﬁlling behandeling ook
makkelijk gecombineerd worden met een tumescente liposuctie als correctie van een vetophoping. Daar leest
u meer over op onze website of in de folder Tumescente Liposuctie.
Het bewerken van verzameld vet
Na het oogsten van het vet, wordt het op een speciale manier bewerkt zodat we de meest levensvatbare
vetcellen overhouden. Er bestaan verschillende methoden om het verzamelde vet te bewerken of zuiveren.
De artsen van ReSculpt Clinic houden altijd de nieuwste ontwikkeling in de gaten, zodat de beste en veiligste
methoden toegepast kunnen worden.
Het inspuiten van het vet
De vetcellen onder plaatselijke verdoving ingespoten in het gebied waar meer volume nodig is. Dit is van
tevoren nauwkeurig afgetekend en de techniek van inspuiting wordt zo gekozen dat het nieuwe volume zo
gelijkmatig mogelijk aangebracht wordt. Dit zorgt voor mooie opvulling van het gebied en een grotere
overlevingskans van de vetcellen. Er kan per keer een beperkte hoeveelheid vetcellen ingebracht worden. De
vetcellen hebben namelijk doorbloeding nodig en wanneer je teveel tegelijk in hetzelfde gebied injecteert,
zullen minder vetcellen de transplantatie overleven. Bovendien is er dan een verhoogde kans op het krijgen
van vet-cystes. De behandeling duurt ongeveer 2 uur. In de regel zijn er 1 tot 3 behandelingen nodig voor het
optimale resultaat. Wij adviseren tussen elke behandeling een periode van minstens 6-8 weken aan te
houden.
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u ingepakt in absorberende verbanden. Vervolgens krijgt u over het donorgebied
heen een elastisch pak aan.
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Herstelperiode
Uit de enkele sneetjes die gemaakt zijn om het vet te verwijderen zal gedurende 1-3 dagen wat van de
verdovingsvloeistof lopen. De eerste 24 uur na de behandeling kunt u zich moe voelen, misschien zelfs wat
rillerig. De dagen na de behandeling bent u niet ziek; wel ervaart u een beurs gevoel en een soort van
spierpijn in zowel het gebied waar vet is weggehaald, als het gebied waar het vet is ingespoten. De meeste
zwellingen en blauwe plekken zijn na een week ﬂink verminderd. Het kan wel enkele weken duren voordat de
blauwe plekken helemaal verdwenen zijn.
Alle activiteiten die goed aanvoelen mogen gedaan worden, mits er niet teveel druk uitgeoefend wordt op
het gebied waar de vetcellen ingespoten zijn. Zorg ervoor dat u de eerste paar dagen geen verplichtingen
heeft en de eerste week geen zware arbeid hoeft te verrichten. Het elastische pakje wordt gedurende 1 week
dag en nacht gedragen, en daarna gedurende 2 weken alleen overdag.
Welk resultaat kan men verwachten na de lipoﬁlling?
In de eerste 3 maanden zal het lichaam nog volop met het herstel bezig zijn en zullen zoveel mogelijk vetcellen
proberen in te groeien. In deze periode zal het gebied ook nog vocht vasthouden. Het eindresultaat zal na 3
maanden volledig zichtbaar zijn. De vetcellen die tot dan overleefd hebben, zullen niet meer verloren gaan.
Risico en complicaties
Lipoﬁlling is een veilige ingreep. Zoals bij iedere ingreep is er het risico van een bloeduitstorting of infectie.
Ook kunnen soms kleine knobbeltjes voelbaar zijn, deze verdwijnen over het algemeen vanzelf. Speciﬁeke
risico’s bij gebieden die symmetrisch behandeld worden is een geringe asymmetrie.
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.
Vergoeding
Lipoﬁlling (in combinatie met tumescente liposuctie) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Informatie- en kennismakingsgesprek
Wilt u meer weten over deze behandeling en uw mogelijkheden? Plan dan een afspraak in voor een
vrijblijvend informatiegesprek of een telefonische consultatie via de contactpagina op onze website. 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 45 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 lipoﬁlling, vindt u op onze website: www.resculptclinic.nl
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