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Halslift  
Deze folder geeft informatie over een halslift onder plaatselijke verdoving. 
 

Algemeen: 
Een halslift is een geschikte ingreep wanneer de hals en het ondergedeelte van het gelaat tekenen 
van uitzakking vertonen. Bij een halslift operatie wordt de huid in de hals van het onderliggend 
weefsel gescheiden, overtollige huid en vet worden weggehaald en de verslapte spieren van de 
hals worden strakgetrokken. Dit wordt gedaan door middel van een sneetje net voor en onder het 
oor. Via dit sneetje kan de onderlaag, het peesblad dat de aangezichtsspieren omhult, wat 
strakker gezet worden. Hierdoor kan er makkelijk wat huid worden weg gehaald rond het oor 
zonder dat dit met spanning gesloten hoeft te worden.  
 
Het doel van deze operatie is om de (jonge) contouren van de hals te herstellen. De rimpels in uw 
gezicht die ontstaan zijn als gevolg van de wijze waarop u bijvoorbeeld lacht of praat, zullen door 
een halslift niet verdwijnen.  
 

Uw voorbereiding: 

 U wordt aangeraden om voor de operatie te stoppen met roken in verband met 

eventuele problemen bij de wondgenezing. Nicotine vernauwt de bloedvaten. 

 De ingreep vindt plaats op de 1e verdieping. 

 U dient zich 15 minuten voor de afspraaktijd te melden aan de balie. 
 Bespreek uw eventuele gebruik van bloedverdunnende medicijnen altijd van te voren 

met uw plastisch chirurg.  

 Omdat u, voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, na de ingreep niet zelf 

mag autorijden of op een andere manier mag deelnemen aan het verkeer, dient u vooraf 

vervoer en begeleiding naar huis te regelen. Mogelijk wordt het telefoonnummer van uw 

begeleider gevraagd. 

 Indien u op de dag van de ingreep een actieve infectie van de huid (koortslip, 

krentenbaard) of open wond op het lichaam heeft, stellen wij de operatie uit.                      

Neemt u a.u.b. contact met ons op voor overleg. 

   

Wij adviseren:    

 Paracetamol in huis te hebben. 

 24 uur na de ingreep niet alleen thuis te zijn.   

 Sieraden en waardevolle spullen thuis te laten. 

 Geen make-up te dragen op de dag van de operatie.  
 

De operatie: 
Een halslift vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De verdoving wordt uitgevoerd door middel 
van injecties met een verdovende vloeistof, u hoeft dus niet nuchter te zijn. Aan het begin van de 
halslift maakt de chirurg een snede rond de oorlel, achter het oor omhoog en dan naar het 
achterhoofd ter hoogte van de haarlijn. Als er teveel vet aanwezig is op bepaalde plekken wordt 
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deze eerst met verfijnde liposculptuur verwijderd. Vaak is een extra snede aan de onderzijde van 
de kin nodig voor correctie rond de middellijn van de hals. Daarbij wordt ook de platysma-spier 
strakgetrokken. Aan het einde van de operatie verwijderd de plastisch chirurg de overtollige huid 
en hecht de snede met een dun hechtdraadje. 
Houd u er rekening mee dat er mogelijk aan beide zijden drains worden geplaatst (dunne 
slangetjes) die eventueel bloed en wondvocht afvoeren. Deze dienen de volgende dag verwijderd 
te worden in ons centrum. 
 

Wat kunt u verwachten na de operatie: 
Na afloop van de halslift komen op de plaats van de hechtingen eventueel hecht strips. U 
ontvangt van ons eenmalig een drukkend gezichtsmasker dat u dient te dragen tegen de zwelling. 
Dit masker dient u de eerste week mogelijk dag en nacht te dragen, afhankelijk van het advies van 
uw plastisch chirurg. U kunt dit gezichtsmasker tussendoor wassen op 30 graden in de 
wasmachine.  
Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken (maximaal 6 tabletten a 500 mg per 24 uur). 
De hechtingen worden één week na de operatie verwijderd. De littekens zijn bij nauwkeurige 
inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk nauwelijks op.  
 

Complicaties: 
Een halslift heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Complicaties kunnen altijd optreden, 
zoals infectie, bloeduitstorting of een gevoelloze huid. Soms komen na een halslift wat plekjes 
met vochtophoping of wat stuggere plekjes voor op het gezicht. Deze gaan vanzelf weer weg, 
maar u kunt ze ook laten behandelen door een schoonheidsspecialist of een huidtherapeut. Een 
heel enkele keer raakt er tijdens een halslift  een zenuw beschadigd. Dit kan zorgen voor tijdelijke 
of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied. Meestal herstelt dit zich echter weer 
geheel of gedeeltelijk. Bij mensen met een donkere huid zijn de littekens van een halslift soms 
zichtbaar. Hiervoor is blijvend camouflage nodig.  
 

Ons centrum bellen: 
Bij tekenen van infectie, zoals roodheid, extreme zwelling, hevige pijn, pusvorming of koorts dient 
u altijd telefonisch contact op te nemen.  
 

Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een halslift worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten zijn voor uw 
eigen rekening.  
 

Tot slot: 
Deze informatie is een aanvulling op het gesprek  met uw plastisch chirurg en kan per persoon 
afwijken. 
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 072 2 034 
034 en vragen naar een medewerker van de afdeling plastische chirurgie. 
 
Tot ziens bij Qyoutis. 
 
 


