
Geen manier om af te vallen
Naarmate we ouder worden verliest de huid haar elasticiteit. 
Zo kan het voorkomen dat de huid na een zwangerschap, 
gewichtsverlies of een liposuctiebehandeling zó ver is 
opgerekt, dat ze niet meer in de oude vorm terugkomt. De 
enige oplossing is dan verwijdering van het huidoverschot. 

Een buikhuidcorrectie is géén manier om overgewicht tegen 
te gaan. Heb je last van overgewicht, dan kun je beter eerst 
afvallen en/of kiezen voor liposuctie. Dan is het eindresultaat 
beter voorspelbaar en vaak ook mooier.

Buikhuid- of buikwandcorrectie?
Een buikhuidcorrectie is niet hetzelfde als een 
buikwandcorrectie. 

Een buikhuidcorrectie is een cosmetische ingreep om 
overtollig vel te verwijderen. Dit gebeurt onder plaatselijke 
verdoving. Ook ‘mini-plastiek, ‘buikhuid-lift’ en ‘mini-
buikwandcorrectie’ zijn termen voor een buikhuidcorrectie 
(mits het een behandeling is onder plaatselijke verdoving).

Bij een buikwandcorrectie of ‘tummy tuck’, wordt er naast 
huid ook overtollig vet en ander onderhuids weefsel 
verwijderd en worden soms ook de buikspieren strakker 
gemaakt. Dit is een grote ingreep die alleen onder algehele 
narcose wordt uitgevoerd, vaak ook met een opname in een 
kliniek. 

In Nationaal Huidcentrum voeren wij alleen 
buikhuidcorrecties uit onder plaatselijke verdoving. Zo kun 
je vrij snel na de behandeling naar huis. Ook herstel je vele 
malen sneller.

Waar komt het litteken? 
De arts werkt het litteken laag op de onderbuik in een 
huidplooi weg. Om een litteken onder je bikinilijn te kunnen 
wegwerken, moet het huidoverschot zich dus onderaan de 
buik bevinden. Soms is een correctie boven de navel ook 
mogelijk, dan komt het litteken midden op de buik.

Ben ik geschikt? 
Je komt in aanmerking voor een buikhuidcorrectie als je op 
je buik een losse huid hebt, waar geen vet meer onder zit 
(ongeveer als de plooi die je kunt pakken op de rug van je 
hand). Als er op de plek van de verslapte huid ook vet zit, 
zullen we je adviseren eerst een liposuctiebehandeling te 
doen. Is het gebied met verslapping te groot, bijvoorbeeld 
helemaal rondom de navel of is het een groot oppervlak met 
vel en vet, dan is alleen een buikwandcorrectie mogelijk.

 
 

Ook al heb je geen last van overgewicht, toch kun je het gevoel hebben je buik te moeten verstoppen vanwege een overschot 
aan huid. In zo’n geval kan een buikhuidcorrectie uitkomst bieden. Deze ingreep doet veel voor je zelfvertrouwen. Na de 
correctie kun je weer zonder problemen alles dragen.
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De behandeling
Je meldt je ongeveer een half uur voor de ingreep in 
de kliniek. De assistente haalt je op uit de wachtkamer 
en brengt je naar je eigen rustkamer, waar je iets te 
drinken krijgt en de behandeling nog eens met je wordt 
doorgenomen. Je begeleider mag in deze ruimte blijven 
wachten.
 
In de behandelkamer worden er eerst voor-foto’s van je 
buik gemaakt. Daarna tekent de arts de huid zorgvuldig 
af, om precies te bepalen hoeveel huid hij kan wegnemen. 
Vervolgens verdooft hij het gebied. Deze prikjes zijn het 
enige dat je van de ingreep voelt. Dan maakt de arts een 
incisie en neemt hij de overtollige huid weg. Tenslotte 
sluit hij de huidlagen met een dunne draad. Over de wond 
komen brede pleisters. 

De behandeling van een huidcorrectie duurt – afhankelijk 
van de lengte van de incisie – circa 1 uur tot 2,5 uur.

Na de behandeling
Direct na de behandeling word je naar je privé rustkamer 
gebracht, waar je even van de behandeling kunt bijkomen 
met iets te eten en te drinken. Als je je goed voelt en de arts 
het verantwoord vindt, mag je onder begeleiding naar huis.

Eenmaal thuis is de napijn vergelijkbaar met een flinke 
spierpijn. Je dient de wond twee weken rust te geven 
om te genezen, daarna kun je geleidelijk je dagelijkse 
werkzaamheden hervatten. Na twee weken kom je 
terug voor het verwijderen van de hechtingen en de 
wondcontrole en na drie maanden voor de beoordeling van 
het eindresultaat. Het kan een jaar duren voordat de huid 
helemaal is hersteld en het litteken vlakker en lichter van 
kleur is geworden. Helemaal verdwijnen doet een litteken 
niet.

De kosten 
Een buikhuidcorrectie kent verschillende uitvoeringen en 
de behandeltijd hangt sterk af van de moeilijkheidsgraad. 
Pas na de beoordeling van de situatie in het adviesgesprek 
kunnen we het definitieve tarief bepalen. Deze cosmetische 
ingreep wordt niet door zorgverzekeraars vergoed.

Adviesgesprek
In dit vrijblijvende consult nemen de patiëntcoördinator en 
de specialist de behandeling stap-voor-stap met je door. Zij 
bespreken je verwachtingen en beantwoorden je vragen. 
Ook beoordeelt de arts de conditie van je huid.

Door alles goed door te spreken ben je in staat een 
weloverwogen beslissing te nemen en kunnen wij jou ook 
echt een behandeling aanbieden die aan je verwachtingen 
voldoet. 

Voor het maken van deze afspraak kun je ons bereiken op 
088 425 10 00. Meer informatie vind je op
www.nationaalhuidcentrum.nl.
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