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Lipofilling 
Deze folder geeft informatie over lipofilling onder plaatselijke verdoving. 
 

Algemeen: 
Lipofilling is een techniek waarbij de middels liposuctie geoogste vetcellen, na bewerking, elders 
worden ingespoten ter opvulling van defecten of rimpels of ter vergroting van bijvoorbeeld 
borsten of billen. In de eerste periode na de lipofilling zal een gedeelte van de vetcellen oplossen, 
maar de overige ingebrachte cellen geven een blijvend resultaat. 
 
De plastisch chirurgen van Centrum Oosterwal hebben veel ervaring met het uitvoeren van 
lipofilling. Hierdoor kan de behandeling voor elke patiënt met zorg worden uitgevoerd zodat het 
maximale resultaat kan worden behaald.  
 

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.  

 Afhankelijk van de locatie van de ingreep (bv. bij lipofilling borsten, billen of heupen) 

raden wij u aan zelf extra drukkleding in huis te hebben (een goed zittende sportbeha of 

strakke broek met pijpjes -fietsbroek model-). Deze kunt u aanschaffen bij winkels zoals 

Hema of Kruidvat. 

 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. 

 

Wij adviseren:  

 Paracetamol in huis te heeft. 

 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: 
Allereerst wordt er vet weggenomen uit het lichaam, door middel van een techniek die lijkt op 
liposuctie, maar in dit geval met speciaal instrumentarium veel subtieler is en de vetcellen in 
leven laat (lipo-harvesting). In overleg wordt bepaald waar dit wordt gedaan, vaak wordt het vet 
weggenomen uit de taille, de buik of de bovenbenen.  
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Op de aangegeven gebieden wordt een zeer egaal verspreide lipo-harvesting verricht, onder 
lokale verdoving middels een dunne holle canule met een stompe punt. Het gewonnen vet wordt 
direct behandeld, door middel van een centrifuge wordt het vet gescheiden om enkel bruikbaar 
materiaal en  levende vetcellen over te houden. 

Alleen levende vetcellen die nadat zij zijn ingebracht op de plek van bestemming opnieuw bloed 
krijgen  blijven leven en moeten dan ook met grote precisie worden behandeld en zo snel 
mogelijk worden ingebracht. De levende vetcellen worden om die reden druppelsgewijs 
gelijkmatig verdeeld met een zeer dunne canule ingebracht op de van te voren gemarkeerde 
gebieden. Op deze manier blijft minimaal 50-70% van de vetcellen leven, mits er dus op de plek 
van bestemming voldoende bloedvoorziening is. De beperkende factor is dus niet of u genoeg 
vetcellen ter beschikking heeft om te verplaatsen, maar of er op de plek van bestemming 
voldoende bloedvaatjes beschikbaar zijn om de ingebrachte cellen in leven te houden.  

Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Afhankelijk van de manier waarop het vetweefsel weer wordt ingebracht, zal er meer of minder 
zwelling van het receptorgebied optreden. Meestal is dat na drie dagen min of meer verdwenen 
en kunt u zich goed vertonen. 
 

Complicaties: 
Een mini-liposculptuur heeft dezelfde bijwerkingen en mogelijke complicaties als een normale 
liposculptuurbehandeling. Zo is er een risico op bloeduitstortingen, een gevoel van spierpijn, kans 
op infectie, trombose etc. 
 

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 lipofilling worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten zijn voor 
uw eigen rekening. Een precieze opgave van de kosten krijgt u na het intakegesprek waarin de 
plastisch chirurg u heeft gesproken en het te behandelen gebied heeft beoordeeld.  
 

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.  
 
 

 


