
 

Informatiefolder 

ErasmusMC Aesthetics in DermaHaven 

Lipofilling 

 

Voorbereiding: 

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor een lipofilling behandeling. Wel willen wij u vragen: 

• De avond van tevoren geen alcohol te gebruiken omdat daarmee de kans op blauwe plekken 
toeneemt. 

• Op de dag van de behandeling makkelijk zittend kleding aan te trekken, die niet te strak en 
niet te warm of te koud is. 

• Minimaal of geen make-up op te doen. 

 

De behandeling zelf:  

De behandeling bestaat uit 3 delen.  

1. Het vet wordt met een canule (diameter circa 1mm) verdoofd met een vloeistof die een lage 
dosering lidocaïne, adrenaline en natrium-bicarbonaat bevat. In totaal wordt 50-250ml 
gebruikt. De medicamenten uit de vloeistof moeten voldoende inwerken op het vet. Dat 
duurt 20-30 minuten. Dat is wachttijd waarin niets gedaan wordt. 

2. Het vet wordt ‘geoogst’. Met een canule wordt het vet opgezogen. Er worden meerdere  
spuitjes gevuld met vet. Hierna moet de vloeistof bewerkt worden. Dit kost 5-10 minuten. 
Dat is opnieuw een wachttijd. 

3. Inbrengen van het vet via een canule of naald in het gezicht. Het gebied dat gevuld wordt of 
alleen de insteekopening voor de canule wordt verdoofd.  

De hele procedure (dus inclusief wachttijd) duurt gewoonlijk 60-90 minuten. Omdat bekend is dat 
minimaal 50% van het ingebrachte vet weer verdwijnt, wordt meestal ‘overvulling’ toegepast. Schrikt 
dus niet als u na afloop ziet dat de gezicht te dik is. Dat slinkt in 2-3 dagen tot normale proporties. 

Na de behandeling: 

Na de behandeling kunt u direct naar huis. Bij een uitgebreide behandeling is het aan te raden 
iemand mee te nemen die u naar huis begeleidt, liefst in een auto.  

U kunt het beste de eerste 3 dagen niet werken en geen andere inspanningen verrichten. Nadien is 
dat geen probleem meer.  



Veel mensen vinden het effect na 2 weken optimaal. Het volume slinkt echter verder. Het duurt 3-4 
maanden voordat het uiteindelijke effect te beoordelen is.  

Het gebied waar het vet is verwijderd geeft meestal niet veel problemen. U kunt de eerste week een 
gevoel van spierpijn in de regio ervaren. U mag paracetamol gebruiken. 

Het grootste risico bij lipofilling is infectie op de plaats waar het vet is ingebracht. In sommige 
gevallen (b.v. bij mensen die eerder permanente fillers gehad hebben of bij hele uitgebreide 
lipofilling behandelingen) wordt preventief antibiotica voorgeschreven. Meestal is dat echter niet 
nodig. 

Mocht u tekenen van infectie bij uzelf waarnemen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het 
Erasmus MC afdeling dermatologie (010 704 0110). Een infectie treedt gewoonlijk pas na 2-3 dagen 
op en uit zich met roodheid, zwelling en pijn in het opgevulde gebied). 

 

Contact: 

ErasmusMC Aesthetics / DermaHaven 

Haringvliet 72, 3011 TG  Rotterdam 

T: 010-4043417 

E: info@dermahaven.nl  

W: www.dermahaven.nl/cosmetiek  
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