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Liposculpture
Liposculpture is een verfijndere 
techniek van liposuctie waarbij 
een infiltratievloeistof de vetcellen 
losweekt waardoor de vetcellen 
beter verwijderd kunnen worden. 
Hierbij maken we gebruik van zeer 
fijne canules en de behandeling 
wordt onder plaatselijke verdoving 
uitgevoerd. Liposculpture is geen 
manier om af te vallen maar is een 
goede manier om de contouren van 
het lichaam te verbeteren.

Liposculpture met 
BodyTite
Een liposculpture behandeling kan in 
een meer of mindere mate resulteren 
tot huidoverschot. BodyTite biedt 
hier de oplossing voor. Tijdens de 
behandeling verwamt BodyTite de huid 
en het onderliggende weefsel waardoor 
de huid verstrakt.  

Voor wie is liposculpture 
geschikt?
Liposculpture is zo verfijnd dat mensen 
van alle leeftijden geholpen kunnen 
worden. De vetophopingen moeten 
plaatselijk zijn en de cliënt moet een 
redelijk gewicht hebben. Liposculpture
is een techniek om tot een uitgekiende 
figuurcorrectie te komen. 
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Liposculpture 

‘‘Bij liposuctie wordt het 
te veel aan vet op het 

lichaam ten opzichte van 
andere delen van het 
lichaam weggehaald.’’

Overweegt u een liposculpture? 

Hierbij ontvangt u informatie, waarin 

u in hoofdlijnen kunt lezen over deze 

behandeling. Een eerste consult zal 

u verder helpen met de vragen die 

bij u leven. Op onze website 

www.nationaalhuidcentrum.nl treft 

u uitgebreide informatie aan. 



Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties? 
Net als bij een gewone operatie is er bij een 
liposculpture behandeling een kans dat er 
complicaties kunnen optreden. Tijdens het 
informatiegesprek, op onze website en bij de 
instructies van de behandeling worden deze 
in detail besproken.

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Onze huidtherapeuten kunnen uw huid na, en 
eventueel ook voor de operatie, behandelen. 
Dit kan leiden tot een sneller herstel en een 
beter resultaat.

Voor Na

De behandeling 
Omdat de behandeling onder 
locale verdoving plaatsvindt, kunt 
u gewoon in uw vaste leef- en 
eetpatroon blijven.
Eerst worden er foto’s gemaakt en 
worden de contouren afgetekend. 
Na op bepaalde plaatsen de huid 
verdoofd te hebben, maakt de arts 
kleine sneetjes en brengt via een 
dunne canule vocht in. U ervaart 
ondertussen slechts een aanraking 
en een druk of spanning, maar 
meestal geen pijn. Het vocht zorgt 
ervoor dat de vetcellen los gaan 
zitten. Vervolgens wordt, al of niet 
met gebruik van de Bodytite, het vet 
weggezogen en wordt uw lichaam 
gecontroleerd op symmetrie. Na de 
behandeling wordt de huid verzorgd, 
ingepakt met verband en u krijgt 
een elastisch pak dat u 4 weken 
moet dragen.

Na de behandeling  
U kunt vrijwel direct na de behandeling 
naar huis. U moet zich daarbij wel laten 
vervoeren. U ontvangt uitgebreide 
na-instructies. Het herstel na de 
ingreep verloopt in de regel snel. Rond 
de 6 maanden, afhankelijk van de 
behandelde locatie(s), is meestal het 
volledige resultaat van de behandeling 
bereikt. Vooral de huid heeft die tijd 
nodig om zich aan te passen aan de 
nieuwe vorm.

Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend 
consult met onze patiëntcoördinator 
en de arts informeren en adviseren wij 
u graag. In dit gesprek onderzoeken wij 
of een liposculpturebehandeling aan 
uw wensen voldoet. Is dit het geval dan 
wordt stap voor stap de hele procedure 
met u doorgenomen. 
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Behandelcentrum voor Huidziekten, Huidverbetering, 
Injectables en Haartransplantatie

“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


