Lipofilling
Steeds meer mensen kiezen bewust voor lichaamseigenmateriaal bij behandelingen. Heel begrijpelijk. Het gebruik van eigen
lichaamsmateriaal is volkomen veilig.
Bij Lipofilling maakt de plastisch chirurg gebruik van uw eigen lichaamsvet. Op plekken waar vetweefsel overvloedig of
overbodig aanwezig is, neemt de chirurg vetcellen weg en spuit het elders in uw lichaam weer in.
U kunt uw wangen of lippen opvullen. Fronsrimpels verwijderen of het volume van uw borsten of billen vergroten. Het grote
voordeel van lipofilling is het maatwerk. De plastich chirurg gebruikt zoveel vet als nodig is.
Lipofilling is een goed alternatief als u voor een minder ingrijpende behandeling kiest zoals de Facelift.

Eerste consult
Tijdens het eerste consult bij VieCuri MOOI kunt u al uw vragen, wensen en eventuele twijfels over lipofilling 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
Bij lipofilling krijgt u een plaatselijke verdoving daar waar de plastisch chirurg vetcellen wegneemt. Bijvoorbeeld uw buik of
heupen.
De plastisch chirurg bewerkt het afgenomen vet waarna het opnieuw inspuitbaar is. Ook

voor het inspuiten krijgt u

een plaatselijke verdoving of een verdovende zalf.
Voor lipofilling bij grotere gebieden zoals borsten of billen wordt u onder narcose gebracht.
De duur van de behandeling is afhankelijk van het te behandelen gebied.
Zodra u zich goed voelt en de chirurg heeft de nacontrole gedaan, kunt u naar huis. Laat iemand u
ophalen en thuis brengen.

Nabehandeling & herstel
Na een behandeling met Lipofilling is er geen sprake van een specifieke nabehandeling. U kunt na 1 tot 3 dagen weer aan
het werk.*
De eerste 2 weken kunnen de behandelde gebieden blauw zijn. Er kan een zwelling ontstaan maar die verdwijnt na ongeveer
3 dagen weer. Het resultaat van lipofilling is permanent en altijd heel subtiel.
*Dit geldt voor behandelingen met lokale verdoving.

Risico's & complicaties
Lipofilling is een volkomen veilige methode. Er kunnen wel bijwerkingen optreden zoals een bloeduitstorting, spierpijn, een
infectie of trombose.

Tarieven lipofilling
Lipofilling gelaat klein

lokaal

€ 1.90

Lipofilling gelaat groot

lokaal

€ 2.50

PRP + lipofilling

lokaal

€ 2.57

Kijk hier voor de tarieven voor lipofilling borst

Download de volledige tarievenlijst van alle plastisch, cosmetische behandelingen van MOOI.

Meestgestelde vragen
Kom ik eerst op een wachtlijst?
Nee, u kunt al binnen 2 weken bij VieCuri MOOI terecht.

Hoe lang duurt de ingreep?
De duur van de behandeling is afhankelijk van het te behandelen gebied. Er is geen sprake van een opname.

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

Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?
Het resultaat van lipofilling is over het algemeen permanent. U heeft er uw hele verdere leven plezier van.

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

Uitgeprint op: 16-01-2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

