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Een (jong-)volwassen kind met
kanker. Als ouders balanceren
langs de zijlijn

Overtollig vet
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Voor sommige mensen is het moeilijk om vet op bepaalde plaatsen te verliezen.

Vruchtbaarheid en kinderwens
bij kanker

• Vrouwen hebben vaak last van abnormale vetophoping ter hoogte van de heupen

4 december 2018 13:30

en billen.

• Mannen hebben vaak vetophoping ter hoogte van de buik.
Op de rest van het lichaam is de vetlaag normaal. Liposuctie is zeer geschikt om deze

Als kanker in je leven blijft, hoe
leef je ermee?
4 december 2018 15:00

Wat is bestraling?
meer evenementen

gelokaliseerde vetophopingen te behandelen, maar is geen middel om te
vermageren.

Voorbereiding
• U moet nuchter zijn voor een liposuctie onder algemene verdoving.
• Als de liposuctie onder lokale verdoving gebeurt, moet u niet nuchter zijn.
• Stop 10 dagen vóór de ingreep met het nemen van bloedverdunners, tenzij anders
besproken op de raadpleging.

• U stopt best met roken.

Verloop
Een liposuctie gebeurt meestal onder volledige verdoving. Alleen kleinere
contourafwijkingen worden behandeld onder plaatselijke verdoving.

• De chirurg maakt een kleine insnijding.
• Er wordt vocht ingespoten om het wegzuigen van de cellen vlot te laten verlopen
en bloedverlies te verminderen.

• Via de incisie worden de overtollige vetcellen nauwkeurig opgezogen.

Nazorg
• Na de liposuctie is er veel kans op pijn en blauwverkleuring van de huid. Dit
duurt een 2-tal weken.

• De eerste 6 weken moet u overdag en 's nachts een lipo-panty dragen. Deze helpt
om de huid goed op de onderlaag te laten verkleven.

• U komt na de ingreep nog 3 keer op controle, na ongeveer 2 weken, 6 weken en 3
maanden.

Resultaat
• Het deﬁnitieve resultaat van uw liposuctie is zichtbaar na 3 tot 6 maanden en is
afhankelijk van de elasticiteit van uw huid.

• Hebt u striemen, of is uw huid te weinig elastisch, dan komt u niet in aanmerking
voor een liposuctie.

#

Nieuws ○
Eerste resultaten
bekend van studie
over
kankerscreening via
NIPT-test
Jobevent
verpleegkunde
diaTop.sv: drempels
om te sporten
verlagen voor
personen met
diabetes
meer nieuws

Mogelijke complicaties
Doorgaans is er weinig kans op complicaties en zijn deze ook goed te behandelen.
Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie en gestoorde
wondheling. Uw arts bespreekt voor de ingreep de risico's en mogelijke complicaties
met u.

Meer informatie
Brochures en ﬁlms
∠ Liposuctie
∠ Liposuctie van de kin
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