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Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties? 
Aan elke behandeling zijn risico’s verbonden. 
Tijdens het consult, op onze website en bij de 
instructies voor 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.

Uitgebreide informatie over onze behandelingen 
vindt u ook op www.nationaalhuidcentrum.nl

Voor Na

Een buikhuidcorrectie
Huidoverschot kan ontstaan na een 
zwangerschap, veel afvallen of een 
liposuctiebehandeling. In de geval-
len dat de huid te slap is, kan dat 
overschot aan huid worden ver-
wijderd. Het verwijderen van het 
huidoverschot ter hoogte van de bi-
kinilijn wordt een buikhuidcorrectie 
genoemd.

De behandeling
Omdat de behandeling onder locale 
verdoving plaatsvindt, kunt u gewoon 
in uw vaste leefpatroon blijven. Voordat 
de behandeling start worden er foto’s 
gemaakt van de situatie voor de 
behandeling. De arts tekent uw huid 
zorgvuldig af, zodat hij precies kan 
bepalen hoeveel huid weggenomen kan 
worden. Vervolgens wordt het gebied 
verdoofd. De arts maakt een snede in 
de huid om het overtollige huid weg te 
nemen. Daarna worden de verschillende 
huidlagen met een hechtdraad 
gesloten. Over de wond worden brede 
pleisters geplakt. De behandeltijd van 
een huidcorrectie, hangt af van de mate 
van het huidoverschot.  

Buikhuidcorrectie 

‘‘Huidoverschot 
kan ontstaan na 

een zwangerschap, 
veel afvallen of een 

liposuctiebehandeling.’’

Na de behandeling
U kunt vrijwel direct na de behandeling 
naar huis. Zorg ervoor dat iemand u 
komt ophalen. Pas de eerste dagen op 
met bukken, tillen en persen en voorkom 
dat er druk op uw litteken ontstaat. 

Persoonlijk advies 
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend 
consult met onze patiënt-coördinator 
en de arts informeren en vertellen 
wij u graag of een buikhuidcorrectie 
voor u een geschikte behandeling 
kan zijn. Is dit het geval dan wordt 
stap voor stap de hele procedure 
met u doorgenomen. Voordat u de 
behandeling ondergaat, ontvangt u 
vervolgens van ons uitgebreide in-
formatie over de behandeling.

Overweegt u een buikhuidcorrec-

tie? 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. 
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“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


