Patiëntinformatie over liposuctiecorrecties
Een liposuctie is niet anders dan ieder andere medische of chirurgische ingreep. De ingreep is niet
risicoloos en complicaties kunnen ontstaan. Ook kan de uitkomst van de ingreep teleurstellend zijn. Denk
hierbij aan asymmetrie en oneﬀenheden in het behandelde gebied. Soms kunnen er ook verzonken
gebieden of kuilen ontstaan. Dit kan heel vervelend zijn.
ReSculpt Clinic is hét Nederlandse expertisecentrum voor vetbehandelingen, maar ook voor corrigerende
ingrepen na eerdere behandelingen elders, zoals liposucties of lipoﬁllings. De artsen van ReSculpt Clinic,
Dr. Hajo Bruining en Dr. Jonathan Kadouch, zijn beide medisch specialist én gespecialiseerd op dit vlak.
Meer informatie over tumescente liposucties en lipoﬁllings
Helaas kunnen sommige ingrepen niet het gewenste resultaat geven, of de ingreep cosmetisch van aard is of
niet. Een van de mogelijke risico’s van liposucties en lipoﬁllings zijn oneﬀenheden van het huidoppervlak,
ofwel hobbeltjes en kuiltjes. Om deze oneﬀenheden te corrigeren is vaak ook weer een liposuctie (vet
verwijderen) of lipoﬁlling (vet toevoegen) nodig. Meer informatie over de wijze waarop deze ingrepen bij
ReSculpt Clinic uitgevoerd worden kunt u vinden op onze website of in de folder Tumescente Liposuctie en de
folder Lipoﬁlling.
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
Tumescente liposuctie en lipoﬁlling worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Informatie- en kennismakingsgesprek
Wilt u meer weten over deze behandeling en wat er voor u mogelijk is? 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 tumescente liposuctie en lipoﬁlling behandelingen, vindt u op onze website:
www.resculptclinic.nl
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