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Behandelcentrum voor Huidziekten, Huidverbetering, 
Injectables, Liposuctie en Haartransplantatie

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

“ The art and 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

Lipoedeem 
behandeling 

www.nationaalhuidcentrum.nl



Wat zijn de risico’s en 
eventuele complicaties? 
Net als bij een gewone operatie is er bij een lipoedeem 
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 liposuctie, behandelen. Dit kan 
leiden tot een sneller herstel en een beter resultaat. 

Op www.nationaalhuidcentrum.nl treft u 
uitgebreide informatie aan. 

NaVoor

Wat is lipoedeem?
Lipoedeem betekent letterlijk vet- en 
vochtophoping. Bij lipoedeem is er een 
stoornis in de aanmaak van vetweefsel. 
Bovendien is de afvoer van vocht via de 
lymfevaten niet optimaal. Het gevolg is 
een onderhuidse ophoping van vet(lip) en 
vocht(oedeem).

Meestal komt het lipoedeem symmetrisch 
voor op de bovenbenen en de knieën. 
Kenmerkend is dat bij lipoedeem de vaak 
dikke benen, ook bij afvallen dik blijven. 
Dit heeft meestal de vorm van een (paard)
rijbroek. Soms hoopt het vetweefsel zich op 
rond de enkels (overbloezende enkel). Ook 
kunnen de (boven)armen zijn aangedaan. Als 
lipoedeem niet wordt behandeld, ontwikkelt 
vaak lymfoedeem (vochtophoping) in een 
periode van vijftien jaar. 

Er wordt dan gesproken van een 
liplymfoedeem ook wel lymfolipoedeem 
genoemd. Regelmatig is er ook een 
combinatie met spataderen.

Wat zijn de oorzaken van 
lipoedeem?
Over het ontstaan van lipoedeem bestaat 
nog veel onduidelijkheid. Wel is bekend 
dat de afwijking zich vrijwel uitsluitend 
voordoet bij vrouwen en dat de afwijking 
niet wordt veroorzaakt door te veel 
eten. Bovendien staat vast dat erfelijke 
factoren een belangrijke rol spelen. 
Vaak begint of verergert lipoedeem bij 
een hormoonwisseling, bijvoorbeeld in 
de puberteit of na een zwangerschap. 
Bij lipoedeem is er vaak sprake van een 
zwak houdings- en bewegingsapparaat 
waarbij de banden (enkels, voeten, knieën) 
kwetsbaar zijn. 

Lipoedeem kan niet worden genezen, maar 
de aangedane locaties kunnen vaak door 
middel van een liposculpture behandeling 
een stuk verbeteren. In ieder geval is het 
belangrijk om erger te voorkomen. 

Lipoedeem
behandeling 
Er is bij u lipoedeem geconstateerd. 

Wij hebben u de verschillende be-

handelingen voorgelegd. Over-

weegt u een lipoedeem behande-

ling? Hierbij ontvangt u informatie, 

waarin u in hoofdlijnen kunt lezen 

over deze behandeling.  

Lipoedeem behandeling 
door middel van 
liposculpture

Omdat de behandeling onder plaatselijke 
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 het vet weggezogen 
en wordt uw lichaam gecontroleerd op 
symmetrie. Na de behandeling wordt de 
huid verzorgd, ingepakt met verband en 
krijgt u een elastisch pak dat u 4 weken 
dient te 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 
locaties, 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 specialist en 
patiëntcoördinator informeren en 
adviseren wij u graag. In dit gesprek 
onderzoekt de arts of u aan lipoedeem lijdt 
en of u baat zal hebben bij een dergelijke 
behandeling. Is dit het geval dan wordt 
stap voor stap de hele procedure met u 
doorgenomen.


