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Voor- en nazorg onderkinliposuctie  

 
Verzoek  
Wij willen u vragen om alleen onze instructies op te volgen en niet de wisselende adviezen 
die op internet te vinden zijn. Mocht u zich ergens onzeker over voelen, heeft u vragen of 
klachten die niet beschreven staan, bel of mail ons. Wij helpen u graag. 
 

Algemeen 
Eventueel medicijngebruik dient u van te voren te melden. U mag vanaf 3 weken voor de 
behandeling geen Aspirine, Ibuprofen of andere medicijnen met een bloedverdunnend 
effect gebruiken. Bent u elders onder behandeling voor een aandoening of bent u ergens 
allergisch voor, dan dient u dit eveneens te melden. 
 
LET OP: Het is van belang dat iemand u op de dag van de behandeling kan begeleiden. U mag 
na de behandeling niet zelf naar huis rijden. 
 

Vanaf 1 week vóór de ingreep 
Vanaf één week voor de ingreep dient u het gebruik van alcohol te matigen. Maximaal één 
glas per dag is toegestaan. Gebruik geen drugs en neem geen tabletten of druppels met 
alleen vitamine E (bloedverdunnend); andere vitamines mag u wel nemen. 
 

De dag vóór de ingreep 
Gebruik vandaag geen alcohol. 
 

De dag van de ingreep 
Wij vragen u ongeveer 15 minuten eerder dan de afgesproken tijd aanwezig te zijn en geen 
make-up te dragen. U mag voorafgaand aan de behandeling gewoon eten en drinken. Na de 
behandeling mag u niet zelf naar huis rijden, dus zorg dat u vervoer van tevoren regelt.  
Uw begeleider kan in de kliniek verblijven tijdens uw behandeling. De behandeling zal 
ongeveer 60 minuten duren. 
 

De ingreep 
Voorafgaand aan de behandeling is er gelegenheid om vragen te stellen aan drs. Marieke 
van Hemert. Zij maakt foto’s, tekent het te behandelen gebied af en reinigt de huid. Hierna 
wordt de verdoving toegediend. Wanneer de verdoving voldoende is ingewerkt worden er 3 
kleine sneetjes gemaakt en wordt het overtollige vetweefsel weggenomen. 
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Direct na de ingreep 
De aangebrachte sneetjes worden bedekt met een gaasje. U krijgt een hoofdband 
(lipobandage) om die u gedurende één week dag en nacht moet dragen en daarna nog één 
week alleen ’s nachts. Deze band moet goed strak zitten, zodat de huidlagen op elkaar 
gedrukt worden en vocht weinig ruimte krijgt. 
 

Contact 
Mocht u voorafgaand aan de behandeling nog vragen hebben, neem gerust contact met ons 
op via nummer 085-401 9820. 
 

 

Nazorg 
U heeft een liposuctie behandeling van de kin ondergaan. Lees deze instructies goed door. 
De instructies zoals hieronder beschreven dragen bij aan een spoedig en goed herstel en 
kunnen klachten voorkomen. 
 

Pijnstilling 
Mocht u pijn hebben, dan kunt u die onderdrukken met paracetamol, echter geen Aspirine 
of Ibuprofen want dit geeft juist bloedverdunning. Zodra de verdoving is uitgewerkt kunnen 
de behandelde plekken nog wat pijnlijk zijn. Wij raden u aan om op tijd (bijv. voor het slapen 
gaan) 2 paracetamol in te nemen. 
 

Bij thuiskomst 
Als u thuis komt is het de bedoeling dat u rust neemt, hoe goed u zich ook voelt. Het komt 
vaak voor dat u na de behandeling zwelling heeft. 
De wondjes kunnen na de behandeling nog een beetje nalekken. Dit kan een roze/rode kleur 
hebben door een bloedbijmenging. Dit is normaal en zeker niet verontrustend. Ook kunt u 
last hebben van zwelling. De hoofdband moet u de eerste 7 dagen 24 uur per dag dragen 
tenzij de arts u anders adviseert. Alleen tijdens het douchen kunt u de hoofdband even 
afdoen. Indien u na 7 dagen nog veel vocht vasthoudt en/of de wondjes niet goed dicht zijn 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Is hier geen sprake meer van dan dient u de 
hoofdband alleen ’s nachts gedurende nog 1 week te dragen, tenzij de arts u anders 
adviseert.  
 
Hoe langer u de hoofdband omhoudt, hoe mooier het eindresultaat wordt! Het kan 
voorkomen dat u blauwe en/of onderhuidse harde plekken (vocht) krijgt. Dit is normaal. De 
herstelperiode van deze harde plekken (vocht) kan tot 6 maanden duren. Zodra alles minder 
pijnlijk is, kunt u de harde plekken eventueel rustig masseren, hierdoor verdwijnen ze 
sneller. Ook zonder het te masseren verdwijnen deze plekken vanzelf.  
Verwacht niet dat u binnen een paar dagen of weken het eindresultaat ziet. Dat kan nog 
minimaal 6 tot 12 maanden duren. 
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Douchen en zonnebaden 
Na 24 uur mag u douchen (niet in bad). De hoofdband kan gewassen worden (op de hand, 30 
graden) en in een handdoek, op de verwarming of in de zon laten drogen. Niet in de 
droogtrommel, want dat gaat ten koste van de elasticiteit. Doe zo snel mogelijk de 
hoofdband weer om. Hoe langer u deze om heeft hoe beter het resultaat en hoe sneller het 
herstel is. Ga niet naar de sauna totdat de wondjes dicht zijn en de zwelling is verdwenen. 
Tot die tijd ook niet zonnen of onder de zonnebank. Als u later weer gaat zonnen (dat mag 
pas na 6 weken), bescherm dan de kleine littekentjes, die ontstaan zijn door de incisies, met 
een hoge zonnefactor (SPF 30).  
 

Alcoholgebruik en roken 
Gedurende 24 uur na de behandeling mag u geen alcohol gebruiken, omdat dit bloed-
verdunnend werkt. Indien u rookt dient u tot twee weken na de behandeling af te zien van 
roken. Roken verhoogt de kans op complicaties en heeft een negatieve invloed op de 
wondgenezing en herstel. 
 

Controles 
Na 3 maanden vindt de eindcontrole plaats. Wilt u een tussentijdse controle of heeft u 
vragen? Neem dan contact met ons op. De littekentjes hebben ongeveer 12 maanden nodig 
om volledig te herstellen. Wanneer ze na 4 weken nog dik en rood zijn neemt u ook contact 
met ons op. 
 

Contact 
Wij willen u vragen om alleen onze instructies op te volgen en niet de wisselende adviezen 
die op internet te vinden zijn. Mocht u zich ergens onzeker over voelen, heeft u vragen of 
klachten die niet beschreven staan, bel of mail ons. Wij helpen u graag. 
 
Neem direct contact op met Cosmetic Clinics wanneer de volgende infectieverschijnselen 
zich voordoen: 
- Toename roodheid vanaf/na dag 3   
- Toename zwelling vanaf/na dag 3   
- Extreme warmte bij het behandelde gebied of koorts   
- Buitensporige pijn   
- Verlies van functie 
 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 085-401 9820.  
Buiten kantooruren is Cosmetic Clinics uitsluitend voor spoedgevallen, die niet kunnen 
wachten tot de volgende werkdag, bereikbaar op ditzelfde nummer.  

Bezoek voor meer informatie over de behandeling ook onze website 
www.cosmeticclinics.nl 


