


DE KLINIEK

ReSculpt Clinic is hét Nederlandse expertise-

centrum voor vetbehandelingen. Liposculptuur, 

lipoedeem, lipofilling, borstvergroting en  

-verkleining, cellulitebehandeling en 

herstelingrepen: bij ReSculpt Clinic zijn wij 

gespecialiseerd op het gebied van vet verwijderen, 

of juist het aanvullen van vetweefsel.

Als enige kliniek in Nederland richten wij ons 

uitsluitend op vetbehandelingen. Zo realiseren  

wij contourherstel door het verwijderen van lokale 

vetophopingen óf door het inspuiten van eigen vet. 

De medisch specialisten van ReSculpt Clinic,  

Drs. Hajo Bruining en Dr. Jonathan Kadouch, 

zijn beide dermatoloog én gespecialiseerd in dit 

vakgebied. Graag bespreken wij tijdens een consult  

van een uur alle mogelijkheden.  

In deze folder vindt u informatie over de 

verschillende behandelingen die wij uitvoeren.

Voor meer informatie

Stuur een e-mail naar contact@resculptclinic.nl 

of kijk op onze website www.resculptclinic.nl 

telefoonnummer 085 130 58 69

Behandellocatie

Medisch Laser Centrum

Cornelis Schuytstraat 55, 1071 JG Amsterdam
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TUMESCENTE VIBRO-LIPOSUCTIE (vet verwijderen)

Hardnekkige vetophopingen zijn voor vrijwel iedereen een bekend 

probleem. De een heeft last van vetophoping op de buik, de ander 

heeft vetophoping in de taille (de ‘love-handles’). Sporten en afvallen 

helpt niet. Tumescente liposuctie vindt plaats onder plaatselijke 

verdoving zonder gebruik te maken van een narcose of ruggenprik. 

Er wordt een grote hoeveelheid vloeistof met verdoving in het 

vetweefsel gespoten.

Voordelen van tumescente liposuctie  

ten opzichte van de ‘gewone’ liposuctie:

• Minder belastend voor het lichaam en een sneller herstel.

• Door plaatselijke verdoving minder risico op complicaties.

• Vet kan effectiever, nauwkeuriger en gelijkmatiger worden verwijderd.

• Minder beschadiging van bindweefsel, lymfe- en bloedvaten. Dit zorgt 

voor een sneller herstel en de huid kan beter straktrekken (LIPOLIFT).

• De buisjes waar het vet mee wordt afgezogen trillen (vibro-liposuctie), 

zodat vet makkelijker verwijderd wordt zonder een ruwe behandeling.

• Tijdens de ingreep kunt u van houding veranderen en staan.  

Dit helpt om het beste en mooiste resultaat te krijgen.

LIPOFILLING  (vet toevoegen)

Problemen als 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, ingevallen mondhoeken en niet te vergeten 

het verstevigen van de borsten en billen, kunnen allemaal worden behandeld 

door vet te verwijderen op de ene plek (meestal buik, heupen of billen) en 

dit, na bewerking, 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!



LIPOEDEEM

Lipoedeem is een vetstofwisselingsziekte, een chronische 

aandoening van het vetweefsel van benen (en soms armen)  

bij vrouwen vanaf de puberteit.

Kenmerken Lipoedeem

• Er is toename van het volume van de benen (of armen) ten 

opzichte van de rest van het lichaam.

• Bij gewichtsverlies worden romp, borsten of gezicht wel smaller, 

benen (of armen) niet.

• Taillemaat is vaak 1-2 maten kleiner dan die van de benen.

• Benen (of armen) voelen zwaar en zwabberig aan.

• Benen (of armen) zijn gevoelig en vertonen snel blauwe plekken.

• Cellulitebeeld (sinaasappelhuid).

• Handen en voeten zijn niet dik. Lipoedeem houdt bij de enkels 

en polsen op.

• Door een veranderd looppatroon kunnen op den duur ook 

knieklachten ontstaan.

Welke behandelingen zijn er?

• Begeleiding door een diëtiste om gewichtstoename en  

gewichtsschommelingen te voorkomen.

• Oedeemtherapie om lymfevocht en afvalstoffen af te voeren.

• Ondersteuning bij bewegen en krachttraining.

• Liposuctie onder plaatselijke verdoving met tumescente 

vloeistof, ofwel tumescente liposuctie. Van alle vijf 

behandelpunten is dit de enige aanpak die daadwerkelijk 

leidt tot een permanente vermindering van de been- of 

armomvang en vrijwel altijd pijn- en vermoeidheidsklachten 

doet verminderen.

DOE  DE  TEST  OP  ONZE  WEBSITE  OM  TE  Z IEN  OF  U  MOGEL I JK  L IPOEDEEM HEEF T.



KL ACHTEN- EN PRIVACYREGLEMENT
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.

Herstelingrepen

Deuken en bobbels in de huid kunnen verschillende 

oorzaken hebben. Dit kan cosmetisch storend zijn, maar 

ook stigmatiserend werken indien dit ontstaan is na een 

ongeval of ziekte. Soms kan het verlies van onderhuids 

vetweefsel tot klachten leiden; als het vetkussen tussen 

huid en bot verdwenen is, kan dit bij druk (leunen) 

pijnklachten geven. Met liposuctie, lipofilling en subcisie 

kunnen we dit herstellen. Liposuctie kan bobbels 

verminderen en eventueel een hoger gebied naast een 

deuk verminderen. Lipofilling zal een deuk of defect met 

eigen vet kunnen opvullen waardoor dit minder zichtbaar 

wordt en eventuele klachten doordat er te weinig vet 

onder de huid aanwezig is, kunnen verminderen.  

Subcisie maakt littekenweefsel onder de huid los.  

Zo wordt de huid niet meer ‘vastgehouden’ en naar 

beneden getrokken, vervolgens kan met lipofilling 

voorkomen worden dat dit weer vastgroeit.

Paradoxale vet-hyperplasie

Een vrij recent verschijnsel is paradoxale hyperplasie 

van vetweefsel. Dit ontstaat in zeldzame gevallen na 

contourbehandeling met bijvoorbeeld cryolipolyse (vet 

bevriezen). Enkele maanden na de behandeling neemt 

het vetweefsel weer toe in volume. Waarom dit gebeurt 

is onduidelijk. Het verdikte vetweefsel voelt harder aan 

en is vaak ook gevoeliger dan omliggend, ‘normaal’ 

vetweefsel. Op dit moment is het advies het abnormale 

vetweefsel bij paradoxale hyperplasie te verwijderen 

middels een liposuctie.

CELLULITE , 

GL ADDER ME T CELLFINA®

Cellulite, ook wel sinaasappelhuid genoemd, 

zijn storende, ontsierende kuiltjes in billen 

en bovenbenen. Ze ontstaan doordat kleine 

(bindweefsel)strengetjes onder de huid 

naar beneden worden getrokken. ReSculpt 

Clinic heeft als één van de eerste klinieken in 

Nederland de beschikking over Cellfina.  

Met Cellfina wordt cellulite verminderd/ 

verwijderd dankzij een techniek die ervoor 

zorgt dat de bindweefselstrengen onder de 

huid worden doorgesneden. 

Hoe werkt Cellfina? 

Met een vacuümsysteem wordt de huid tegen 

een vensterglas aangezogen. Nadat de huid 

verdoofd is, worden de strengetjes gecontroleerd 

losgemaakt. De behandeling neemt per keer 

ongeveer 2 uur in beslag. Het resultaat: een 

langdurig blijvende gladdere huid. Dus weg  

met de dure potten anti-cellulitis crème!




