
Plastische Chirurgie 
 
 
 

 
 
 
 

 

Liposuctie 
 

Inleiding 

Deze folder geeft u informatie over het 
wegzuigen van vet. Dit wordt liposuctie of 
liposculpture genoemd. 
 
Door het wegzuigen van vet kan  
men de contouren van het lichaam 
verbeteren.  
Liposuctie is geen methode om te 
vermageren. Als de huid verslapt of 
gerimpeld is of een zogenoemd 
cellulitisaspect heeft, is het beter het vet 
samen met de bovenliggende huid te 
verwijderen.  
Door het verwijderen van de overmaat van 
huid en vetweefsel wordt de aangrenzende 
huid strak getrokken. Het nadeel van deze 
methode is dat er langere littekens ontstaan. 
Het is moeilijk te voorspellen hoe deze 
littekens uiteindelijk zullen uitvallen.  
 
De operatie 

De operatie kan worden uitgevoerd onder 
plaatselijke verdoving of algehele anesthesie 
(narcose) en vindt in de meeste gevallen in 
dagverpleging plaats. Soms is een langere 
ziekenhuisopname noodzakelijk. 
Bij liposuctie wordt via een klein sneetje op 
een onopvallende plaats, bijvoorbeeld in een 
bestaande huidplooi, met behulp van een 
zuigbuis het onderhuidse vetweefsel 
verwijderd. 
 
Na de operatie  

Na de operatie wordt het lichaamsdeel stevig 
verbonden met elastische windsels of (van te 
voren aangemeten) stevige  drukkleding. 
Het behandelde gebied is gezwollen, 
verkleurd en gevoelig door wondvocht en 
bloeduitstortingen. Dit verdwijnt na enkele 
weken. Ook kunnen er verhardingen ontstaan 

die pas na enkele maanden zullen 
verdwijnen. 
 
Resultaat 
De resultaten zijn wisselend en afhankelijk van 
de plaats en omvang van de afwijkingen. Het 
definitieve resultaat wordt pas bereikt na 3 tot 
6 maanden. 
 
De operatie biedt (plaatselijk) verbetering, 
geen perfectie en geen algemene 
vermagering. Soms kan het noodzakelijk zijn 
dat de ingreep herhaald moet worden 
omdat er nog storende oneffenheden zijn 
achtergebleven. Ook kan een tijdelijk 'doof' 
gevoel in de huid optreden. Wij adviseren  
u om de eerste 6 weken na de operatie 
steunende elastische onderkleding 
(pantybroek) te dragen. 
 
Uit bovenstaande kunt u geen garantie 
ontlenen als het gaat om het resultaat. 
Plastische chirurgie is géén exacte 
wetenschap. Wij behandelen u naar beste 
kunnen.  
Garantie op de resultaten of op een 
ongestoord beloop (zonder complicaties) 
kunnen wij u niet geven.  
 
Complicaties 
In principe is de kans op complicaties klein. In 
een klein percentage kan toch een 
complicatie optreden. Zoals een  
nabloeding en/of infectie,   
narcoseproblemen, trombosebeen, 
bloeduitstorting en een gevoelloze huid. 
Soms is het noodzakelijk om een aanvullende 
operatie uit te voeren voor een goed 
eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan 
extra kosten met zich meebrengen die door 
uw verzekering of door uzelf moeten worden 
vergoed.  



 
Contact opnemen 

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u 
contact opnemen met uw behandelend 
specialist. Belt u hiervoor de polikliniek 
assistent Plastische Chirurgie, telefoon: (0182) 
50 58 78 (bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 
13.30 tot 16.00 uur). 
 
Buiten de openingstijden van de polikliniek en 
bij acute problemen kunt u ook bellen met de 
Spoedeisende Hulp, via tel.: (0182) 50 53 27. 
 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 

Vragen? 

In deze folder hebben wij u informatie 
gegeven over liposuctie. 
Misschien hebt u na het lezen van deze folder 
vragen die niet kunnen wachten tot de dag 
van operatie. U kunt uw vragen stellen aan 
een medewerker van de polikliniek Plastische 
Chirurgie, via telefoon: (0182) 50 58 78.  
We zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van13.30 tot 
16.00 uur. 
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