Facelift
Voor de behandeling van rimpels heeft u verschillende mogelijkheden. Van minder ingrijpende behandelingen tot een
operatieve facelift in verschillende variaties.
Elk gezicht is uniek. Welke vorm van facelift het beste bij u past gaat te allen tijde in samenspraak met uw behandelend
specialist. De plastisch chirurg kan u toelichten wat de verschillen tussen de verschillende varianten zijn en welke het beste
bij u past. Een facelift kan zonodig gecombineerd worden met een halslift, halsliposuctie en een ooglidcorrectie.
U kunt voor verschillende varianten van een facelift kiezen:
Facelift
De “totale” facelift is nog altijd de meest effectieve manier om veroudering tegen te gaan. Met een facelift geeft u uw gezicht
de meest jeugdige uitstraling. De verslapte huid en huidspieren van uw gezicht maakt de plastisch chirurg van VieCuri MOOI
operatief strakker waardoor rimpels en plooien verdwijnen. Soms is het nodig een halslift of halsliposculptuur te combineren
met een facelift voor het mooiste resultaat.
Halslift
Soms is de huid in uw hals verslapt en dun. Deze afhangende huid onder de kin, de zogenaamde kalkoennek, kan goed
worden gecorrigeerd met een halslift. Daarnaast kan een halslift onderdeel zijn van een facelift. Eventueel kan een halslift
gecombineerd worden met een halsliposculptuur.
MACS-Lift
De MACS-lift (Minimal Acces Cranial Suspension lift), is een steeds vaker voorkomende behandeling. Omdat deze vorm van
facelift veel minder ingrijpend is dan een volledige facelift, kiezen steeds meer vrouwen en mannen voor deze vorm van
gezichtsverjonging. Bij de MACS-lift wordt onderhuids bindweefsel meegelift met de huid. Op deze manier worden wangen,
de kaaklijn en een gedeelte van de hals strakker.
S-lift
De S-lift is de minst ingrijpende vorm van facelifting. De S-lift is vergelijkbaar met de MACS-lift, maar hierbij wordt over het
algemeen enkel het huidweefsel gelift. Dit door middel van een S-vormig sneetje bij het oor. Deze ingreep is dus iets minder
uitgebreid dan de MACS-lift waarbij ook onderhuids bindweefsel wordt gelift. De S-lift kan onder lokale verdoving worden
uigevoerd.
Wilt u een minder ingrijpende behandeling van uw rimpels dan kiest u voor botox en fillers. Deze behandeling biedt een
mooi resultaat maar is minder effectief dan een facelift.
Een ander alternatief voor een facelift is lipofilling waarbij gebruik gemaakt wordt van lichaamseigen vetcellen.

Eerste consult facelift
Een facelift kan net als elke andere chirurgische ingreep een spannende beslissing voor u zijn.
Tijdens het eerste consult kunt u al uw vragen, wensen en eventuele twijfels rustig met de plastisch chirurg bespreken.
U krijgt altijd duidelijke voorlichting en een eerlijk advies zodat u met een goed en vertrouwd gevoel een beslissing neemt.
Tijdens het eerste consult bespreekt de chirurg in ieder geval met u :
welke behandeling of methode het beste bij u past
wie de ingreep verricht
hoe lang de ingreep duurt
welk resultaat u mag verwachten
welke risico's er mogelijk zijn en
hoe de nazorg is geregeld

Behandeling facelift
Een facelift bij VieCuri MOOI vindt altijd onder algehele narcose plaats. Maar nieuwe technieken maken een facelift veel
minder ingrijpend. Een S-lift is maar een relaitef kleine ingreep en wordt onder lokale verdoving uitgevoerd.
De plastisch chirurg brengt langs de haargrens (afhankelijk van de vorm van facelift) kleine sneetjes aan en maakt de huid los
van het bind- en spierweefsel (de zogenaamde SMAS). De aangezichtsspieren worden opgetrokken en vastgezet met
hechtingen. Overtollige huid verwijdert de chirurg. Bij de S-lift worst alleen deel van de huid bij het oor gelift.
De duur van een facelift, halslift en MACS-lift bedraagt ongeveer 2 uur. Een S-lift duurt ongeveer 1 uur.

Nabehandeling & herstel facelift
Na de ingreep zit er een licht drukkend verband om uw gezicht. Dit om zwelling en blauw worden tegen te gaan. Afhankelijk
van het type facelift blijft er een dunne drain achter dat ophoping van wondvocht en bloed tegengaat. Het verband en een
eventuele drain verwijderen we na 1 tot 2 dagen.
Uw oogleden kunnen gezwollen zijn. Een koelbril gaat de zwelling tegen.
Meestal verblijft u één nacht in het ziekenhuis bij een MACS-lift, halslift en facelift. Als u zich goed voelt en de chirurg heeft
de nacontrole gedaan mag u weer naar huis. Een S-lift is een veel minder intensieve behandeling en gebeurt vaak onder
lokale verdoving. Hier kunt u dezelfde dag nog naar huis. Laat u bij alle ingrepen door iemand ophalen en thuisbrengen.

Hoe verloopt het herstel?
Doe het in de eerste week rustig aan. Koel thuis regelmatig. De eerste twee weken is uw gezicht nog gezwollen en blauw. De
zwelling verdwijnt na 1 tot 2 weken. Na zes tot twaalf weken zijn de littekens veel lichter van kleur en ziet u het eerste
subtiele resultaat.
De littekens zijn op het eerste oog onzichtbaar. Ook tijdens uw herstel en genezing. Ze vallen precies in de haarlijn en in de
natuurlijke plooien van uw huid.

Risico's & complicaties facelift
Zoals bij elke operatieve ingreep is er bij een facelift kans op een bloeding, infectie of een gestoorde wondgenezing. Maakt u
zich niet ongerust. In veruit de meeste situaties is het niet ernstig en goed te verhelpen.
Bij een facelift bij VieCuri MOOI kiest u voor veilige cosmetische zorg door ervaren en deskundige plastisch chirurgen binnen
de vertrouwde muren van het ziekenhuis in Venlo en Venray.

Tarieven facelifting
Facelift

narcose

€ 5.80

Facelift icm bovenooglidcorrectie

narcose

€ 6.60

Facelift icm onderooglidcorrectie

narcose

€ 6.80

Facelift icm boven en onderooglidcorrectie

narcose

€ 7.25

Facelift icm halsliposculptuur

narcose

€ 6.50

Face- en halslift

narcose

€ 7.90

Halslift

narcose

€ 5.40

MACS lift

narcose

€ 5.10

MACS lift icm bovenooglidcorrectie

narcose

€ 5.90

MACS lift icm onderooglidcorrectie

narcose

€ 6.10

MACS lift icm boven- en onderooglidcorrectie

narcose

€ 6.55

S-lift

lokaal

€ 2.90

S-lift

narcose

€ 3.35

Directe wenkbrauwlift / wenkbrauwpexie

lokaal

€ 1.50

Directe wenkbrauwlift / wenkbrauwpexie

narcose

€ 1.95

lokaal

€ 2.30

narcose

€ 3.65

Directe wenkbrauwlift icm bovenooglidcorrectie
Endoscopische voorhoofdslift

Endoscopische voorhoofdslift icm bovenooglid
Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

narcose

€ 4.45

Meestgestelde vragen facelift
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt voor een facelift al binnen 2 weken na uw intake gesprek bij VieCuri MOOI terecht.

Hoe lang duurt de ingreep?
Afhankelijk van de methode die de chirurg gebruikt duurt de ingreep ongeveer 2 uur.

Krijg ik de behandeling vergoed?
Een facelift valt onder de niet-verzekerde zorg. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet. U heeft geen verwijzing van uw
huisarts nodig. U kunt ons direct bellen voor een afspraak.

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?
Van een ingreep aan uw gezicht heeft u vijf tot vijftien jaar plezier. Bij een facelift is dat zelfs iets langer. Tien tot vijftien
jaar. Leef gezond, zorg goed voor uw huid dan haalt u het maximale resultaat.

Is een facelift pijnlijk?
Nee, de pijn valt erg mee. Een eenvoudige pijnstiller is vaak al voldoende. Gebruik zonodig paracetamol op voorschrift.

Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis?
Meestal verblijft u één nacht in het ziekenhuis bij een facelift, halslift en MACS-lift. Bij een S-lift kunt u over het algemeen
dezelfde dag nog naar huis.

Wanneer mag ik weer werken?
Afhankelijk van het soort werk kunt u na 2 weken weer aan de slag.

Wanneer mag ik weer sporten?

Na 6 weken kunt u het sporten weer langzaam opbouwen.

Mag ik alcohol drinken?
Drink geen alcohol tot 1 week na de ingreep in verband met de kans op nabloeden.

Mag ik roken?
Stop minimaal 6 weken voor de operatie met roken. De resultaten zijn beter als u stopt met roken. Nicotine vernauwt de
bloedvaten en verstoort de wondgenezing. Ook na de operatie is het beter als u niet rookt.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Stel uw vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend consult met één van onze specialisten. Vul onderstaand formulier in
of bel 077-320 68 65. U bereikt ons elke werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
VieCuri MOOI kent geen wachttijden voor uw polibezoek. Voor een consult worden géén kosten berekend (uitgezonderd het
eigen risico bij verzekerde zorg)

Liever mailen? info@viecurimooi.nl
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