


Patiëntinformatie over de Neck- Face- & BodyTite behandelingen

Een verslapte huid van gezicht, hals, onderkin, buik, armen of benen? Er zijn veel mogelijkheden om dit te

behandelen. Doel van de behandeling is door stimulatie van het bindweefsel in en onder de huid de
aanmaak van meer bindweefsel te stimuleren (weefselversteviging) én het bindweefsel te laten
samentrekken (liftend effect weefsel). Vele systemen werken van buitenaf. Omdat wij gewend zijn om
onder de huid te werken (o.a. tijdens liposucties) hebben we voor een techniek gekozen die van binnenuit
werkt. Daardoor wordt niet alleen de huid behandeld, maar ook de diepere bindweefselstructuren onder
de huid. Zo kunnen we een sterkere/effectievere behandeling aanbieden. Deze methode kan goed
gecombineerd worden met een liposuctieprocedure.

ReSculpt Clinic is hét Nederlandse expertisecentrum voor vetbehandelingen, waaronder tumescente
liposuctie. 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.

Neck- Face- & BodyTite behandelingen
De Neck- Face- & BodyTite behandelingen zijn gebaseerd op een in Nederland nieuwe techniek die

verwarming van huid en onderhuids bindweefsel geeft, van binnenuit! Door het gebruik van warmtesensoren
wordt oververhitting voorkomen. In het bindweefsel wordt productie van nieuw collageen gestimuleerd door
gecontroleerde (electronisch gestuurde) verwarming. 
De behandeling wordt onder lokale verdoving uitgevoerd. Er zijn verschillend ‘handstukken’ beschikbaar
speciaal gemaakt voor verschillende lichaamsdelen. 

• Met de NeckTite kunnen nek, hals en onderkin worden aangepakt. 
• FaceTite geeft lifting van bijvoorbeeld de neuslippenplooi, marionettelijnen en voorhoofd en kan rimpeltjes
   van de bovenlip behandelen. 
• BodyTite behandeld de overige dele van het lichaam. 

Door de verwarming verkorten de onderhuidse vezels en wordt de aanmaak van nieuw collageen

gestimuleerd. Dit maakt de huid steviger en minder slap. In wetenschappelijk onderzoek werd een gemiddeld
weefselverstrakking van 31% aangetoond!

Wanneer zijn de resultaten zichtbaar?
Het eerste effect is onmiddellijk zichtbaar. Aangezien collageen en elastine vorming langer duurt wordt het
uiteindelijke resultaat bereikt na 4-5 maanden.

Hoe lang zullen de resultaten duren?
De natuurlijke veroudering gaat altijd door. De onderhuidse vezels en bindweefselstrengen zullen in de loop
der jaren weer uitrekken. Hoeveel jaar dit duurt is zeer individueel verschillend en hangt af van verschillende
factoren van levensstijl.
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Gecombineerd met liposuctie
Op de plaatsen waar er een teveel aan vet is wordt de procedure gecombineerd met een liposuctie-
behandeling. Dit wordt met name bij de onderkin en onderarmen toegepast, maar kan ook gebruikt worden
voor de binnenzijde van de bovenbenen, buik en andere gebieden waar de huid niet makkelijk samentrek
door het liposuctie proces.
 

De procedure

Na het verdoven van de huid worden afhankelijk van het gebied wat behandeld moet worden twee of meer
sneetje gemaakt waardoor een dun buisje, wat aan het handstuk zit, onder de huid naar binnen gaat. Aan de
punt van het buisje wordt warmte opgewekt. Door het handstuk met het buisje in een regelmatig patroon
onder de huid te bewegen wordt het gewenste effect bereid. Het apparaat zal steeds een geluid maken en
stoppen met verwarmen als de huid van binnenuit voldoende is opgewamt en van buiten niet teveel. Zo
wordt steeds eenzelfde werkzame temperatuur bereikt.

Hoe lang duurt het resultaat?
Het verouderingsproces van de huid is natuurlijk niet gestopt, maar de tekenen van de tijd worden
teruggedraaid. Indien nodig kan de behandeling in vier tot zes jaar worden herhaald.

Bijwerkingen, risico en complicaties
De Neck- Face- & BodyTite behandelingen worden in het buitenland al vele jaren toegepast en zijn bewezen

veilige ingrepen. Ondanks dat er altijd een effect van de behandeling is, kan deze heel soms tegenvallen.
Iedere huid reageert namelijk anders. Tijdelijke verkleuring van de huid, blauwe plekken kunnen maximaal
enkele weken aanwezig zijn. Roodheid en zwelling zijn na een week meestal verdwenen. Bij iedere ingreep
aan de huid is een kleine kans op een infectie, in dit geval dus ook. 

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.

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 Neck- Face- & BodyTite behandelingen, vindt u op onze website:
www.resculptclinic.nl
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