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U komt binnenkort naar het ETZ voor een liposuctie. Deze folder geeft u informatie over de
behandeling, de nazorg en de kosten van de behandeling.

Wat is liposuctie?

(terug naar beginpagina)

Liposuctie is het verwijderen van abnormale onderhuidse vetophopingen door middel van een
zuigtechniek. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg. Liposuctie kan worden
toegepast bij de billen, heupen, bovenbenen, knieën, hals en buik. Het kan ook een onderdeel van een
facelift zijn. Een voorwaarde voor het uitvoeren van een liposuctie is dat de huid elastisch genoeg is
om extra krimpkracht op te brengen, zodat er geen huidplooien ontstaan. Algeheel overgewicht is niet
met deze methode te behandelen.

De dag van de behandeling
Op de dag van de behandeling moet u aan een aantal zaken denken:

Het innemen van medicijn wordt met u besproken op de pre-operatieve polikliniek
Anesthesiologie.

Het beste kunt u, voordat u naar het ziekenhuis gaat, baden of douchen.

Nagellak en make-up dienen verwijderd te zijn.

Hebt u door de plastisch chirurg drukkleding voorgeschreven gekregen, neem deze dan op de dag
van de behandeling mee naar het ziekenhuis.
Op de afgesproken tijd wordt u op etage C verwacht. Hier wordt u ontvangen door een
verpleegkundige en krijgt u een bed toegewezen. De verpleegkundige neemt enkele praktische zaken
met u door, zoals het vervoer naar huis en de wondverzorging na het ontslag. U krijgt te horen
wanneer u zich kunt omkleden. Vervolgens krijgt u een operatiejasje van het ziekenhuis. De
drukkleding gaat mee naar de operatiekamer. Na de behandeling krijgt u de drukkleding aan.
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Nuchter zijn voor de operatie
Voor de operatie moet u vanaf een bepaalde tijd nuchter zijn. De richtlijnen hiervoor vindt u in de
brochure Nuchter voor operatie? Ja, maar niet te lang. Deze hebt u gekregen bij uw polikliniekbezoek
of bij het pre-operatief spreekuur. U dient zich te houden aan deze richtlijnen.

De behandeling

(terug naar beginpagina)

De liposuctie vindt plaats op de operatiekamers. De behandeling wordt altijd onder een vorm van
verdoving uitgevoerd. Meer informatie over verdoving vindt u in de folder Verdoving die bij de
polikliniek verkrijgbaar is. Na toediening van de verdoving zal de plastisch chirurg een klein sneetje
maken waardoor een zuigbuis gevoerd wordt. Deze zuigbuis is aangesloten op een krachtige
zuigpomp. Met behulp van zuigkracht wordt het vetweefsel op de aangegeven plaatsen weggezogen.
De plastisch chirurg sluit daarna met een paar hechtingen het kleine sneetje.
Als er bij u drukkleding is aangemeten, krijgt u deze na de behandeling aan. Wanneer het om een
kleine liposuctie gaat of om een liposuctie bij de kin of borst, dan wordt de plaats getaped.
Afhankelijk van de grootte van de behandeling, varieert de duur van de behandeling van een half tot
twee uur. Omdat er maximaal 2½ liter vet per keer kan worden verwijderd, is het mogelijk dat er een
tweede liposuctie noodzakelijk is.

Na de behandeling
Na de behandeling brengt een verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. Zodra uw toestand dit
toelaat, geeft de anesthesioloog toestemming om terug te gaan naar de verpleegafdeling. Hier
verblijft u nog enkele uren. In de regel gaat u aan het eind van de middag naar huis. U mag niet zelf
naar huis rijden. Regel daarom vooraf vervoer naar huis.
Na de behandeling ziet u nog geen resultaat. De plek is gezwollen en verkleurd. U kunt na de
behandeling vrij veel pijn verwachten en uw spieren zullen stijf aanvoelen. U mag geen Aspirine ®
slikken omdat hierdoor meer risico op bloedingen ontstaat. Een paracetamoltablet mag wel.
Draagt u drukkleding na de behandeling, dan zult u hiervan ook enige last ondervinden. De kleding zal
strak zitten en misschien wat irriteren. Toch is het belangrijk dat u de drukkleding niet verwijderd.
Hierdoor wordt het resultaat van de behandeling negatief beïnvloed.
U mag weer douchen vanaf het moment dat het verband van de behandeling er af mag. Wanneer dit
is, bespreekt de plastisch chirurg met u. Tijdens het douchen kunt u de drukkleding wel even uit doen.
Het tijdstip waarop u al uw dagelijkse werkzaamheden weer mag hervatten, is erg afhankelijk van de
grootte van de liposuctie en van het soort werk dat u verricht. De plastisch chirurg zal dit daarom al
met u besproken hebben of anders nog met u bespreken.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

(terug naar beginpagina)

Zoals bij iedere behandeling bestaat er een kans op een nabloeding of een infectie. Een infectie komt
echter zelden voor. Mocht één van de twee complicaties zich wel voor doen, dan kunt u het beste
contact opnemen met het ziekenhuis. Een nabloeding herkent u aan het extreem dik worden van de
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plaats waar de liposuctie is verricht. Bij een infectie komt uw lichaamstemperatuur boven de 38,5°C.

Kosten

(terug naar beginpagina)

Over het algemeen valt liposuctie niet onder de polisvoorwaarden van een standaard
ziektekostenverzekering. Als u zeker wilt weten of de behandeling vergoed wordt, kunt u het beste
contact met uw verzekeringsmaatschappij opnemen.
Indien de behandeling niet vergoed wordt, moet de betaling vooraf, of op de dag van de behandeling,
betaald zijn. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de behandeling.

Verhindering
Als u verhinderd bent, bijvoorbeeld door ziekte of koorts boven de 38°C, neemt u dan direct contact
op met de polikliniek Plastische Chirurgie. Er kan dan een nieuwe afspraak met u gemaakt worden en
in uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek
Plastische Chirurgie.
Meer informatie over het inzien van uw eigen medische dossier kunt u vinden op: www.etz.nl/mijnetz

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Plastische Chirurgie

(013) 221 03 40

Locatie ETZ Elisabeth
Route 32
Locatie ETZ Waalwijk
Route 46
Plastische Chirurgie, 41.242 03-19
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