


Paradoxale hyperplasie van het vetweefsel

Paradoxale hyperplasie van het vetweesel is een diagnose dat pas sinds enkele jaren bestaat. Het ontstaat

in zeldzame gevallen na cryolipolyse (coolsculpting) behandelingen.

Cryolipolyse is een behandeling die sinds ongeveer 10 jaar bestaat, waarbij overtollig vetweefsel wordt

‘bevroren’, waardoor vetcellen afsterven en het weefselvolume afneemt. De procedure heeft inmiddels een
volwaardige plek ingenomen in de wereld van bodycontouring, met wetenschappelijk bewezen effectiviteit
en in de regel milde slechts bijwerkingen.

Bij paradoxale hyperplasie zien we dat enkele maanden na de cryolipolyse behandeling, het vetweefsel juist

in volume toeneemt in plaats van dat het minder wordt. Het verdikte vetweefsel voelt harder aan en is vaak

ook gevoeliger dan omliggend, 'normaal' vetweefsel. De exacte oorzaak van deze reactie op de cryolipolyse is
nog onbekend. Tot op heden lijkt er geen relatie te zijn met geslacht, leeftijd, BMI, medicijngebruik of andere
bestaande aandoeningen bij patiënt. Het komt meestal voor aan de buik of de flanken, maar is ook weleens
beschreven aan de onderkin.

Op dit moment is een ‘medische’ liposuctie de enige effectieve behandeling voor het verwijderen van het
abnormale vetweefsel bij paradoxale hyperplasie. Meer informatie over de liposuctie behandeling vindt u op
onze website en in de folder 'Tumescente Liposuctie'.

Vergoeding

Behandeling van Paradoxale Hyperplasie valt niet onder verzekerde zorg en wordt niet vergoed door de

zorgverzekeraar. Soms wordt de behandeling wel vergoed door de leverancier van het cryolipolyse apparaat.

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 de tumescente liposuctie behandeling, vindt u op onze website: www.resculptclinic.nl
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