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Lipofilling 1 

Lipofilling

Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoon: (050) 524 5980 

Algemeen

• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Plastische Chirurgie.

Lipofilling

U heeft besloten tot een lipofilling. De plastisch chirurg haalt dan in 1 operatie 
ergens uit uw lichaam vet weg (liposuctie) en brengt dat op een andere plek weer 
in (lipofilling). Dit om de oorspronkelijke vorm en contouren van uw lichaam te 
herstellen. Bijvoorbeeld na een borstreconstructie, bij aangeboren afwijkingen of 
bij littekens. 

De plastisch chirurg gebruikt vaak vet uit de buikregio rond de navel of van de 
flanken. Er kan niet teveel vet in 1 keer worden gebruikt. Voor een goed resultaat 
zijn soms meerdere behandelingen nodig. Ook omdat het lichaam een deel van 
het ingebrachte vet afbreekt (20-50%). Om geen afweerreactie van het vet te krij-
gen, gebruikt de plastisch chirurg uw eigen vetweefsel. Het weefsel groeit dan 
mee met het lichaam. 

De operatie vindt plaats in dagbehandeling. De operatie is weinig belastend en 
uw wonden herstellen snel.

Preoperatief spreekuur

U krijgt eerst een oproep voor het Preoperatief spreekuur. Meer informatie leest u 
in de folder Anesthesie en preoperatief spreekuur. 
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2   Martini Ziekenhuis

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrom of Ascal? Meld dit dan 
tijdens het spreekuur aan de plastisch chirurg. U moet vóór de operatie namelijk 
tijdelijk met deze medicijnen stoppen. 1 dag na de operatie mag u er weer mee 
beginnen. U krijgt hierover instructies van de plastisch chirurg. 

Operatie

Lipofilling gebeurt onder narcose. Eerst wordt er met kleine sneetjes een canule 
(buisje) onder uw huid geplaatst. Vervolgens wordt voldoende vetweefsel via de 
canule verzameld. De wondjes worden daarna met enkele oplosbare hechtingen 
gesloten en met een pleister afgeplakt. Dan volgt de lipofilling; de plastisch chi-
rurg plaatst de vetcellen op de plaatsen waar u meer volume wilt.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Daarna naar de afdeling Dagbehan-
deling. Normaal gesproken gaat u op de dag van de operatie weer naar huis. 

• Thuis mag u na de operatie gewoon weer douchen. 
• U mag alle activiteiten uitvoeren als u geen klachten heeft. 
•  Om zwellingen zoveel mogelijk te voorkomen, is het verstandig om na de ope-

ratie een strak correctiebroekje of een step-in te dragen. U kunt die kopen bij 
een lingeriewinkel. Deze graag meenemen op de dag van operatie. 

•  Bij een operatie aan de borst is het verstandig een sport-beha te dragen. Wij 
vragen u die mee te nemen op de dag van de operatie. 

•  Na de operatie draagt u het corrigerend broekje en/of de sport-beha de eerste 
2 weken dag en nacht. Hierna nog 2 weken alleen overdag. 

•  Het behandelde gebied is na de ingreep vaak blauw en gezwollen. Dit duurt 
vaak 3 à 4 weken. Heeft u pijn? Neem dan maximaal vier keer per dag paraceta-
mol (1000 mg per keer). 
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Lipofilling 3 

Vervolgafspraken op de polikliniek

2 weken na de operatie bezoekt u het spreekuur van de verpleegkundige op de 
polikliniek Plastische Chirurgie. De verpleegkundige controleert uw wondjes en 
verwijdert eventueel de pleisters en hechtingen. Zodra uw wonden zijn genezen, 
is het goed uw littekens in te smeren met wat vaseline of een crème. Dit kan hel-
pen uw littekens zo soepel mogelijk te laten genezen.

8 weken na uw bezoek aan de verpleegkundige krijgt u een afspraak op het 
spreekuur van uw plastisch chirurg. De arts beoordeelt het resultaat van uw be-
handeling. Een eventuele vervolgbehandeling is pas na een aantal maanden 
 mogelijk. De plastisch chirurg bespreekt dat met u.

Complicaties

Na een lipofilling zijn er zelden complicaties. Er is een kleine kans op een nabloe-
ding of een infectie. De huid wordt dan rood, warm en pijnlijk en u krijgt koorts. 
Neem bij klachten of vragen altijd contact op met de plastisch chirurg.

Resultaat

Na de lipofilling is het resultaat direct zichtbaar. Houdt u er wel rekening mee dat 
een deel van het vetweefsel vaak weer verdwijnt. Hierdoor is het definitieve resul-
taat pas na 3 maanden te beoordelen. Hoeveel vetweefsel in de eerste maanden 
verdwijnt, is moeilijk te voorspellen. Dat hangt bijvoorbeeld af van de plaats waar 
het weefsel is ingebracht.

Tevredenheid

Wij streven ernaar uw behandeling naar tevredenheid te laten verlopen. Bent u 
niet tevreden? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk 
is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met de klachtenfunctio-
naris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in 
de folder Uw tevredenheid, onze zorg. 
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4   Martini Ziekenhuis

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op 
met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel: (050) 524 5980.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
928 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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