
Tumescente liposuctie
De methode die wij hanteren is tumescente liposuctie, de 
meest moderne en verfijnde manier van liposuctie. Bij deze 
vorm van liposuctie hoef je niet onder algehele narcose 
maar verdoven we de huid, zodat je tijdens de behandeling 
niet alleen ligt maar óók kunt gaan staan. Op deze wijze kan 
de specialist de natuurlijke vetverdeling van het lichaam 
optimaal modelleren, zoals een beeldhouwer doet bij het 
maken van een sculptuur. Vandaar dat we ook wel spreken 
over ‘liposculptuur’ of ‘liposculpture’.

Liposuctie van de buik 
Ongewenst buikvet, een zwembandje en lovehandles 
zijn grote ergernissen van vrouwen én mannen. Een 
veel voorkomende liposuctiebehandeling is dan ook de 
combinatie van locaties ‘buik’, ‘maag’, ‘heupen’ en ‘taille’.
 
Liposuctie is vooral geschikt voor het terugbrengen van je 
contouren terwijl je verder goed gevormd bent. Hard vet 
rond de organen kunnen we niet verwijderen maar zacht, 
onderhuids vet dat je goed kunt beetpakken wél.
 
Heb je geen (ernstig) overgewicht en ben je in goede 
gezondheid? Dan is liposuctie van de buik waarschijnlijk 
wel mogelijk. Ben je echter erg veel afgevallen en hangt je 
buik, dan is liposuctie vaak geen geschikte behandeling. 
Na de vetafzuiging zou je immers te veel aan losse huid 
overhouden.

Liposculptuur bij mannen
Ben je een man? Prik eens met je vinger in je buik. Voelt 
de buik zacht of juist hard aan? Als je buik hard of stevig 
aanvoelt, dan zit je vet niet direct onder de huid. In dit geval 
is liposuctie geen geschikte behandeling voor jou.

 

Liposuctie van de benen 
Als de dijbenen aan de binnenkant tegen elkaar wrijven 
kunnen er plekken ontstaan die pijnlijk zijn, vooral op warme 
dagen bij het dragen van rokjes en jurkjes. Een andere 
ergernis bij veel vrouwen zijn de zogenaamde ‘zadeltassen’ 
of ‘rijbroek’. Deze ophopingen bevinden zich aan de 
buitenkant van de bovenbenen en zorgen ervoor dat het 
moeilijk is om passende broeken te vinden.
 

Vaak is de verhouding tussen de taille en de bovenbenen 
uit balans of is de voor- en achterkant van de benen 
uit proportie. Het komt ook voor dat vrouwen in het 
intakegesprek van de dermatoloog te horen krijgen dat ze 
lijden aan de huidziekte ‘lipoedeem’, de eigenlijke reden van 
de te zware benen en overmatige cellulite.
 
Helaas lukt het met sporten en diëten niet altijd om 
hinderlijk vet weg te krijgen. Liposculptuur is dan ook dé 
methode om op een veilige en pijnloze manier voorgoed af 
te rekenen met te dikke benen en billen. 

 

Sport je en eet je gezond maar stoor je je toch aan dat ene randje vet? Je bent niet de enige! Wij helpen dagelijks cliënten 
met ‘probleemgebieden’ als buik, taille, heupen, benen, billen en onderkin met liposuctie. Dit is immers de meest snelle en 
effectieve behandeling om storende vetophopingen definitief weg te halen.
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Liposuctie onderkin 
Een onderkin kun je bijna niet verhullen, vandaar dat veel 
mensen ervan af willen. Wanneer afvallen niet helpt zijn er 
opties als een ‘neklift’ of een ‘halslift’. Maar deze cosmetische 
behandelingen zijn – naast ingrijpend – ook kostbaar.
 
Liposuctie van de onderkin is een slim alternatief. Je hebt 
geen vervelende nasleep van een narcose of langdurig 
littekenherstel. Daarnaast blijven de vetcellen voor altijd weg 
en zie je er door je krachtige kaaklijn weer jaren jonger uit.

Voor de behandeling Na de behandeling

https://nationaalhuidcentrum.nl/verschil-liposuctie-en-liposculpture/
https://nationaalhuidcentrum.nl/behandeling-lipoedeem/,
https://nationaalhuidcentrum.nl/onderkin-zo-krijg-je-snel-je-kaaklijn-terug/
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Contactgegevens

Nationaal Huidcentrum
Naarderpoort 2A
1411 MA Naarden

088 425 10 00

info@nationaalhuidcentrum.nl

De behandeling 
Op de dag van de behandeling verwelkomen wij jou en 
je begeleider in de kliniek. Je neemt plaats in je eigen 
sfeervolle rustruimte, waar de OK-assistente je ophaalt en je 
naar de behandelkamer begeleidt. Je begeleider mag in de 
rustruimte met gratis wifi blijven wachten, maar het centrum 
van het prachtige vestingstadje Naarden ligt op loopafstand 
en ook het gezellige Bussum is dichtbij.
 
Voorafgaand aan de behandeling worden er foto’s gemaakt. 
Vervolgens tekent de arts het behandelgebied af. Hij 
verdooft de huid waarna hij kleine, onopvallende sneetjes in 
de huid maakt. Via deze sneetjes brengt hij via een dunne, 
holle canule vocht in de huid. Dit vocht zorgt ervoor dat de 
vetcellen loskomen, zodat hij ze kan wegzuigen.
 
Doordat je tijdens de behandeling zowel ligt als staat, kan de 
arts de vetverdeling van het lichaam goed zien en wordt het 
eindresultaat mooi symmetrisch.

Na de behandeling
Na de behandeling krijg je van de OK-assistente een 
strak elastisch drukpak of -band aangemeten. Vervolgens 
brengt zij je terug naar de rustruimte waar je even van de 
behandeling kunt bijkomen. Voel je je goed en vindt de arts 
het verantwoord, dan mag je onder begeleiding naar huis. 

De lipobandage zorgt ervoor dat de opperhuid goed tegen 
de onderste huidlagen drukt. Je draagt het vier weken, de 
eerste twee weken dag en nacht en daarna alleen overdag of 
’s nachts. Bij liposuctie van de onderkin draag je de elastische 
band slechts enkele dagen. Het duurt even voordat je 
lichaam de nieuwe vorm heeft aangenomen. Na ongeveer 
zes maanden zie je het echte eindresultaat. 

Geschikt voor iedereen?
Wij behandelen de onderkin, nek (buffalo hump), armen, 
rug, buik, taille, dijen, billen, knieën en benen. Ben je gezond 
en wil je plaatselijk de contouren van je lichaam verbeteren? 
Dan is liposuctie waarschijnlijk een geschikte behandeling 
voor jou. Bij (ernstig) overgewicht raden wij liposuctie af.

Adviesgesprek
Ben je er niet zeker van of je in aanmerking komt voor de 
behandeling? Neem contact op! Wellicht kun je ons alvast 
wat foto’s sturen zodat wij je kunnen adviseren of het zinvol 
is om een afspraak te maken voor een (gratis) consult. In 
dit gesprek beoordeelt de arts de vetverdeling van jouw 
lichaam en neemt de patiëntcoördinator de behandeling 
stap-voor-stap met je door. Zo kunnen wij jou de 
behandeling aanbieden die aan je verwachtingen voldoet en 
ben jij in staat een weloverwogen beslissing te nemen.

Wil je naast minder vetophopingen eveneens een strakkere 
huid? Dan raden we je aan om de liposuctie te combineren 
met BodyTite. Ook deze optie komt in het gesprek aan bod.
 
Tarieven
Hoe meer locaties, hoe voordeliger. Dit heeft te maken met 
de voorbereiding van de behandeling. Liposuctie van de kin 
heeft een iets andere procedure en kost € 995,00.

Voor de overige locaties geldt:
1e locatie:       € 1.200,00
2e locatie:       € 1.100,00 
3e locatie:       € 1.000,00 
4e locatie:       €    900,00 
Lipobandage:  €    100,00

Meer informatie vind je op www.nationaalhuidcentrum.nl

Voordelen van moderne liposculptuur:

• Veilig, nagenoeg pijnloos en snel herstel
• Je mag voor de behandeling eten & drinken
• Goed zicht op de symmetrie van het lichaam
• Geen opname maar dezelfde dag nog naar huis
• Zonder nasleep van een volledige narcose

https://nationaalhuidcentrum.nl/behandelingen/liposuctie-met-bodytite/
https://nationaalhuidcentrum.nl/behandelingen/liposuctie/

