
 

 

 

CoolSculpting ®  

Wat is CoolSculpting ®? 

CoolSculpting ® is een methode om overtollige vetophoping op een veilige en effectieve manier 

definitief te laten verdwijnen. Het is de enige vriesmethode die bewezen werkzaam is en door de 

Amerikaanse FDA is goedgekeurd. CoolSculpting ® kan worden toegepast op verschillende 

lichaamsdelen, is niet invasief en geeft geen littekens. De hersteltijd is beperkt. Het is een volstrekt 

veilige methode om het figuur te corrigeren, door bevriezing van hardnekkige vetophopingen in de 

huid.  

Na de behandeling wordt het resultaat geleidelijk zichtbaar. Nadat vetcellen door bevriezing zijn 

afgebroken worden deze door het lichaam zelf verwijderd. Gemiddeld verdwijnt 20% van de 

behandelde vetcellen na één behandeling. Het resultaat wordt na twee tot drie maanden merkbaar 

en het uiteindelijke resultaat zal na vier maanden zichtbaar zijn. Het lichaam gaat tot vier maanden 

na de behandeling door met het afbreken van de behandelde vetcellen. 

 
Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 

De CoolSculpting ® behandeling is bedoeld voor mensen die storende vetophopingen op bepaalde 

plekken op het lichaam willen verminderen. De behandeling is niet geschikt als afvalmethode bij 

overgewicht. De CoolSculpting ® behandeling verbetert de lichaamscontouren, rekening houdend 

met het mannelijk of vrouwelijk figuur.  

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

In de meeste gevallen zijn twee behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Soms 

wordt eerst één behandeling ingepland, met een controle afspraak na drie maanden, om het 

behandelplan opnieuw te kunnen bepalen.  

Hoe ziet een CoolSculpting ® behandeling eruit? 

Dit zijn de onderdelen waaruit de behandeling door de huidtherapeut kan bestaan:  

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Voldoende water drinken en een gezond voedingspatroon helpen voor het beste 

resultaat. 

Q Vastleggen beginpunt 

o Er worden foto’s gemaakt van het te behandelen gebied. 

o Uw gewicht wordt genoteerd en er wordt een huidplooimeting gedaan. 

Q Huid voorbereiden 

o Het behandelgebied wordt afgetekend met behulp van een sjabloon ter grootte van 

de applicator. 

o De huid wordt gedesinfecteerd en voorbereid op lage temperaturen.  

o Daarna wordt een beschermde gel op de huid aangebracht.  



 

 

 

 

 

Q Behandeling 

o Zodra de applicator op de huid is geplaatst wordt de behandeling gestart. Uw huid 

wordt vacuüm gezogen in de applicator. Dit kan een tintelend gevoel geven, dat na 

ongeveer 10 minuten weer verdwijnt. 

o Gedurende de behandeling blijft de applicator op de huid aanwezig. Deze kan 

tussentijds niet worden verwijderd. De behandeltijd hangt af van het huidgebied dat 

behandeld wordt en kan variëren van 35 tot 75 minuten. 

Q  Massage 

o Als de behandeltijd om is wordt de applicator verwijderd. Hierna wordt de huid 

gemasseerd. Dit voelt niet comfortabel aan, maar is wel heel belangrijk voor het 

resultaat van de behandeling.  

o Deze massage duurt ongeveer 2 minuten. 

Na de behandeling  

o Direct na de behandeling kan de huid enkele uren rood verkleurd zijn. 

o Tot ongeveer twee weken na de behandeling kunt u roodheid, zwelling, een beurs 

gevoel, diepe jeuk, tintelingen, gevoelloosheid of hypergevoeligheid, krampen, 

misselijkheid, winderigheid, diarree, spierspanningen, ongemak of pijn in het 

behandelde gebied ervaren. 

o Gevoelloosheid in de huid kan langer dan twee weken duren. Het gevoel komt 

geleidelijk aan weer terug. 

o Alle symptomen zullen langzamerhand afnemen en uiteindelijk geheel verdwijnen.  

o Een vol gevoel achter in de keel na submentale (onderkin) behandeling 

Nazorg 

Q De huidtherapeut geeft u advies over verzorgingsproducten. Gebruik deze producten voor 

het beste resultaat.  

Q U kunt compressiekleding dragen tegen de zwelling, bijvoorbeeld een corrigerend hemdje. 

Q Masseer de huid zelf dagelijks als de huid nog wat verhard aanvoelt.  

Q Beweeg voldoende, drink veel water en zorg voor een gezond voedingspatroon. 

Q Bescherm de huid goed tegen UV-straling. 

Behandelrisico’s 

Q Het kan voorkomen dat de behandeling gestaakt moet worden als de huid te koud dreigt te 

worden. In dat geval wordt de behandeling na 24 uur hervat. 

Q De huid kan na de behandeling tijdelijk wat donkerder verkleuren. Dit kan enkele maanden 

aanhouden. 

Q In zeer zeldzame gevallen kunnen late-onset pijnen (zenuwpijnen) optreden. 

Q In extreem zeldzame gevallen(bij ongeveer 1 op de 3.000 behandelingen, 0,033%) ontstaat 

hyperplasie (vergroting van de vetcellen)  

 

 



 

 

Ook kunnen er andere bijwerkingen optreden na behandeling van de gebieden onder de kin 

en kaak: 

 

Q Na behandeling van de submentale en submandibulaire gebieden kan blootstelling van de 

nervus hypoglossus aan kou een afwijkende stand van de tong veroorzaken 

Q Na behandeling van het submentale en submandibulaire gebied kan blootstelling van de 

nervus mandibularis aan kou zwakte van de onderlip veroorzaken 

Q Na behandeling van het submentale en submandibulaire gebied kan blootstelling van de 

speekselklier aan kou een droge mond of een verminderde speekselproductie veroorzaken 

Zeer zeldzame bijwerkingen kunnen zich voordoen bij minder dan 1 op de 10.000 CoolSculpting®-

behandelingen (minder dan 0,01%). Deze omvatten: 

Q Hyperpigmentatie (bij ongeveer 1 op de 11.000 behandelingen, 0,009%) Na behandeling kan 

hyperpigmentatie optreden. Meestal verdwijnt deze bijwerking vanzelf. 

Q Verbranding door bevriezing (bij ongeveer 1 op de 15.000 behandelingen, 0,006%) Tijdens 

de behandeling kunnen eerste- en tweedegraads vriesbrandwonden optreden. Deze 

wonden verdwijnen met de juiste zorg meestal zonder bijwerkingen. 

Q Demarcatie van het behandelgebied (bij ongeveer 1 op de 20.000 behandelingen, 0,005%) 

Een esthetisch resultaat van de behandeling waarbij overmatig vet in het behandelgebied 

verwijderd is, wat resulteert in een zichtbare verstoring van de doorlopende vetcontour of 

een ongewenste indeuking in het behandelgebied. 

Q Vasovagale symptomen (bij ongeveer 1 op de 30.000 behandelingen, 0,003%). Duizeligheid, 

licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, blozen, zweten of flauwvallen, tijdens of onmiddellijk 

na de behandeling. 

Q Onderhuidse verharding (bij ongeveer 1 op de 30.000 behandelingen, 0,003%). Na de 

behandeling kunnen gegeneraliseerde hardheid en/of onopvallende knobbeltjes in het 

behandelgebied ontstaan; deze kunnen gepaard gaan met pijn en/of ongemak. 

Q Koude-panniculitis (bij ongeveer 1 op de 60.000 behandelingen, 0,002%). Koude-panniculitis 

is het gevolg van letsel aan vetweefsel dat aan kou is blootgesteld en kan een lichte tot 

ernstige ontstekingsreactie veroorzaken. In lichte gevallen kunnen de symptomen roodheid, 

zwelling, huidknobbels, warmte, gevoeligheid en mogelijk lichte koorts zijn en verdwijnen 

deze verschijnselen vanzelf. Deze gevallen herstellen meestal zonder lange termijn 

bijwerkingen.  

Q Hernia (bij ongeveer 1 op de 185.000 behandelingen, 0,001%) 

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Als u langer dan twee weken na de behandeling nog duidelijke klachten ervaart; 

Q Bij ernstige pijn in het behandelde gebied. 

Instemmingsverklaring 

Voorafgaand aan het starten van het behandeltraject tekent u een instemmingsverklaring. Hiermee 

verklaart u dat u alle informatie goed heeft begrepen en geeft u akkoord voor de behandeling. 

 



 

 

Kosten  

De prijs is afhankelijk van het individueel opgestelde behandelplan. Deze kosten dient u na iedere 

behandeling te voldoen. 

 

Uw afspraak 

Als u verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren 

aan ons doorgeven.  

 

 

 

 

 

Als u vragen heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken van 09:00 tot 17:00 uur op  

telefoonnummer 072 203 40 34 (Alkmaar) / 020 215 61 56 (Amsterdam) 

In noodgevallen wordt u buiten deze tijden doorverbonden met de dienstdoende arts. 
 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Qyoutis, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar 

of klachten@qyoutis.nl. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. 

U kunt de informatiefolder over ons privacy beleid opvragen bij het secretariaat of ga naar www.qyoutis.nl 

 

 


