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Liposuctie lichaam 
Deze folder geeft informatie over het weghalen (onderhuids wegzuigen) van abnormale 
vetophopingen. 
 

Oorzaak: 
Sommige mensen hebben aanleg voor plaatselijke vetophoping terwijl op de rest van het lichaam 
de vetlaag normaal is. Deze vetophoping kan middels liposuctie weggezogen worden. 
Voorwaarde voor deze ingreep is dat uw huid voldoende elastisch is. 
Is de huid dit niet en is er bovendien sprake van cellulitis (sinaasappelhuid), dan kunnen we 
abnormale vetafzetting verwijderen door middel van dermo-lipectomie (dermo = huid, lipectomie 
= wegsnijden van vet). Een nadeel van deze ingreep is dat er littekens achterblijven. 
 

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.  

 Wij raden u aan zelf extra drukkleding aan te schaffen (een goed zittende sportbeha of 

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

Hema of Kruitvat. 

 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: 
Liposuctie vindt plaats onder lokale/plaatselijke verdoving. De verdoving wordt uitgevoerd door 
middel van injecties met een verdovende vloeistof, u hoeft dus niet nuchter te zijn. De verdoving 
werkt vrijwel direct na het inspuiten en blijft ongeveer 1 à 2 uur werkzaam. 
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De plastische chirurg tekent vlak voor de operatie het te corrigeren gebied af. Daarna volgt de 
lokale verdoving. Via kleine sneetjes op onopvallende plaatsen (bijv. huidplooien) spuit de chirurg 
een vloeistof in het te opereren gebied. Deze vloeistof vergemakkelijkt het wegzuigen van de 
vetcellen en vermindert het bloedverlies. 
Als de vloeistof is ingewerkt, brengt de chirurg een zuigbuis in via de sneetjes in de huid. De 
zuigbuis is aangesloten op een krachtige pomp waarmee het overtollige vetweefsel wordt 
weggezogen.  
Zodra voldoende vet is weggezogen worden de sneetjes gehecht. Een enkele keer blijft er een 
drain achter om overtollig wondvocht af te laten vloeien. 

 

Wat kunt u verwachten na de plastische operatie: 
Na de operatie draagt u een pantybroek, elastische windsels of een elastisch korset om de huid 
goed op de onderlaag te laten verkleven. Deze drukkende kleding moet u dag en nacht gedurende 
vier tot zes weken dragen. Bij het douchen of wassen mag u dit even uit doen. Douchen mag u 24 
uur na de operatie weer. 
Wij raden u aan ook zelf een goed zittende sport BH of strakke broek met lange pijpjes (fietsbroek 
model) aan te schaffen, zodat u kunt afwisselen. Deze kunt u bijvoorbeeld bij de Hema of het 
Kruitvat aanschaffen.  
Een eventuele drain wordt verwijderd als er bijna geen wondvocht meer uitkomt.  
Dit is meestal na 1 of 2 dagen. 
Mocht u pijn hebben mag u zo nodig een paracetamol (maximaal 6 tabletten à 500mg per 24 uur ) 
gebruiken.  Helpt dit niet, neemt u contact op met ons centrum. 
 
Een week na de operatie worden de hechtingen verwijderd. 
Gedurende enkele weken na de operatie kunt u last hebben van pijnlijke bloeduitstortingen, een 
gezwollen huid en een beurs gevoel. Ook kunt u last hebben van restzwellingen en soms 
verhardingen, die pas na weken of soms maanden verdwijnen. Een enkele keer is de huid tijdelijk 
gevoelloos. Het uiteindelijk resultaat van liposuctie is vaak pas na zes tot negen maanden 
duidelijk. 
 

Complicaties: 
Risico’s na een liposuctie ingreep zijn dezelfde als elke andere operatie, er is kans op een 
nabloeding of een infectie, al komt dit bijna niet voor. Ook kan er zwelling of gevoelloosheid 
optreden. Een enkele keer is niet al het overtollige vetweefsel verwijderd, of is het resultaat links 
en rechts ongelijk. Dan is het nodig om een aanvullende liposuctie uit te voeren. 

 
Vergoeding van de kosten: 
De kosten van een liposuctie operatie 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. 
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Liposuctie is geen middel om te vermageren, het is een techniek om plaatselijk vet te verwijderen. 
Liposuctie geeft vormverbetering, maar geen perfectie. Het kan heel moeilijk zijn om aan beide 
zijden van uw lichaam dezelfde vorm te krijgen. Daarnaast kunnen bestaande onregelmatigheden 
in de huid niet worden gecorrigeerd. Soms wordt het huidoppervlak juist onregelmatiger, omdat 
de plastisch chirurg niet precies in de hand heeft hoeveel vet ter plaatse wordt weggezogen. 
 
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. 
 
 


